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ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้เปิด
สอนในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้เรียบเรียงได้
จัดท าตามค าอธิบายรายวิชาที่ได้อธิบายไว้ในหลักสูตร โดยได้แบ่งเนื้อหาไว้ 10 บทเรียน ครอบคลุมตาม
ค าอธิบายรายวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
โดยคาดหวังว่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม และผู้สนใจทั่วไป เอกสารประกอบการ
สอนเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้ท าการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาและรูปภาพบางส่วนให้เหมาะสมเพิ่มเติม เนื่องจาก
ได้ใช้ประกอบการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของค าศัพท์เฉพาะทางผู้เรียบเรียงได้ใช้
ค าศัพท์ตามศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 

และหากค าศัพท์ใดไม่มีค าแปลผู้เรียบเรียงได้ใช้ทับศัพท์ หรือตามความนิยม เพ่ือให้เหมาะสมกับเอกสาร
ประกอบการสอน 

ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รักที่เป็นก าลังใจสนับสนุนให้งานส าเร็จไปด้วยดี และ
ในโอกาสนี้ผู้เรียบเรียงขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานเขียนทุกท่านที่ได้ถูกอ้างอิงในเอกสารประกอบการ
สอนเล่มนี้  ผู้เรียบเรียงไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด หากมีข้อความหรือรูปภาพบางส่วนที่ผู้
เรียบเรียงไม่ได้อ้างอิงถึง ผู้เรียบเรียงก็ขออนุญาตมา ณ ที่นี้ด้วย   

ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้ศึกษาเองได้โดยสะดวก หากท่านที่น าไปใช้มี
ข้อเสนอแนะ ผู้เรียบเรียงยินดีรับค าแนะน าจากทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณ ณ 
โอกาสนี้ด้วย 
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ประมวลรายวิชา 

 

รหัสวิชา CS34101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming 

จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (2-2-5) ชั่วโมงบรรยาย  2  ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชม. 
ภาคเรียนที่ 1/2558   อาจารย์ผู้สอน อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมแบบ

โครงสร้าง โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม การโปรแกรม รวมถึงการก าหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร 
ค่าท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม การควบคุมโครงสร้างการท างานของโปรแกรมโครงสร้าง การวนซ้ า 
โปรแกรมย่อยการรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล แถวล าดับ ระเบียน และแฟ้มข้อมูล 

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โดย
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 

แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- ภาษาคอมพิวเตอร์ 
- ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ ศึกษาค้นคว้า
ตัวอย่างในการประยุกต์ใช้
งาน แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน  

อ.สุทธิกานต์  

2-3 บทที่ 2 โครงสร้างการควบคุม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- โครงสร้างแบบล าดับ 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา  

อ.สุทธิกานต์ 



 

 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 - โครงสร้างแบบเงื่อนไข 

- โครงสร้างแบบวนซ้ า 
- โครงสร้างแบบกระโดด 

 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

 

4 บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดของ
ข้อมูล 

- ชนิดข้อมูล 

- ตัวแปร 

- ค่าคงที่ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ .สุทธิกานต์ 
บ่อจักพันธ์ 

5-6 บทที่ 4 ตัวด าเนินการ 
 - ตัวด าเนินการ 

 - ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
- ตัวด าเนินการทางตรรกะ 

- ตัวด าเนินการเชิงสัมพันธ์ 
- ตัวด าเนินการก าหนดค่า 

- ตัวด าเนินการเงื่อนไข 

- ล าดับการท างาน 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์ 

7 บทที่ 5 การรับและแสดงผล
ข้อมูล 

- การรับข้อมูลด้วยฟังก์ชัน 
scanf() 

- การแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน 
printf() 

- การรับและแสดงผลข้อมูลด้วย
ฟังก์ชัน getchar() และ 
putchar() 

- การรับและแสดงผลข้อมูลแบบ
สตริงด้วยฟังก์ชัน gets() และ  
puts() 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์  

8 สอบกลางภาค    

 



ง 
 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9-10 บทที่ 6 ค าสั่งควบคุมการ
ท างาน 

