
 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนทราบประวัติความเป็นมาของภาษาซี 
2. นักเรียนสามรถติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ใช้ในการเรียนได้ 
 

 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์นับว่ามีประโยชน์ต่อมวล มนุษย์เป็นอย่างมากท้ังในด้านการท างานแทนมนุษย์
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้ การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ระบบ
การเงินการธนาคาร การควบคุมเส้นทางการบินต่าง ๆ หรือการให้ความบันเทิงด้านภาพ และเสียง หรือ
เรียกกันว่า ดูหนังฟังเพลง การท่ีคอมพิวเตอร์จะสามารถท างานตามท่ีมนุษย์ต้องการได้นั้น จ าเป็นท่ีผู้
ควบคุมจะต้องป้อนค าส่ังให้แก่คอมพิวเตอร์ให้ท างานตามล าดับขั้นตอนที่ต้องการ ค าสั่งท่ีใช้ควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้น เราเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีผู้คิดค้นวิธีการเขียนค าส่ังภาษาท่ีติดต่อกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เอาไว้มากมาย และสามารถใช้งานได้ทั้งในระดับต่าง ๆ กัน เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา
ปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาดีเบส หรือปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นภาษา
สมัยใหม่ใช้งานง่ายมากขึ้น เช่น วิชวลเบสิก (Visual Basic) วิชวลซี (Visual C) เดลไฟ (Delphi) และ 
ภาษา HTML เป็นต้น 
ความเป็นมาของภาษาซี  
 ภาษาซมีีประวัติที่ค่อนข้างยาวนาน ภาษาซีมีต้นก าเนิดจากภาษาคอมพิวเตอร์บนยูนิกซ์ ในยุค 
แรก ๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์ ได้มีการน าภาษาเครื่องมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ และมีการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ และมีการสร้างภาษาท่ีมีชื่อว่า “B” ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น 
ต่อมา พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) เดนนิส ริตซี (Dennis Ritchice) จากเบลเทเลโฟนแลบอลาทอรีส์ (Bell 
Telephone Laboratories) ได้น าภาษาบีมาพัฒนาต่อและตั้งชื่อว่า ภาษา C ก็เพราะในภาษาอังกฤษตัวซี
เป็นอักษรต่อจากตัวบี และภาษาซีในยุคนั้นจะท างานบนยูนิกซ์เป็นส่วนมาก เพราะวินโดวส์ยังไม่เกิดขึ้น
ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 ต่อมาภาษาซีได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM/PC เนื่องจากเป็นภาษาท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะมีสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมท่ีไม่ยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่น 
ค าว่ายืดหยุ่นในภาษาซี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเขียนโปรแกรมภาษาซียาว 2-3 บรรทัด เราสามารถจะยุรวม
ให้เหลือบรรทัดเดียวสั้น ๆ ได้ และการท างานยังคงเหมือนเดิม นอกจากนี้ภาษาซียังอนุญาตให้เราเรียกใช้
ค าส่ังซ้อนค าสั่งได้อีกด้วย 

ยูนิกซ์ (Unix) เป็นระบบปฏิบัติการประเภทหนึ่ง ทีเป็นเทคโนโลยีแบบเปิด 
(open system) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้ไม่ต้อง ผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่งหรือ
อุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกัน นอกจากนี้ยูนิกซ์ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้
งาน ลักษณะให้มีผู้ใช้ได้หลายคนในเวลาเดียวกัน ก็ท างานได้หลายงานด้วย 

