
บทท่ี 1 

หลกัการพ้ืนฐานของภาษา 

 

ภาษาโปรแกรม (Programming languages) มีการคิดค้นเพื่อน ามาใช้งานกับ      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์    มีหลายภาษาแต่ละภาษามีวตัถุประสงค์ในการใช้งานตาม     

ผูคิ้ดคน้เฉพาะดา้น ภาษาโปรแกรมท่ีรู้จกักนัอยา่งทัว่ไปนั้นอาจจะมีบางภาษา เช่น 

โคบอล (Cobal) ปาสคาล (Pascal) เดลไพ (Delphi) วิชวลเบสิก (Visual BASIC)   

ซี (C) จาวา (Java) เป็นตน้ ภาษาซี (C programming language) เป็นภาษาท่ีเรียกว่า

ภาษามีโครงสร้าง ในการออกแบบโปรแกรมในลกัษณะชุดค าสั่ง โดยมีจุดเด่นดา้น

ประสิทธิภาพการท างานท่ีรวดเร็ว มีความยดืหยุน่การเขียนโปรแกรมสูง 

ภาษาซี เป็นภาษาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ไดรั้บการสร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1972 โดย 

เดนนิส ริตชี (Dennis Ritchie) ท่ีห้องปฏิบติัการแบลล์เทเลโฟน (Bell Telephone 

Laboratories) (Steven และ Lutfar, 2006)  

ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมหน่ึงท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดตลอดกาล จดัล าดบั

โดย http://www.langpop.com. ดว้ยเพราะสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เพียงส่วน

น้อยเท่านั้ น ท่ีไม่มีตวัแปลโปรแกรมของภาษาซี ภาษาซีมีอิทธิพล (powerful)  

อย่างมากต่อภาษาโปรแกรมท่ีนิยมอ่ืน ๆ ท่ีเด่นชัดท่ีสุดก็คือ ภาษาซีพลัสพลัส 

(C++) ซ่ึงเป็นส่วนขยายของภาษาซี 

ภาษาซีเป็นภาษาท่ีมีความยืดหยุ่นสูง (flexible) ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม

เป็นระบบเชิงค าสั่ง (หรือเชิงกระบวนงาน) ถูกออกแบบข้ึน เพื่อใช้แปลด้วย

ตวัแปลโปรแกรมแบบการเช่ือมโยงท่ีตรงไปตรงมา สามารถเขา้ถึงหน่วยความจ า

ในระดับล่าง เพื่อสร้างภาษาท่ีจับคู่อย่างมีประสิทธิภาพกับชุดค าสั่งเคร่ือง          

http://www.langpop.com/
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และแทบไม่ตอ้งการสนบัสนุนใด ๆ ขณะท างาน ภาษาซีจึงเป็นประโยชน์ส าหรับ

หลายโปรแกรม 

ในปี ค.ศ. 1983 ได้มีการจัดตั้ งหน่วยงานมาตรฐานด้านการก าหนดรหัสของ

ตัวอักษรของอเมริกาข้ึนเป็นหน่วยช่ือ  American National Standards Institute 

(ANSI) ส าหรับก าหนดมาตรฐานให้กบัภาษาซี ข้ึนเพื่อเป็นขอ้ก าหนดในการแปล

ความหมายใหก้บัทุก ๆ รูปแบบท่ีมีการใชง้าน ภาษาซี (Brian, W. K., Online) 

 

ภาษาคอมพวิเตอร์ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีเขียนข้ึนตามรูปแบบและโครงสร้างของ

ภาษา เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีถูกเขียนข้ึน

โดยโปรแกรมเมอร์ (Programmer) โดยทั่วไปภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกตาม 

ความยากง่ายในการท าความเขา้ใจของการเขียนโปรแกรมได ้3 ระดบัดงัน้ี 

ระดับที่ 1. ภาษาระดับต ่า (low level language) เป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์ท่ีสั่งงาน

ถึงการท างานของฮาร์ดแวร์ ไดโ้ดยตรง ภาษาระดบัต ่าจึงท างานไดเ้ร็ว การเขียน

โปรแกรมด้วยภาษาระดบัต ่า โปรแกรมเมอร์ตอ้งมีความรู้ดา้นโครงสร้างระบบ

คอมพิว เตอ ร์  (system computer architecture) เ ช่น  หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยความจ า  (ROM, RAM) หน่วย รับข้อ มูล  และหน่วยแสดงผล  ว่ า มี