- ค าสั่งเงื่อนไข 

- ค าสั่งท าซ้ า 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 อ.สุทธิกานต์ 

11-12 บทที่ 7 แถวล าดับ 

- โครงสร้างข้อมูลแบบแถว
ล าดับ 

- แถวล าดับ 1 มิต ิ

- แถวล าดับ 2 มิต ิ

- แถวล าดับ 3 มิต ิ

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 อ.สุทธิกานต์ 

13-14 บทที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ย่อย 

- แนวคิดเก่ียวกับฟังก์ชัน  

- ประเภทของฟังก์ชัน 

- การประกาศโปร์โตไทป์ ของ
ฟังก์ชัน 

- ตัวแปรทั่วไปและตัวแปร
เฉพาะที่ 
- ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ า 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์  

15 บทที่ 9 โครงสร้างและยูเนียน 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้าง 
- การจัดการข้อมูลแบบ
โครงสร้าง 
- การใช้ข้อมูลแบบโครงสร้าง
กับฟังก์ชัน 

-การใช้ตัวแปรแถวล าดับเป็น
สมาชิกของโครงสร้าง 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์  

 

   



 

 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

16 บทที่ 10 แฟ้มข้อมูล  

-  แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 

- แฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึง
โดยตรง  
- แฟ้มข้อมูลแบบล าดับ 

- แฟ้มข้อมูลแบบระเบียน 

- ฟังก์ชันในการท างานร่วมกับ
ไฟล์ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 อ.สุทธิกานต์ 

17 สอบปลายภาค    

           
วิธีการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

กวิน สินรุ่งเรือง. (2554).  คู่มือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาซี. กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. 

ไกรศร ตั้งโอภากุล และกิตินันท์ พลสวัสดิ์. (2556).  คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์  
พิมพ์ครั้งที่ 1 .  นนทบุรี : ไอดีซี. 

ไกรศร ตั้งโอภากุล. (2554). คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี:ไอดีซี. 
ธนัญชัย  ตรีภาค. (2553). คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม.พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานครฯ:ซีเอ็ด 

 ยูเคชั่น, 

ธีรวัฒน์ ประกอบผล.(2556). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ.  
 ส านักพิมพ์ ซิมพลิฟาย. 
ประหยัด สุพะ.   โครงสร้างและยูเนียน ( Structures and Unions ). สืบค้นเมื่อ  
 12 กุมภาพันธ์ 2557, จาก http:// alaska.reru.ac.th/5583709/C7.pdf . 
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ฝ่ายต าราทางวิชาการคอมพิวเตอร์. (2556). คู่มือเรียนคอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา. กรุงเทพฯ:    
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด. 

ฝ่ายต าราทางวิชาการคอมพิวเตอร์.(2555). คู่มือเรียนคอมพิวเตอร์ภาษาC. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น  
 จ ากัด(มหาชน). 
ธีรวัฒน์ ประกอบผล.(2556). คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ.  

ส านักพิมพ์ ซิมพลิฟาย. 
วิจักษณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา  และดุษฎี  ประเสริฐธิติพงษ์. (2545). การเขียนโปรแกรมภาษาซี.  
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์ . (2552). การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
ศิริชัย  นามบุรี. (2557). (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
http://www.scribd.com/doc/33490603/ สืบค้นเมื่อ (14 กุมภาพันธ์ 2557) 
สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี+DIS. กรุงเทพฯ: สง่เสริม 

 เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น). 2545. 

