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ผลการเรียนรู้ 

       สามารถอธิบายประวติัความเป็นมา ลกัษณะการท างานภาษาซี และท าการติดตั้งโปรแกรม
เพือ่การใชง้านต่อไปได ้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกประวตัิความเป็นมา และลกัษณะของภาษา C ได ้
2. สามารถคน้หาและดาวน์โหลดโปรแกรมภาษา C ได ้
3. สามารถใชง้านโปรแกรมภาษา C ได ้

 สาระการเรียนรู้ 
1. ก าเนิดภาษาซี 
2. คุณสมบติัที่โดดเด่นของภาษาซี 
3. โครงสร้างภาษาซี 
4. โปรแกรม Dev – C++ 
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ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง เร่ิมต้นกบัภาษาซี 

จัดท าโดย นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช 

 ก าเนิดภาษาซี  

          ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกคน้คิดขึ้นโดย Denis Ritchie 
ในปี ค.ศ. 1972 โดยใชร้ะบบปฏิบตัิการของยนิูกซ์ (UNIX) นับจากนั้น
มาก็ไดรั้บความนิยมเพิ่มขั้นจนถึงปัจจุบนั ภาษา C สามารถติดต่อใน
ระดับฮาร์ดแวร์ได้ดีกว่าภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ    ภาษา C เป็น
ภาษาคอมพวิเตอร์ที่แปลภาษาดว้ยคอมไพลเลอร์ (Compiler) ท าหน้าที่
ในการคอมไพล์ (Compile) หรือแปลงค าสั่งทั้งหมดในโปรแกรมให้
เป็นภาษาเคร่ือง (Machine Language) เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์น า
ค  าสัง่เหล่านั้นไปท างานต่อไป 

 ภาษา C เป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกบัภาษาระดบัต ่า (Low-Level Language) จึงท าให้
นักพฒันาโปรแกรมสามารถที่จะก าหนดรายละเอียดของโปรแกรมให้เข้าถึงการท างานในส่วน             
ต่าง ๆ ของคอมพวิเตอร์ใหม้ากที่สุดเพือ่ใหเ้กิดความเร็วในการท างานสูงสุด และในขณะเดียวกนัภาษา 
C ก็ยงัมีความเป็นภาษาระดบัสูง (High-Level Language) ท าให้ผูพ้ฒันาสามารถที่จะพฒันาโปรแกรม
ไดโ้ดยเนน้ไปที่การแกปั้ญหาที่ตอ้งการไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่ตอ้งค  านึงถึงฮาร์ดแวร์ใด ๆ 

           ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไดรั้บความนิยมและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง          
ต่อมา Mr. Bjarne Stroustrup นักวิจยัและพฒันาของศูนยว์ิจยัเบล (Bell Laboratiories) ไดพ้ฒันาภาษา 
C++ (ซีพลสัพลสั) ขึ้นมา โดยที่ภาษา C++  มีความสามารถในการท างานได้ทุกอยา่งเหมือนกบัภาษาซี 
ซ่ึงมีรูปแบบและโครงสร้างของภาษาใกลเ้คียงกนั แต่ภาษา C++ ใชห้ลกัการออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ 
(Object Oriented Design) ในขณะที่ภาษาซีใชห้ลกัการออกแบบโปรแกรมแบบโมดูลาร์ (Modular 
Design) 

คุณสมบัติทีโ่ดดเด่นของภาษาซี  
 ภาษาซีเป็นภาษาที่โดดเด่นกวา่ภาษาระดบัสูงทัว่ไปในหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. เป็นภาษาที่ไม่ขึ้นกบัฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบติัการ 
2. เป็นภาษาที่มีความยดืหยุน่สูงมาก 
3. มีประสิทธิภาพสูง เม่ือเปรียบเทียบกับภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ จะเห็นว่าชุดค าสั่งมีความ

กะทดัรัด และกระชบั รวมถึงประมวลผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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4. มีความสามารถในดา้นการโปรแกรมโมดูล คือสามารถแบ่งโมดูลเพื่อแยกคอมไพล์ได ้
และสามารถท าการลิงคเ์ช่ือมโยงภาษาเขา้ดว้ยกนัได ้