ส่วนประกอบท่ีมีความเช่ือมโยง ท างานร่วมกนักบัส่วนใด และอยา่งไรเป็นอยา่งดี 

จึงท าให้สามารถเขียนโปรแกรมได้สมบูรณ์แบบ ซ่ึงภาษาระดบัต ่าสามารถแบ่ง

ออกได ้2 ภาษาคือ 
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ภาษาเคร่ือง (machine language) เป็นชุดค าสั่งท่ีอยู่ในระบบเลขฐาน 2 

(binary number) ติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ไดโ้ดยตรง คอมพิวเตอร์สามารถท างานตาม

ค าสั่งไดท้นัที โดยไม่ตอ้งใชต้วัแปลภาษาท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานตามท่ี

โปรแกรมไดท้  าการก าหนดใหอุ้ปกรณ์ใดท างานก่อนหลงัอยา่งไรไดโ้ดยตรง  

ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) เป็นภาษาท่ีเขียนอยู่ในรูปแบบ

ของชุดค าสั่งในระบบเลขฐาน 16 (hexadecimal number) เป็นภาษาท่ี ง่ายกว่า

ภาษาเคร่ืองแต่ก็ย ังเข้าใจยากกว่าภาษาระดับกลางและภาษาระดับสูง การ

ประมวลผลการท างานได้รวดเร็ว การติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ท าไดดี้ การสั่งงานให้

คอมพิวเตอร์ท างานตอ้งมีการแปลภาษาเป็นภาษาเคร่ืองก่อนโดยใชต้วัแปลภาษาท่ี

เรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler) ก่อนท่ีถอดความหมายให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ท างานตามท่ีก าหนดของโปรแกรม  

 

ระดับที่ 2. ภาษาระดับกลาง (medium level language) เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะผสม

กนัระหว่างภาษาระดบัสูงกบัภาษาระดบัต ่า รูปแบบของค าสั่งคลา้ยกบัประโยค

ทางภาษาองักฤษ บางค าสั่งน ารูปแบบภาษาระดบัต ่ามาใช้งานร่วมดว้ย การเขียน

โปรแกรมได้จึงมีความเขา้ใจได้เร็วกว่าภาษาระดบัต ่า ในสั่งงานให้คอมพิวเตอร์

ท างานจะต้องมีตวัแปลความหมายโดยใช้ตวัแปลท่ีเรียกกันว่า “คอมไพเลอร์” 

(compiler) ดังเช่น ภาษาซี เม่ือท าการสร้างโค๊ดตวัโปรแกรม ตามรูปแบบของ

โครงสร้างภาษาซีแลว้ตอ้งมามาผา่นตวัแปล คอมไพเลอร์ของภาษาซีก่อนจึงจะได้

แฟ้มขอ้มูลชนิดประมวลผล (exe) ท่ีน าไปท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็

สามารถท างานตามท่ีโปรแกรมก าหนดได ้
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ระดับที่ 3. ภาษาระดับสูง (high level language) เป็นภาษาท่ีสามารถศึกษาและ

สามารถเข้าใจได้ง่าย มีลักษณะค าสั่งคล้ายกับประโยคทางภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจ าวนั จึงง่ายต่อการท าความเขา้ใจและใชเ้วลาในการเขียนโปรแกรมนอ้ย 

การสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานจะมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนกว่าภาษาระดบัต ่าและ

ภาษาระดบักลาง การสั่งงานเป็นการสั่งงานได้เพียงบางส่วนของคอมพิวเตอร์

เท่านั้ น การแปลค าสั่งต้องใช้ตัวแปลภาษาระดับสูงเรียกว่า อินเตอร์พรีเตอร์ 

(Interpreter) หรือ คอมไพเลอร์ (compiler) เช่น ภาษาเบสิก (BASIC language), 

ปาสคาล (pascal language) และภาษาจาวา (java language) เป็นตน้ โดยการท างาน

เหมาะกับการโปรแกรมบนระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal 

computer) ทั่วไป เ ช่นภาษาจาวา ในการท างานของโปรแกรมต้องท าการ

คอมไพเลอร์ ก่อนจึงสามารถท างานไดโ้ดยขณะท างานตอ้งอาศยัตวั อินเตอร์พรี-

เตอร์จาวา มาท างานร่วมด้วยเสนอ ซ่ึงแตกต่างกับกลุ่มของภาษาระดับต ่ากับ

ภาษาระดับกลาง มกัเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อน าไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตวัโปรแกรมมีขนาดเล็กถึงเล็กมาก กลุ่มภาษาระดบัต ่า 