อรพิณ  ประวัติบริสุทธิ์.  (2556). คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร :  
บริษัท โปรวิชัน จ ากัด.  

http://alaska.reru.ac.th/5583709/C6.pdf สืบค้นเมื่อ (12 กุมภาพันธ์ 2557) 
http://krooa.files.wordpress.com/2013/07/cprogrammingv2-6.pdf สืบค้นเมื่อ (15 มีนาคม  

2557) 
http://kanokwan.sru.ac.th/e-learning/12.php สืบค้นเมื่อ (25 เมษายน 2557) 
www.pdp.ac.th/30220/ppt/slide02_array.ppt สืบค้นเมื่อ (25 เมษายน 2557) 
www.it.nrru.ac.th/krit/411101/Chap_10.ppt สืบค้นเมื่อ (25 เมษายน  2557) 
 

การวัดผล และการประเมินผล 

การวัดผล 

คะแนนระหว่างเรียน     ร้อยละ 60 

แบบฝึกหัด      ร้อยละ 10 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม     ร้อยละ 10 

งานที่ได้รับมอบหมาย     ร้อยละ 20 

สอบกลางภาค      ร้อยละ 20 

 

 

http://www.scribd.com/doc/33490603/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%880%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-Pointer
http://alaska.reru.ac.th/5583709/C6.pdf
http://krooa.files.wordpress.com/2013/07/cprogrammingv2-6.pdf
http://kanokwan.sru.ac.th/e-learning/12.php
http://www.pdp.ac.th/30220/ppt/slide02_array.ppt
http://www.it.nrru.ac.th/krit/411101/Chap_10.ppt


 

 

 

 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน     ร้อยละ 40 

การประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง ค่าระดับคะแนน 

80-100 A ดีเยี่ยม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ดี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช้ 2.5 

60-64 C พอใช้ 2.0 

55-59 D+ อ่อน 1.5 

50-54 D อ่อนมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 

 

 



 

 

 

 

แผนบริหารการสอนของรายวิชา  
ประมวลรายวิชา 

 

รหัสวิชา CS34101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming 

จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต (2-2-5) ชั่วโมงบรรยาย  2  ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.  ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชม. 
ภาคเรียนที่ 1/2558   อาจารย์ผู้สอน อ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบ วิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมแบบ

โครงสร้าง โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม การโปรแกรม รวมถึงการก าหนดตัวแปร ชนิดของตัวแปร 
ค่าท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม การควบคุมโครงสร้างการท างานของโปรแกรมโครงสร้าง การวนซ  า 
โปรแกรมย่อยการรับข้อมูลเข้า การแสดงผลข้อมูล แถวล าดับ ระเบียน และแฟ้มข้อมูล 

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื นฐานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โดย
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 

แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 บทที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
- องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
- ภาษาคอมพิวเตอร์ 
- ขั นตอนการเขียนโปรแกรม  
คอมพิวเตอร์ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ ศึกษาค้นคว้า
ตัวอย่างในการประยุกต์ใช้
งาน แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน  

อ.สุทธิกานต์  

2-3 บทที่ 2 โครงสร้างการควบคุม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- โครงสร้างแบบล าดับ 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา  

อ.สุทธิกานต์ 



ข 
 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

 - โครงสร้างแบบเงื่อนไข 

- โครงสร้างแบบวนซ  า 
- โครงสร้างแบบกระโดด 

 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

 

4 บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดของ
ข้อมูล 

- ชนิดข้อมูล 

- ตัวแปร 

- ค่าคงที่ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์ 

5-6 บทที่ 4 ตัวด าเนินการ 

 - ตัวด าเนินการ 

 - ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
- ตัวด าเนินการทางตรรกะ 

- ตัวด าเนินการเชิงสัมพันธ์ 
- ตัวด าเนินการก าหนดค่า 

- ตัวด าเนินการเงื่อนไข 

- ล าดับการท างาน 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์ 

7 บทที่ 5 การรับและแสดงผล
ข้อมูล 

- การรับข้อมูลด้วยฟังก์ชัน 
scanf() 

- การแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน 
printf() 

- การรับและแสดงผลข้อมูลด้วย
ฟังก์ชัน getchar() และ 
putchar() 

- การรับและแสดงผลข้อมูลแบบ
สตริงด้วยฟังก์ชัน gets() และ  
puts() 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์  

8 สอบกลางภาค    

 



 

 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9-10 บทที่ 6 ค าสั่งควบคุมการ
ท างาน 

- ค าสั่งเงื่อนไข 

- ค าสั่งท าซ  า 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 อ.สุทธิกานต์ 