บทที1่ Overview 



 จากความยืดหยุ่นสูงของภาษาซี จึงเป็นต้นแบบให้อีกหลาย ๆ ภาษา เช่น Java , C# ,C++ ดังนั้น
การเริ่มต้นภาษาซีก่อนจึงเป็นพื้นฐานท่ีช่วยให้การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ ท าได้ง่ายขึ้น 
โปรแกรม Dev-C++ 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่าง ๆ ปกติเราจะเขียนค าส่ังต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมท่ีเรียกว่า
editor ซึ่งอาจใช้โปรแกรมพวก word processor เขียนโดยไม่ใช้รูปแบบพิเศษต่าง ๆ หรือใช้โปรแกรมท่ีมี
รูปแบบพิเศษน้อย ๆ เช่น Note pad ก็ได้ แล้วเปลี่ยนภาษาท่ีเขียนนั้นเป็นภาษาเครื่องโดยใช้ compiler 
ของภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ เช่น คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซึ่งก็มีผู้ผลิตหลายรายซึ่งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ANSI C และจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
 ในการเรียนการสอนวิชานี้จะใช้ Bloodshed Dev-C++ ซึ่งเป็น Freeware ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งรวม editor และ compiler ไว้ด้วยกันในโปรแกรมนี้ นั่น
คือ Dev-C++ เป็นชุดพัฒนาหรือเครื่องมือท่ีช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อ
ช่วยในการสร้างโปรแกรมของผู้ท่ีจะท าการเขียนโปรแกรมท างานได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องแยกใช้ editor เขียน
โปรแกรมเรียกใช้ compiler เพื่อท าการคอมไพล์โปรแกรมอีกครั้ง  
 

 

 

 

 

ที่ ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมายที่เกี่ยวข้องกบัภาษาซี 
1 compiler คัมไพเลอะ ผู้รวบรวม 
2 editor เอดดิเทอะ ผู้เรยีบเรียง แก้ไข 

3 freeware ฟรีแวร์ 
ซอฟต์แวร์ท่ีสร้างขึ้นและสามารถน าไปใช้ในทุก

จุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 

นักเรียนสามารถท าความเข้าใจบทเรียนออนไลน์ได้จาก 
>> http://iamchommy.wordpress.com/about << 

บทเรียนออนไลน์เมนู บทที่ 1 Overview 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ANSI C คือ ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาซีที่สถาบันแอนซี (American National Standard Institute :ANSI) ซึ่ง
เป็นบริษัทเอกชนผลิตตัวแปรภาษาซี (C compiler) เป็นผู้ก าหนดไว้ 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ประจ าบทที่ 1 

http://iamchommy.wordpress.com/about


ใบงานบทที่ 1 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 

ชื่อ.......................................นามสกุล..............................เลขที่......... ชั้น ม.3  
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์นับว่ามีประโยชน์ต่อมวล มนุษย์เป็นอย่างมากท้ังในด้านการท างานแทนมนุษย์

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้ การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ระบบ
การเงินการธนาคาร การควบคุมเส้นทางการบินต่าง ๆ หรือการให้ความบันเทิงด้านภาพ และเสียง หรือ
เรียกกันว่า ดูหนังฟังเพลง การท่ีคอมพิวเตอร์จะสามารถท างานตามท่ีมนุษย์ต้องการได้นั้น จ าเป็นท่ีผู้
ควบคุมจะต้องป้อนค าส่ังให้แก่คอมพิวเตอร์ให้ท างานตามล าดับขั้นตอนที่ต้องการ ค าสั่งท่ีใช้ควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้น เราเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีผู้คิดค้นวิธีการเขียนค าส่ังภาษาท่ีติดต่อกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เอาไว้มากมาย และสามารถใช้งานได้ทั้งในระดับต่าง ๆ กัน เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา
ปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาดีเบส หรือปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นภาษา
สมัยใหม่ใช้งานง่ายมากขึ้น เช่น วิชวลเบสิก (Visual Basic) วิชวลซี (Visual C) เดลไฟ (Delphi) และ 
ภาษา HTML เป็นต้น 
ความเป็นมาของภาษาซี  
 ภาษาซมีีประวัติที่ค่อนข้างยาวนาน ภาษาซีมีต้นก าเนิดจากภาษาคอมพิวเตอร์บนยูนิกซ์ ในยุค 
แรก ๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์ ได้มีการน าภาษาเครื่องมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ และมีการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ และมีการสร้างภาษาท่ีมีชื่อว่า “B” ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น 
ต่อมา พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) เดนนิส ริตซี (Dennis Ritchice) จากเบลเทเลโฟนแลบอลาทอรีส์ (Bell 
Telephone Laboratories) ได้น าภาษาบีมาพัฒนาต่อและตั้งชื่อว่า ภาษา C ก็เพราะในภาษาอังกฤษตัวซี
เป็นอักษรต่อจากตัวบี และภาษาซีในยุคนั้นจะท างานบนยูนิกซ์เป็นส่วนมาก เพราะวินโดวส์ยังไม่เกิดขึ้น
ด้วย 