และกลุ่มภาษาระดบักลางน้ีจึงสามารถเขียนโปรแกรมบน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี

เป็นเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอร์ หรือน ามาเขียนโปรแกรมบนเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า

ชนิดผงัตวั (embedded) ได ้
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ขบวนการประมวลผลของภาษาซี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.1 โฟลวช์าร์ตการประมวลผลของภาษาซี 

START 

 สร้างโปรแกรม 

คอมไพเลอร์ 

ท าการเช่ือมต่อไฟล์ 

ไฟล์ส่วนหัว 

ไฟล์ไลบรารี 

ตวัสอบความผดิพลาด ? 

ส่ังโปรแกรมท างาน 

ตวัสอบความผดิพลาด ? 

End 

Yes 

Yes 

File *.obj 

File *.exe 

Yes 

แสดงผลการท างาน 
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การเขียนโปรแกรมภาษาซี เร่ิมต้นจากท าการสร้างโปรแกรม (source program 

หรือ source code) ซ่ึ งต้องเ ขียนตามลักษณะโครงสร้างของภาษาซี  (ตาม

รายละเอียดบทถดัไป) ท าการบนัทึก (save หรือ save as) เป็นไฟล์นามสกุล .c น า

โค๊ดท่ีไดท้  าการเขียนท าการคอมไพล์ ท าการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดวา่มีหรือไม่ ถา้

มีให้กลบัไปแกไ้ขท่ีโปรแกรม แต่ถา้ไม่มีขอ้ผดิพลาดตวัระบบภาษาซีจะสร้างไฟล์

นามสกุล .obj แลว้ท าการเช่ือมต่อไฟล์จากไฟล์ไลบรารีและระบบจะท าการสร้าง

ไฟล์นามสกุล .obj และท าการตรวจสอบความผิดพลาดในการเช่ือมต่อ ถ้าไม่มี

ขอ้ผิดพลาดจะไดไ้ฟล์นามสกุล .exe ซ่ึงเป็นไฟล์ท่ีพร้อมน าไปสั่งงานให้แสดงผล

การท างานตามท่ีก าหนดของโปรแกรม ไฟล์ท่ีเป็นนามสกุล .exe น้ีไม่สามารถท า

การแก้ไขได้ด้วยเพราะเป็นไฟล์ท่ีเป็นรหัสให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างาน ดงันั้น   

ถ้าต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขโปรแกรมผู ้เขียนโปรแกรมต้องมีไฟล์ท่ีเป็น

นามสกุล .c มาเขา้ขบวนการประมวลผลภาษาซีใหม่ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

 

ส่วนประกอบของภาษาซี 

โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ไฟล์ส่วนหัว 

(header files) และส่วนของตวัโปรแกรม 

ไฟล์ส่วนหัวโปรแกรม (header files)  

เป็นไฟล์ท่ีมีส่วนขยายเป็นนามสกุล *.h เป็นไฟล์ท่ีสร้างฟังก์ชันใช้งานในการ

อ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้งานโปรแกรมภาษาซี ท่ีสามารถน าฟังก์ชันท่ีถูก

สร้างไวเ้ป็นมาตาฐานแลว้น ามางานไดท้นัท่ี ซ่ึงฟังกช์นัต่างๆ ไดเ้ก็บไวใ้นไลบรารี 

(library) ของภาษาซีเพื่อใช้รวมกับ (include) ในการคอมไพล์โปรแกรม เช่น 
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stdio.h (standard input output) เป็นไฟล์ท่ีเก็บไลบรารีมาตรฐานเก่ียวกับการรับ

ขอ้มูลและการแสดงผล ซ่ึงฟังก์ชัน printf() ก็ถูกนิยามไวใ้น stdio.h ดังนั้นการ

เขียนโปรแกรมท่ีมีการเรียกใช้ฟังก์ชนั printf()  ตอ้งท าการประกาศไฟล์ stdio.h 

เพื่อใชร้วมในการคอมไพลโ์ปรแกรมดว้ย 

 