11-12 บทที่ 7 แถวล าดับ 

- โครงสร้างข้อมูลแบบแถว
ล าดับ 

- แถวล าดับ 1 มิต ิ

- แถวล าดับ 2 มิต ิ

- แถวล าดับ 3 มิต ิ

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 อ.สุทธิกานต์ 

13-14 บทที่ 8 การเขียนโปรแกรม
ย่อย 

- แนวคิดเก่ียวกับฟังก์ชัน  

- ประเภทของฟังก์ชัน 

- การประกาศโปร์โตไทป์ ของ
ฟังก์ชัน 

- ตัวแปรทั่วไปและตัวแปร
เฉพาะที่ 
- ฟังก์ชันแบบเรียกซ  า 

8 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์  

15 บทที่ 9 โครงสร้างและยูเนียน 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้าง 
- การจัดการข้อมูลแบบ
โครงสร้าง 
- การใช้ข้อมูลแบบโครงสร้าง
กับฟังก์ชัน 

-การใช้ตัวแปรแถวล าดับเป็น
สมาชิกของโครงสร้าง 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

อ.สุทธิกานต์  

 

   



ง 
 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อและรายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

16 บทที่ 10 แฟ้มข้อมูล  

-  แฟ้มข้อมูลเบื องต้น 

- แฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึง
โดยตรง  
- แฟ้มข้อมูลแบบล าดับ 

- แฟ้มข้อมูลแบบระเบียน 

- ฟังก์ชันในการท างานร่วมกับ
ไฟล์ 

4 บรรยาย ยกตัวอย่าง 
ประกอบ อภิปรายกลุ่ม
จากกรณีศึกษา 
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 อ.สุทธิกานต์ 

17 สอบปลายภาค    

           
วิธีการสอน 

1. บรรยายเนื อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 
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การวัดผล และการประเมินผล 

การวัดผล 

คะแนนระหว่างเรียน     ร้อยละ 60 

แบบฝึกหัด      ร้อยละ 10 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม     ร้อยละ 10 

งานที่ได้รับมอบหมาย     ร้อยละ 20 

สอบกลางภาค      ร้อยละ 20 
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ฉ 
 

 

 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน     ร้อยละ 40 

การประเมินผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี  
คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง ค่าระดับคะแนน 

80-100 A ดีเยี่ยม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ดี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช้ 2.5 

60-64 C พอใช้ 2.0 

55-59 D+ อ่อน 1.5 

50-54 D อ่อนมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
 
รายวิชา   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 

1.1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์ 
1.3 การท างานของโปรแกรมแปลภาษา 
1.4 ขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ 
1.5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายภาษาของคอมพิวเตอร์ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของโปรแกรมแปลภาษา

ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
 

 

 

 



 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
   

 

 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิต ทั้งทางด้านการศึกษา ธุรกิจ 
การสื่อสารข้อมูล ด้านอุตสาหกรรม การเงิน การบัญชี และอ่ืน ๆ เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงข้ันตอน
วิธีการทางคอมพิวเตอร์ (computer algorithms)  เพ่ือเป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานก่อนการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโปรแกรมซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรมแบบโครงสร้าง  และรูปแบบโครงสร้างภายในโปรแกรม  เพ่ือช่วยให้
ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ค าสั่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างภายในโปรแกรมได้ ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละเนื้อหามีดังต่อไปนี้ 
 

1.1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย 

1.1.1  หน่วยประมวลผลกลาง  ( Central Processing Unit:CPU ) 

1.1.2  หน่วยรับข้อมูล  ( input unit ) 

1.1.3  หน่วยแสดงผลข้อมูล  ( output unit ) 

1.1.4  หน่วยความจ า  ( memory unit ) 

1.1.5  หน่วยความคุม (control unit) 

1.1.6 ซอฟท์แวร์ (Software) 

 