ต่อมาภาษาซีได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM/PC เนื่องจากเป็นภาษาท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะมีสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมท่ีไม่ยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่น 
ค าว่ายืดหยุ่นในภาษาซี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเขียนโปรแกรมภาษาซียาว 2-3 บรรทัด เราสามารถจะยุรวม
ให้เหลือบรรทัดเดียวสั้น ๆ ได้ และการท างานยังคงเหมือนเดิม นอกจากนี้ภาษาซียังอนุญาตให้เราเรียกใช้
ค าส่ังซ้อนค าสั่งได้อีกด้วย 
 จากความยืดหยุ่นสูงของภาษาซี จึงเป็นต้นแบบให้อีกหลาย ๆ ภาษา เช่น Java , C# ,C++ ดังนั้น
การเริ่มต้นภาษาซีก่อนจึงเป็นพื้นฐานท่ีช่วยให้การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ ท าได้ง่ายขึ้น 
โปรแกรม Dev-C++ 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่าง ๆ ปกติเราจะเขียนค าส่ังต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมท่ีเรียกว่า
editor ซึ่งอาจใช้โปรแกรมพวก word processor เขียนโดยไม่ใช้รูปแบบพิเศษต่าง ๆ หรือใช้โปรแกรมท่ีมี
รูปแบบพิเศษน้อย ๆ เช่น Note pad ก็ได้ แล้วเปลี่ยนภาษาท่ีเขียนนั้นเป็นภาษาเครื่องโดยใช้ compiler 
ของภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ เช่น คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซึ่งก็มีผู้ผลิตหลายรายซึ่งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ANSI C และจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
 ในการเรียนการสอนวิชานี้จะใช้ Bloodshed Dev-C++ ซึ่งเป็น Freeware ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งรวม editor และ compiler ไว้ด้วยกันในโปรแกรมนี้ นั่น
คือ Dev-C++ เป็นชุดพัฒนาหรือเครื่องมือท่ีช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อ



ช่วยในการสร้างโปรแกรมของผู้ท่ีจะท าการเขียนโปรแกรมท างานได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องแยกใช้ editor เขียน
โปรแกรมเรียกใช้ compiler เพื่อท าการคอมไพล์โปรแกรมอีกครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมายที่เกี่ยวข้องกบัภาษาซี 
1 compiler   
2 editor   

3 freeware  
 
 

เติมค าศัพท์และความหมายให้ถูกต้อง 



 
ใบงานบทที่ 1 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 
ชื่อ.......................................นามสกุล..............................เลขที่......... ชั้น ม.3  

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์นับว่ามีประโยชน์ต่อมวล มนุษย์เป็นอย่างมากท้ังในด้านการท างานแทนมนุษย์
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้ การผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ระบบ
การเงินการธนาคาร การควบคุมเส้นทางการบินต่าง ๆ หรือการให้ความบันเทิงด้านภาพ และเสียง หรือ
เรียกกันว่า ดูหนังฟังเพลง การท่ีคอมพิวเตอร์จะสามารถท างานตามท่ีมนุษย์ต้องการได้นั้น จ าเป็นท่ีผู้
ควบคุมจะต้องป้อนค าส่ังให้แก่คอมพิวเตอร์ให้ท างานตามล าดับขั้นตอนที่ต้องการ ค าสั่งท่ีใช้ควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้น เราเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีผู้คิดค้นวิธีการเขียนค าส่ังภาษาท่ีติดต่อกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เอาไว้มากมาย และสามารถใช้งานได้ทั้งในระดับต่าง ๆ กัน เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา
ปาสคาล (Pascal) ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล ภาษาดีเบส หรือปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นภาษา
สมัยใหม่ใช้งานง่ายมากขึ้น เช่น วิชวลเบสิก (Visual Basic) วิชวลซี (Visual C) เดลไฟ (Delphi) และ 
ภาษา HTML เป็นต้น 
ความเป็นมาของภาษาซี  
 ภาษาซมีีประวัติที่ค่อนข้างยาวนาน ภาษาซีมีต้นก าเนิดจากภาษาคอมพิวเตอร์บนยูนิกซ์ ในยุค 
แรก ๆ ของภาษาคอมพิวเตอร์ ได้มีการน าภาษาเครื่องมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ และมีการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ และมีการสร้างภาษาท่ีมีชื่อว่า “B” ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การเขียนโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้น 
ต่อมา พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) เดนนิส ริตซี (Dennis Ritchice) จากเบลเทเลโฟนแลบอลาทอรีส์ (Bell 
Telephone Laboratories) ได้น าภาษาบีมาพัฒนาต่อและตั้งชื่อว่า ภาษา C ก็เพราะในภาษาอังกฤษตัวซี
เป็นอักษรต่อจากตัวบี และภาษาซีในยุคนั้นจะท างานบนยูนิกซ์เป็นส่วนมาก เพราะวินโดวส์ยังไม่เกิดขึ้น
ด้วย 