ส่วนของตัวโปรแกรม  

โปรแกรมภาษาซีจะประกอบด้วยฟังก์ชัน ซ่ึงอาจะมีหน่ึงฟังก์ชัน หรือหลาย

ฟังก์ชันก็ได้ แต่ตอ้งมีฟังก์ชัน main() ซ่ึงเป็นฟังก์ชันหลกัของโปรแกรมอยู่ด้วย

เสมอโดยฟังก์ชัน จะอยู่เป็นฟังก์ชันแรกหรืออยู่ส่วนใดของโปรแกรมก็ได้ แต่

โดยทัว่ไปนิยมก าหนดให้เป็นฟังก์ชนัแรก โดยก าหนดให้มีเคร่ืองหมายปีกกาเปิด 

({ ) เป็นเคร่ืองหมายเร่ิมตน้การเขียนโปรแกรม เคร่ืองหมายปีกกาปิด ( }) เป็น

เคร่ืองหมายจบโปรแกรม ซ่ึงภายในฟังก์ชนั main() จะประกอบไปดว้ยชุดค าสั่ง

และฟังก์ชันต่าง ๆ ซ่ึงเกือบทั้งหมดจะปิดทา้ยด้วย   เคร่ืองหมายเซมิคอลอน (;) 

การเขียนโปรแกรมภาษาซีจะเขียนดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ล็ก และส่วน

ค าอธิบาย (comment) จะใช้เคร่ืองหมาย /* และ */ คัน่ตามล าดบัซ่ึงจะใช้ในการ

อธิบายโปรแกรมใหผู้ส้ร้างและผูพ้ฒันาโปรแกรมเขา้ใจวตัถุประสงคข์องการเขียน

ค าสั่งหรือฟังก์ชันนั้นว่าเขียนไวเ้พื่ออะไร ซ่ึงส่วนค าอธิบายจะไม่มีผลต่อการ

คอมไพล ์(Alexander, Online) 
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ตวัอยา่ง 1.1 แสดงตวัอยา่งโครงสร้างโปรแกรมภาษาซีเบ้ืองตน้ 

 

  

// ส่วนของค าอธิบาย (comment) 
/* Example Program */    
  
// ไฟลส่์วนหวัของโปรแกรม (header files) 
#include<stdio.h> 
// ไฟลส่์วนหวัของโปรแกรม (header files)   
#include<conio.h>   
  
// ฟังกช์นัหลกัของโปรแกรม 
main()      

// ปีกกาเปิดเร่ิมตน้การเขียนโปรแกรม 
 {     

// ส่วนของตวัโปรแกรม 
clrscr(); 

        printf(“****************\n”); 
       printf(“ Information    \n”);   
        printf(“****************\n”); 
        getch(); 
             return 0; 

// ปีกกาปิดจบโปรแกรม 
 }     
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ผลการท างานโปรแกรม แสดงรูปท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.2 แสดงตวัโปรแกรมภาษาซีและผลการท างานของโปรแกรมตวัอยา่ง 

 

ตัวอย่างการโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น 

ตามตวัอยา่งโปรแกรมภาษาซีน้ี เป็นการแสดงคุณสมบติัท่ีใชง้านทัว่ไปของภาษาซี 

ให้ท าความเข้าใจเบ้ืองต้น ดังนั้นผูเ้ขียนโปรแกรมยงัไม่ต้องท าความเขา้ใจกับ

รายละเอียดของไวยากรณ์ (syntax) จากตวัอยา่ง แต่ให้ศึกษาคุณสมบติัต่างๆ ของ

ภาษาซีท่ีจะมีส่วนคลา้ยกบัภาษาโปรแกรมอ่ืนๆ  

จากตวัอย่างรูปท่ี 1.2 ในการการเขียนโปรแกรมภาษาซี มีขั้นตอนด าเนินการโดย

ท าการเขียนโค๊ดโปรแกรมลงบนส่วนของ พื้นท่ีการเขียนโปรแกรม ล าดบัถดัไป

สั่งให้ตัวโปรแกรมภาษาซี ท าการคอมไพเลอร์ (Compiler) โดยการสั่งท่ีเมนู 
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Compile หรือกด Alt+F9 ตวัโปรแกรมท่ีโปรแกรมเมอร์ไดท้  าการเขียน วา่ถูกตอ้ง