5. มีตวัแปรชนิดพอยเตอร์ ที่สามารถเขา้ถึงหรือช้ีไปยงัต าแหน่งที่อยู่ของหน่วยความจ าที่
จดัเก็บขอ้มูลโดยตรง 

6. ภาษาซีมองตวัอกัษรพมิพเ์ล็กและพมิพใ์หญ่แตกต่างกนั (Case Sensitive) 

โครงสร้างภาษาซี 
 ภายในโปรแกรมภาษา C จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

1. ส่วนหวัของโปรแกรม  (Preprocessor Directive) 
2. ส่วนของการก าหนดค่าภายนอก (Global Declarations) 
3. ส่วนของฟังกช์นัหลกั (The main function) 
4. ส่วนของฟังกช์นัยอ่ยที่ผูใ้ชส้ร้างขึ้นเอง (User-define function) 
5. ส่วนอธิบายโปรแกรม (Program Comment) 

1. ส่วนหัวของโปรแกรม  
  ส่วนหัวของโปรแกรมน้ี เรียกว่า พรีโพรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ (Preprocessor Directives)  
เป็นค าสั่ง เร่ิมตน้ในการก าหนดไฟล์ที่จะน ามาร่วมประมวลผลหรือ ที่เรียกว่า เฮดเดอร์ไฟล์ (Header 
File) เพื่อเป็นการก าหนดค่าเร่ิมต้นให้กับโปรแกรม Compiler โดยเร่ิมตน้ด้วยการใช้เคร่ืองหมาย 
ไดเร็กทีฟ (Directive ) นัน่ก็คือเคร่ืองหมาย  #  ตามดว้ยค าสัง่ include และช่ือของเฮดเดอร์ไฟล ์แต่ไม่ตอ้ง
ลงทา้ยด้วยเคร่ืองหมาย ; ซ่ึงเป็นไฟล์ที่เก็บไลบรารีมาตรฐานของภาษา C ซ่ึงจะถูกดึงเขา้มารวมกับ
โปรแกรมในขณะที่ก  าลงัท าการคอมไพล์ เหมือนค าสั่งอ่ืนทัว่ไป ค  าสั่งพรีโพรเซสเซอร์ไดเรกทีฟ ที่ใช ้
ในการประกาศ เฮดเดอร์ไฟลท์ี่ส่วนใหญ่ใชก้นัทัว่ไปคือ ค  าสัง่ #include โดยมีรูปแบบการใชค้  าสัง่ดงัน้ี 

   รูปแบบที่ 1 
       #include <ช่ือเฮดเดอร์ไฟล>์  

   รูปแบบที่ 2 
    #include  “ช่ือเฮดเดอร์ไฟล”์  
 ตัวอย่าง  
   #include <stdio.h> 
   #include “stdio.h” 
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 2. การประการตัวแปรภายนอก (Global Variables) 

  เป็นส่วนที่ใชป้ระกาศตวัแปรหรือค่าต่าง ๆ ที่ให้ใชไ้ดท้ั้งโปรแกรม ซ่ึงใชไ้ดท้ั้งโปรแกรม  
ซ่ึงในส่วนไม่จ าเป็นตอ้งมีก็ได ้ 

3. ส่วนฟังก์ชันหลัก  

  เป็นส่วนที่ผูใ้ชต้อ้งเขียนขึ้นเองโดยน าเอาค  าสั่งหรือฟังก์ชนัมาตรฐานต่าง ๆ มาเรียบเรียงกนั
ขึ้นเป็นโปรแกรม เพือ่สัง่ใหค้อมพวิเตอร์รับขอ้มูลจากอุปกรณ์อินพตุประมวลผลแลว้ก็ให้ผลลพัธ์ตามที่เรา
ตอ้งการ ส่วนมาจะเขียนขึ้นตน้ดว้ย main() ซ่ึงหมายถึงการเรียกใชฟั้งก์ชนั main() นั่นเอง และตามดว้ย
โปรแกรมหลกัที่ประกอบดว้ยค าสัง่ต่าง ๆ ภายในเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา  {  }  ซ่ึงภายในน้ีจะประกอบดว้ย
ส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 