ต่อมาภาษาซีได้ถูกพัฒนาให้ใช้งานได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM/PC เนื่องจากเป็นภาษาท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะมีสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมท่ีไม่ยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่น 
ค าว่ายืดหยุ่นในภาษาซี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเขียนโปรแกรมภาษาซียาว 2-3 บรรทัด เราสามารถจะยุรวม
ให้เหลือบรรทัดเดียวสั้น ๆ ได้ และการท างานยังคงเหมือนเดิม นอกจากนี้ภาษาซียังอนุญาตให้เราเรียกใช้
ค าส่ังซ้อนค าสั่งได้อีกด้วย 
 จากความยืดหยุ่นสูงของภาษาซี จึงเป็นต้นแบบให้อีกหลาย ๆ ภาษา เช่น Java , C# ,C++ ดังนั้น
การเริ่มต้นภาษาซีก่อนจึงเป็นพื้นฐานท่ีช่วยให้การศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาอ่ืน ๆ ท าได้ง่ายขึ้น 
โปรแกรม Dev-C++ 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาต่าง ๆ ปกติเราจะเขียนค าส่ังต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมท่ีเรียกว่า
editor ซึ่งอาจใช้โปรแกรมพวก word processor เขียนโดยไม่ใช้รูปแบบพิเศษต่าง ๆ หรือใช้โปรแกรมท่ีมี
รูปแบบพิเศษน้อย ๆ เช่น Note pad ก็ได้ แล้วเปลี่ยนภาษาท่ีเขียนนั้นเป็นภาษาเครื่องโดยใช้ compiler 
ของภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ เช่น คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซึ่งก็มีผู้ผลิตหลายรายซึ่งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน ANSI C และจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย 
 ในการเรียนการสอนวิชานี้จะใช้ Bloodshed Dev-C++ ซึ่งเป็น Freeware ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งรวม editor และ compiler ไว้ด้วยกันในโปรแกรมนี้ นั่น



คือ Dev-C++ เป็นชุดพัฒนาหรือเครื่องมือท่ีช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเป็นโปรแกรมท่ีออกแบบมาเพื่อ
ช่วยในการสร้างโปรแกรมของผู้ท่ีจะท าการเขียนโปรแกรมท างานได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องแยกใช้ editor เขียน
โปรแกรมเรียกใช้ compiler เพื่อท าการคอมไพล์โปรแกรมอีกครั้ง 

 
 
 

ที่ ค าศัพท์ ค าอ่าน ความหมายที่เกี่ยวข้องกบัภาษาซี 
1 compiler คัมไพเลอะ ผู้รวบรวม 
2 editor เอดดิเทอะ ผู้เรยีบเรียง แก้ไข 

3 freeware ฟรีแวร์ 
ซอฟต์แวร์ท่ีสร้างขึ้นและสามารถน าไปใช้ในทุก

จุดประสงค์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
 

++ จบบทที่ 1 ++ 

เติมค าศัพท์และความหมายให้ถูกต้อง 