หรือไม่ถา้มีขอ้ผิดพลาดตวัคอมไพเลอร์ จะแจง้วา่ผิดพลาดในส่วนใด ถา้โปรแกรม

ผา่นการคอมไพเลอร์โดยไม่มีขอ้ผิดพลาด ล าดบัถดัมาตอ้งสั่งให้ท าการแสดงผล

การท างานของโปรแกรม โดยสั่งผา่นเมนู Run หรือ กด Ctrl+F9 

 

โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี 

โปรแกรมภาษาซี เป็นการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ซ่ึงแต่ละโปรแกรมจะ

ประกอบด้วยฟังก์ชันท่ีเป็นตัวฟังก์ชันหลักท่ีเรียกว่า main ต้องมีและยงัต้อง

ประกอบดว้ยฟังก์ชนัท่ีท าหน้าท่ีอ่ืนๆ อีกหลายฟังก์ชนั โดยการจดัเรียงต าแหน่ง

ของฟังก์ชันท่ีประกอบอาจอยู่ก่อนหรือหลังฟังก์ชัน main ก็ได้ โดยในการ

ประมวลผลการท างานของโปรแกรมตอ้งกระท าในส่วนของ ฟังก์ชนั main ก่อน

เสนอ หลงัจากนั้นในฟังก์ชนั main ถา้มีการเรียกใชฟั้งกช์นัใดๆ ไดต้ามล าดบัของ

การเขียนโปรแกรม (statement) ตามตวัอยา่งท่ี 1.2  
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ตวัอยา่งท่ี 1.2 แสดงตวัอยา่งการค านวณพื้นท่ีวงกลม 

  

จากตวัอยา่ง 1.2 มีขอ้สังเกตดงัน้ี 

1. การพิมพค์  าสั่งทั้งหมดใหใ้ชต้วัเล็ก (lowercase) เท่านั้นส่วนบางส่วนท่ีไม่

ใช้ตวัค าสั่ง เป็นค าอธิบายหรือเป็นส่วนท่ีจะส่ือสารกับผูใ้ช้โปรแกรม

สามารถใช้ตวัพิมพ์ใหญ่รวมด้วยได้ เช่น ในค าสั่ง printf("Radius = ?"); 

พบวา่มีค าวา่ Radius มีตวัใหญ่คือ R ถือวา่ตอ้งถูกเพราะเป็นขอ้ความท่ีใช้

ในการส่ือสารกับผูใ้ช้โปรแกรมให้ท าการกรอกค่า รัศมีท่ีต้องการให้

โปรแกรมท าการค านวณพื้นท่ีวงกลม  

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
main() 

{ 
  clrscr(); 
  float radius, area; 
  printf("Radius = ?"); 
  scanf("%f",&radius); 
  area = 3.14159 * radius * radius; 
  printf("Area= %f", area); 
  return 0; 
} 
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2. ในบรรทัด ท่ี  1และ 2 มีการอ้างแฟ้มข้อมูล ช่ือ stdio.h และ  conio.h 

ตามล าดบั ซ่ึงเป็นแฟ้มขอ้มูลท่ีจะตอ้งรวมเขา้มาในตอนแปลโปรแกรม 

(compiler) ซ่ึงตวัแปลโปรแกรมจะท าการรวมอตัโนมติั 

3. บรรทดัท่ี 3 เป็นส่วนหัวของฟังก์ชัน main หลงัจากช่ือฟังก์ชันตอ้งตาม

ดว้ย ( ) เสมอ โดยในวงเล็บไม่มีขอ้มูลใดๆอยู่แสดงว่า ฟังก์ชนัน้ีไม่ตอ้ง

อาร์กิวเมนต ์(argument)  

4. ส่วนบรรทดัท่ีอยูภ่ายใตว้งเล็บปีกกา จ านวน 7 บรรทดัเป็นฟังก์ชนัท่ีเป็น

ประโยคเชิงซอ้น อยูใ่นฟังกช์นั main 

5. บรรทัดแรกในฟังก์ชัน main ท่ีย่อหน้าเข้ามาเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน 

clrscr() จาก conio.h ท าหนา้ท่ีในการลา้งขอ้ความหนา้จอภาพ 

6. บรรทดัถดัมาเป็นการประกาศ (จอง, สร้าง) ตวัแปล (variable declaration) 