  3.1 ส่วนตัวแปรแบบภายใน (Local Variables) 

          เป็นส่วนที่ใชส้ าหรับประกาศตวัแปรที่จะใชใ้นเฉพาะฟังกช์นัของตนเอง ฟังกช์ัน่อ่ืน
ไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชไ้ด ้ซ่ึงจะตอ้งท าการประกาศตวัแปรก่อนการใชง้านเสมอ  และจะตอ้งประกาศ
ไวใ้นส่วนน้ีเท่านั้น  

  3.2 ตัวโปรแกรม (Statements) 

           เป็นส่วนที่อยูถ่ดัลงมาจากส่วนตวัแปรภายใน ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าสั่งต่าง ๆ ของภาษา 
C และค าสัง่ต่าง ๆ จะใชเ้คร่ืองหมาย ; เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าจบค าสั่งหน่ึง ๆ แลว้ ส่วนใหญ่ ค  าสั่งต่าง ๆ 
ของภาษา C เขียนดว้ยตวัพิมพเ์ล็ก เน่ืองจากภาษา C จะแยกความแตกต่างของตวัพิมพเ์ล็กและพิมพใ์หญ่
หรือ Case Sensitive นัน่เอง นอกจากน้ีภาษา C ยงัไม่สนใจกบัการขึ้นบรรทดัใหม่ เพราะฉะนั้นพิมพค์  าสั่ง
หลายค าสัง่ในบรรทดัเดียวกนัได ้โดยไม่มีเคร่ืองหมาย ; เป็นตวัจบค าสัง่  

  3.3 ส่วนค าอธิบายโปรแกรม (Comment Lines)  

   ส่วนน้ีใชใ้นการอธิบายโปรแกรมอาจพมิพข์อ้ความ สูตรหรือ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
โปรแกรม ส่วนของโปรแกรมส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ถา้ตอ้งเขียนใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยเคร่ืองหมาย /* ตาม
ดว้ยขอ้ความที่ตอ้งการ แลว้ปิดทา้ยดว้ย */(เคร่ืองหมาย / และ * ตอ้งเขียนติดกนัสอ)  
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 4. ส่วนของฟังก์ชันย่อยที่ผู้ใช้สร้างขึน้เอง (User-define function) 

  เป็นการเขียนค าสัง่และฟังกช์นัต่าง ๆ ขึ้นมาใชใ้นโปรแกรม โดยตอ้งอยูใ่นเคร่ืองหมาย { }
และการสร้างฟังกช์นัหรือค าใหม่ที่ใหก้ารท างานตามที่เราตอ้งการใหก้บัโปรแกรมและสามารถเรียกใช้
ได ้ภายในโปรแกรม  

  #include <stdio.h> 

  main( ) 
    { 
   Function ( ); 
    } 

  Function ( )  
    { 
   Return ( ); 
    } 

รูปแสดง โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบมี ส่วนของฟังกช์นัยอ่ยท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนเอง (User-define function) 

 5. ส่วนอธิบายโปรแกรม (Program Comment) 

  เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับแสดงข้อความ เพื่ออธิบายส่ิงที่ต้องการในโปรแกรม ซ่ึงจะใช้
เคร่ืองหมาย /*และ */ ปิดหัวและปิดทา้ยของขอ้ความที่ตอ้งการ หรือหากตอ้งการเขียนค าอธิบายเพียง
บรรทดัเดียวให้ใช้เคร่ืองหมาย // ก ากบัไวข้า้งหน้าบรรทดันั้น เม่ือมีการคอมไฟล์โปรแกรม ขอ้ความใน
ส่วนน้ีจะถูกมองขา้มไป 