ช่ือ radius และ area ท่ีเป็นตัวแปลชนิดใช้เก็บค่าตัวเลขท่ีเป็นทศนิยม 

(รายละเอียดจะกล่าวภายหลงั) 

7. บรรทดัถดัมาเป็นการแสดงขอ้ความเพื่อขอขอ้มูล ในการรับขอ้มูลจาก

ค าสั่ง scanf (รายละเอียดจะกล่าวภายหลงั) 

8. เป็นบรรทดัท่ีสั่งให้ท าการค านวณ เป็นประโยคก าหนดค่า (assignment 

statement) โดยการค านวณค่ าพื้ น ท่ีจากค่ า รัศ มี ท่ี ป้อนเข้าไป กับ

เคร่ืองหมายดอกจนั (*) ในท่ีน้ีหมายถึงการคูณ แล้วน าค่าเขา้ไปเก็บตวั

แปรช่ือ area  
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9. เป็นค าสั่งสุดทา้ย (printf) แสดงค่าค านวณโดยมีขอ้ความ Area= อธิบาย

ผลการแสดงการค านวณค่าพื้นท่ี 

10. ท่ีส าคญัในการเขียนโปรแกรมของแต่ละบรรทดัหรือค าสั่ง ตอ้งจบด้วย

เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) เสมอ 

11. ในการเวน้วรรค ยอ่หนา้ หรือการจดับรรทดัเป็นการให้การอ่านโปรแกรม

เขา้ง่าย และถือวา่เป็นการเขียนโปรแกรมท่ีดี 

ผลการท างานโปรแกรมได้ดังนี ้

 Radius =? 12 (ตวัอยา่งผูใ้ชโ้ปรแกรมกรอกค่ารัศมี เท่ากบั 12) 

 Area = 452.88947 

โดยการกรองค่า รัศมีในโปรแกรมท าการค านวณในท่ีน้ีคือ 12 จึงไดผ้ลการค านวณ

พื้นท่ีวงกลมมีค่าเท่ากบั 452.88947 

สรุป 

 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการคิดคน้พฒันาอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบนั เพื่อให้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอบสนองการใชง้าน ให้มาก

ท่ีสุด ดงันั้นในการพฒันาภาษาคอมพิวเตอร์ จึงมี 3 ระดบั คือ ภาษาระดบัต ่า เป็น

ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีผู ้เขียนโปรแกรม ต้องเข้าใจฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี ภาษา

ระดบักลางเป็นภาษาท่ีมีผูเ้ขียนโปรแกรมมีความรู้ฮาร์ดแวร์ระดบัโครงสร้าง ของ

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ เช่น ภาษาซี 

นั่นเอง ส่วนระดับสุดท้ายคือ ภาษาระดับสูง เป็นภาษาท่ีมีผูเ้ขียนโปรแกรม มี

ความรู้ในระดบัการใชง้าน ก็สามารถเขียนโปรแกรมไดแ้ลว้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 

 
ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. โปรแกรมภาษาโครงสร้างประกอบดว้ยโปรแกรมใดบา้ง 
…………………………………………………………………………………… 

2. ภาษาในการเขียนโปรแกรมภาษาใดเป็นท่ีนิยมมากสุด 
……………………………………………………………………………………  

3. หน่วยงานมาตรฐานท่ีท าหนา้ท่ีในการก าหนดรหสัตวัอกัษรช่ือเตม็วา่ 
……………………………………………………………………………………  

4. ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัต ่าประกอบดว้ยภาษาใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………  

5. โคด๊ภาษาซีเม่ือท าการบนัทึกตอ้งบนัทึกเป็นนามสกุลหรือแฟ้มชนิดใด 
……………………………………………………………………………………  

6. แฟ้มท่ีสร้างข้ึนเม่ือท าการแปลค าสั่งภาษาซีสมบูรณ์ประกอบดว้ยแฟ้มชนิด
ใดบา้ง 

……………………………………………………………………………………  

7. แฟ้มชนิดใดท่ีไม่สามารถอ่านเม่ือถูกแปลค าสั่งแลว้ไม่สามรถน ามาอ่านหรือ
แกไ้ขค าสั่งได ้

……………………………………………………………………………………  
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8. เม่ือโคด๊ถูกแปลค าสั่งและท าการเช่ือมต่อแฟ้มไลบรารีสมบูรณ์แลว้จะท าการ
สร้างแฟ้มข้ึนเป็นนามสกุลใด 