  รูปแบบที่ 1  ใชก้ ากบัการอธิบายเพยีงบรรทดัเดียว 

     //  ขอ้ความอธิบายโปรแกรมหรือค าสัง่ที่ตอ้งการละเวน้จาการตรวจสอบ 

  รูปแบบที่ 2  ใชก้ ากบัการอธิบายหลายบรรทดั 

     /* 
        ขอ้ความอธิบายโปรแกรมหรือค าสัง่ที่ตอ้งการละเวน้จาการตรวจสอบ 
        … 
        … 
     */ 
 
 
 

ส่วนของพรีโพรเซสเซอร์ ไดเรกทีฟ 

ส่วนของฟังกช์นัหลกั (Global Declarations) 
 

ส่วนของฟังกช์นัยอ่ยท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนเอง 

 (User-define function) 
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 ศึกษาสังเกต 

 กฎเกณฑท์ี่ตอ้งรู้ในการเร่ิมตน้ฝึกหดัเขียนโปรแกรมภาษาซี 
1. ที่ส่วนหวัโปรแกรม จะตอ้งก าหนดตวัประมวลผลก่อนเสมอ 
2. ชุดค าสัง่ในภาษาซี จะใชอ้กัษรพมิพเ์ล็กทั้งหมด 
3. ตวัแปรที่ใชง้าน ตอ้งถูกประกาศชนิดขอ้มูลไวเ้สมอ 
4. ภายในโปรแกรม จะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ฟังกช์นัเสมอ ซ่ึงก็คือ ฟังกช์นั main( ) นัน่เอง 

 

โปรแกรม  Dev-C++  

1. แนะน าโปรแกรม  Dev-C++ 

 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ภาษาต่าง ๆ ปกติเขียนค าสัง่ต่าง ๆ ดว้ยโปรแกรมที่เรียกว่า editor 
ซ่ึงอาจใชโ้ปรแกรมพวก word Processor เขียนโดยไม่ใชรู้ปแบบพิเศษต่าง ๆ หรือใชโ้ปรแกรมที่มีรูปแบบ
พิเศษน้อย ๆ เช่น notepad เขียน แล้วเปล่ียนภาษาที่เขียนนั้ นเป็นภาษาเคร่ืองโดยใช้ compiler ของ
ภาษาคอมพวิเตอร์ที่ใช ้เช่นคอมไพล์เลอร์ของภาษาซี ซ่ึงก็มีผูผ้ลิตหลายราย ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
ANSI C และมีรายละเอียดเพิม่เติมแตกต่างกนัไป  

 

รูปภาพ แสดงตวัอยา่งหนา้จอโปรแกรม Turbo  C 

2. วิธีการติดต้ังโปรแกรม  Dev-C++ 

  เว็บไซต์ที่ มี โปรแกรม Dev-C++ ไว้ส าหรับการดาวน์โหลดเพื่อท าการติดตั้ ง  คือ 
www.bloodshed.net  สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++ ในเวอร์ชนัต่าง ๆ ได ้และในขั้นตอนการ
ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ เวอร์ชัน่ 4.9 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1) เม่ือเปิดโฟลเดอร์โปรแกรม Dev-C++ ใหท้  าการดบัเบิลคลิกที่ไอคอนดงัรูป 

  

http://www.bloodshed.net/
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  2) จะปรากฏหนา้ต่างแสดงสถานการณ์ติดตั้งโปรแกรม แลว้ท าการคลิกที่ปุ่ ม OK ดงัรูป 

 

  3) จะปรากฏหนา้ต่างการติดตั้ง ในการเลือกภาษาที่ตอ้งการ ในที่น้ีคือ English แลว้ท าการ
คลิกที่ปุ่ ม OK ดงัรูป 

 
  4) จะปรากฏหนา้ต่างแสดงเง่ือนไขของการติดตั้ง ถา้ยอมรับเพื่อท าการติดตั้ง คลิกที่ปุ่ ม I Agree 
ดงัรูป 

 

  5) จะปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือก Components ในการท างานของโปรแกรม ถา้ตอ้งการติดตั้ง 
Components  ทั้งหมด ก็คลิกที่ปุ่ ม Next ดงัรูป 
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  6) จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกต าแหน่งในการติดตั้งโปรแกรม นั่นก็คือ หากตอ้งการก าหนด
ต าแหน่งการติดตั้งโปรแกรมในหน่วยความจ าภายในเคร่ืองใหม่ หรือช่ือโฟลเดอร์ใหม่ ก็สามารถท าการ
เปล่ียนไดเร็กทอรีได ้ดว้ยการคลิกที่ปุ่ ม Browse หรือถา้ไม่ตอ้งการเปล่ียนก็คลิกที่ปุ่ ม Install ดงัรูป 

 

  7) จะปรากฏหนา้ต่างแสดงสถานการณ์ติดตั้งโปรแกรม ลงในหน่วยความจ าภายในเคร่ือง ดงัรูป 
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  8) จะปรากฏหนา้ต่าง ที่เสดงวา่ไดติ้ดตั้งโปรแกรมเสร็จแลว้ ใหค้ลิกที่ปุ่ ม Finish ดงัรูป 

 
 

 3. การเรียกใช้โปรแกรม Dev-C++ 

  การเรียกใช ้Dev-C++ ท าไดท้  านองเดียวกบัการเรียกใชโ้ปรแกรมอ่ืน ๆ   

               1) คลิกที่ปุ่ ม Start  > All Programs > Bloodshed Dev-C++ คลิกที่  Dev-C++  ดงัรูป 
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  2) จะไดห้นา้ต่างโปรแกรม Dev-C++  ดงัรูป 

 
 4. ส่วนประกอบที่ส าคญัของโปรแกรม Dev-C++ 
  ส่วนประกอบที่ส าคญัของโปรแกรม Dev-C++ ในการใชง้านเบื้องตน้ มีดงัน้ี 

1) ส่วนของเมนู 
2) ส่วนของ Editor Screen 

  1) ส่วนของเมนู 
   เป็นค าสัง่ต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรับการใชง้านโปรแกรม เช่น การสร้างไฟล์ใหม่ การคอมไพล ์
การรันโปรแกรม นอกจากน้ีในดา้นล่างของเมนูยงัมี แถบเคร่ืองมือ (Tool Bar) ที่รวบรวมค าสั่งต่าง ๆ  ที่ใช ้
งานบ่อย ๆ ในรูปของไอคอนใหผู้ใ้ชเ้ลือกใชง้านไดง่้ายอีกดว้ย ดงัตวัอยา่งการใชง้านเมนูที่ส าคญั ๆ ดงัน้ี 

1.1) เมนู File  

    -  ค าส่ัง New เม่ือเปิดโปรแกรมขึ้นมาคร้ังแรก จะตอ้งเลือก เมนู File และเลือก
ค าสัง่ New เพือ่สร้างไฟลใ์หม่ โดยเลือกรายการยอ่ย Source File ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
     เม่ือเลือก ค  าสัง่ Source File (มีคียล์ดั Ctrl+N) ใชส้ าหรับสร้างไฟลเ์พือ่เขียนค าสัง่ใน
โปรแกรมที่จะสร้างขึ้น จะไดห้นา้ต่างดงัรูป 
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เขียนค าสั่ง ในช่องน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เม่ือเขียนค าสัง่ หรือ รหัสโปรแกรม จะไดห้นา้ต่างโปรแกรมในลกัษณะ ดงัรูป 

 