……………………………………………………………………………………  

9. เคร่ืองหมายค าสั่งใดของภาษาซีท าหนา้ท่ีก าหนดขอบเขตจุดเร่ิมตน้และ
จุดส้ินสุดของโปรแกรมหรือฟังกช์นั 

……………………………………………………………………………………  

10. โคด๊โปรแกรมภาษาซีสามารถเขียนโดยไม่ตอ้งข้ึนบรรทดัใหม่ไดห้รือไม่ 
……………………………………………………………………………………  
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

1. ภาษาซีจดัเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดบัใด 
    ก. ภาษาเคร่ือง     ข. ภาษาแอสเซมบลี 
    ค. ภาษาระดบักลาง    ง. ภาษาระดบัสูง 

2. แฟ้มขอ้มูลชนิดใด ไม่มี ความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาภาษาซี 
    ก.  .c      ข.  .obj 
    ค.  .exe      ง.  .abc 

3. แฟ้มขอ้มูลภาษาซีท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งท าการเก็บไวเ้ป็นสิทธิส่วนท่ีตวั
เป็นแฟ้มขอ้มูลชนิดใด 

     ก.  .c      ข.  .obj 
    ค.  .exe      ง.  .abc 

4. แฟ้มขอ้มูลชนิดใดท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมควรส่งใหลู้กคา้น าไปใชง้านเพื่อ
ป้องกนัการส าเนาโคด๊โปรแกรม 

    ก.  .c      ข.  .obj 
    ค.  .exe      ง.  .abc 

5. การสั่งใหท้  าการแปลค าสั่ง (compiler) สามารถสั่งดว้ยคียล์ดัขอ้ใด 
    ก.  Ctrl+F9     ข. Alt+F9 
    ค.  Ctrl+F1     ง. Alt+F1 

6. เม่ือแปลค าสั่งสมบูรณ์แลว้ตอ้งการให้โปรแกรมท างานสามารถสั่งดว้ยคีย์
ลดัขอ้ใด 

    ก.  Ctrl+F9     ข. Alt+F9 
    ค.  Ctrl+F1     ง. Alt+F1 

7. ฟังกช์นัหลกัของการเขียนโปรแกรมภาษาซีทุกคร้ังตอ้งมีฟังกช์นัน้ีเสมอ
คือฟังกช์นัใด 
ก.  main()     ข. printf() 

    ค.  getch()     ง. return 0 
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8. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการสั่งใหท้  าการแสดงขอ้มูลออกสู่หนา้จอภาพ
คอมพิวเตอร์ 
ก.  main()     ข. printf() 

    ค.  getch()     ง. return 0 
9. ค าสั่ง clrscr() ท าหนา้ท่ีในการสั่งใหล้บขอ้มูลบนหนา้จอภาพคอมพิวเตอร์ 

เม่ือเรียกใชง้านตอ้งท างานร่วมกบัไลบรารีใด 
ก.  stdio.h     ข. conio.h 

    ค.  string.h     ง. math.h 
10. ค าสั่งใดท าหนา้ท่ี ไม่มีการคืนค่าของฟังกช์นั 

ก.  main()     ข. printf() 
    ค.  getch()     ง. return 0 
………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามที่ผู้อ่าน
เขา้ใจโดยยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
1. การเขียนโปรแกรมภาษาซีมีความแตกต่าง หรือสัมพนัธ์กบัภาษาเคร่ือง

อยา่งไร  
2. อากิวเมนตมี์ความส าคญัอยา่งไร พร้อมยกตวัอยา่งฟังกช์นัท่ีมีอากิวเมนตใ์น

การสั่งการ 
3. การเขียนค าอธิบายในโปรแกรมภาษาซีท าไดด้ว้ยเคร่ืองหมายใดไดบ้า้ง 
4. ค าสั่งภาษาซีสามารถเขียนดว้ยตวัอกัษรตวัใหญ่ไดห้รือเพาะเหตุใด 
5. ในการสั่งของโปรแกรมภาษาซีในแต่ละค าสั่งตอ้งใชเ้คร่ืองหมายใดในสั่งจบ

ค าสั่ง ในแต่ละบรรทดัสามารถเขียนค าสั่งไดม้ากกวา่หน่ึงค าสั่งไดห้รือไม่ 
อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งค าสั่ง 

………………………………………………………………………………….. 
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