    -  ค าส่ัง Save เม่ือเขียนโปรแกรมเสร็จหรือตอ้งการบนัทึกไวเ้พือ่ป้องกนัการเสียหาย 
การบนัทึกคร้ังแรกใชค้  าสัง่ File Save As… หรือถา้ใชค้  าสัง่ File Save กบัไฟลท์ี่ไม่มีการบนัทึกมาก่อน 
โปรแกรมจะเปิดหนา้ต่าง ของ ค  าสัง่ File Save As… ดงัรูป 
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    ในช่อง Save in:  เลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้งการเก็บไฟล์ ในช่อง Save as type: เลือก  
C source files(*.c) ในช่อง File name: ตั้งช่ือตามตอ้งการ เพือ่ความมัน่ใจใหใ้ส่ส่วนขยายของไฟล์เป็น .c 
จะไดไ้ฟล ์source code ของโปรแกรมที่จะเป็นภาษา C ถา้ไม่ก าหนดให้ถูกตอ้ง จะมีส่วนขยายเป็น .cpp 
ซ่ึงเป็นไฟล ์ของ Source code ในภาษา C++ ซ่ึงมีรายละเอียดบางประการต่างไป จึงตอ้งระวงัในเร่ืองน้ี 
    ค าสั่งอ่ืน ๆ ในเมนู File ก็เป็นลักษณะท านองเดียวกันกับโปรแกรมอ่ืน ๆ จึงไม่ขอ
อธิบายในที่น้ี 

   1.2) เมนู Execute 

    เมนูน้ีใช้ส าหรับเพื่อเปล่ียนค าสั่งให้เป็นภาษาเคร่ืองและทดลองสั่งให้โปรแกรมโดย
ไฟลท์ี่จะใชใ้นเมนูน้ี จะตอ้งเป็นไฟลท์ี่บนัทึกมาก่อนแลว้ เม่ือเปิดเมนู Execute จะไดห้นา้ต่าง ดงัรูป 

 

    -  ค าส่ัง Compile เป็นค าสัง่ที่ตอ้งใชป้ระจ า ค  าสัง่ Compile เป็นการไปสั่งให้ Compiler
เปล่ียนค าสัง่ที่เราสร้างไปเป็น ภาษาเคร่ือง แลว้ตามดว้ยสัง่ให ้Linker ชุดเดียวกนัท าให้ภาษาเคร่ืองที่ไดร้วม
กบัค าสัง่อ่ืน ๆ ที่จ  าเป็น เพือ่ใหไ้ดโ้ปรแกรมที่สามารถท างานได ้ถา้มีปัญหาต่าง ๆ ที่ท  าให้ไม่ไดโ้ปรแกรม
ที่สามารถท างานได ้เช่น เขียนค าสัง่ผดิ จะแสดงความผดิพลาด ลกัษณะดงัรูป 
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บอกความผดิพลาด
ในช่องน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ถา้โปรแกรมที่เขียนสามารถ Compile ไดส้ าเร็จ แมจ้ะมีขอ้ผดิพลาดแต่เป็น
ขอ้ผดิพลาดที่ไม่มีปัญหาต่อการ Compile จะไดห้นา้ต่าง ดงัรูป ปิดหนา้ต่าง Compile Progress เพื่อ
ท างานต่อไป 

 
    -  ค าส่ัง Run เป็นค าสัง่ใหโ้ปรแกรมที่ Compile แลว้ท างานเพือ่ทดลองดูผลการท างาน
ของโปรแกรม โปรแกรมที่จะใชค้  าสั่งน้ีไดต้อ้งผ่านการ ใชค้  าสั่ง Execute Compile มาแลว้ จะไดผ้ลลพัธ ์
ดงัรูป 
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   1.3) เมนู Tools  

    เมนูน้ีมีค  าสัง่หลายค าสัง่ ดงัรูป 

 

    ค าสัง่ต่าง ๆ ในเมนูน้ี ขอแนะน าค  าสัง่เดียวเพือ่ความสะดวกในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด
เม่ือมีการเขียนค าสัง่ผดิ คือ ค  าสัง่ Editor Options เม่ือใชค้  าสัง่น้ี ให้เลือก tab Display แลว้เลือกค าสัง่ 
Line Numbers ดงัรูป 
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   เม่ือ compile โปรแกรมแลว้มีขอ้ผดิพลาด โปรแกรมจะแจง้วา่ผดิพลาดที่บรรทดัใด ผูเ้ขียน
โปรแกรมจะสามารถไปท าการไดง่้าย ๆ ไม่ตอ้งนบับรรทดั เพราะจะมีหมายเลขบรรทดัปรากฏอยู ่ ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