 
รูปที่ 1.1 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 



1.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU)  
         หน่วยประผลกลาง หรือ  ซีพียู  ท าหน้าที่ในการประมวลผล ตามค าสั่งของโปรแกรมที่
อ่านมาจากหน่วยความจ า (memory)  หรือข้อมูลที่รับเข้ามาจากหน่วยรับข้อมูล) ในการประมวลผล
ของหน่วยประมวลผลกลางนั้นจะถูกกระท าโดยหน่วยค านวณ หรือ Arithmetic Logic Unit(ALU) ซ่ึง
เป็นหน่วยย่อยภายใน CPU เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ เมื่อประมวลผลเสร็จก็จะส่งข้อมูลไปยัง 
หน่วยแสดงผล อาจหมายถึง ฮาร์ดแวร์ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่ท างานเฉพาะด้าน เช่นหน่วย
ประมวลผลกราฟิก GPU  ที่ถูกสร้างขึ้นมาในการท างานกราฟิกโดยเฉพะ อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ดียิงขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 1.2 หน่วยประมวลผลกลาง 
(ท่ีมา: http://www.hitechreview.com/) 

 

1.1.2 หน่วยรับข้อมูล (input unit) 

       หน่วยรับข้อมูล  ท าหน้าที่ รับข้อมูลเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง หรือน าไปเก็บไว้ใน
หน่วยความจ า  อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูล ถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือรับข้อมูลโดยเฉพาะ  เช่น 
แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ ปากกาแสง จอยสติ๊ก ไมโครโฟน กล้องดิจิตอล บาร์โค้ด  หรือจากดิสก์ 
 

 
 

รูปที่ 1.3  อุปกรณ์รับข้อมูล 

(ท่ีมา: http://www.seekan.ac.th/) 

http://www.hitechreview.com/
http://www.seekan.ac.th/


 

1.1.3  หน่วยแสดงผลข้อมูล (output unit) 

หน่วยแสดงผลข้อมูล ท าหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของหน่วย
ประมวลผลกลางหรือได้จากหน่วยความจ า ในรูปของ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ เสียง 
เป็นต้น อุปกรณ์ท่ีเป็นหน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ล าโพง อ่ืน ๆ 

 

 
 

รูปที่ 1.4 อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 

(ท่ีมา:http://app.emaze.com/) 

 

1.1.4 หน่วยความจ า (memory unit) 
หน่วยความจ า ท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือค าสั่งของโปรแกรมที่ป้อนเข้ามาทางหน่วยรับ

ข้อมูล หรือข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของหน่วย CPU แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 

    1.1.4.1 หน่วยความจ าหลัก 

            1) หน่วยความจ าแรม ( Random Access Memory :RAM ) ท างานได้เมื่อมี
กระแสไฟฟ้าเลี้ยง มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลหรือชุดค าสั่งในระหว่างประมวลผล ข้อมูลจะสูญหายทันที่ที
ปิดเครื่อง 

            2) หน่วยความจ ารอม  ( Read Only Memory :ROM ) สามารถเก็บข้อมูลแบบ
อ่านได้อย่างเดียว ข้อมูลภายในจะยังคงเหลืออยู่เมื่อปิดเครื่อง นิยมใช้ในการบรรจุโปรแกรมเล็กๆ เช่น 
BIOS 

    1.1.4.2 หน่วยความจ าส ารอง คืออุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือส ารองข้อมูลที่ไม่ต้องการให้สูญ
หายเมื่อปิดเครื่องเช่น ซีดี ดีวีดี ฮาร์ดดิสก์ เมมโมรีการ์ด และ แฟลชไดร์ว 

 

 



 
 

รูปที่ 1.5 แสดงหน่วยความจ าหลักและหน่วยความจ าส ารอง 
(ท่ีมา: www.radompon.com) 

  

อุปกรณ์รับข้อมูลบางอย่างสามารถเป็นได้ทั้งและแสดงผลข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 1.6 

 
รูปที่ 1.6 อุปกรณ์รับ-แสดงผลข้อมูล 

(ท่ีมา:http://www.bankersguru.org/) 

 

1.1.5 หน่วยควบคุม (control unit) 

       หน่วยควบคุม ท าหน้าที่ในการควบคุมการท างานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งหมดให้ท างาน
สัมพันธ์กัน เช่น ควบคุมการน าเข้าข้อมูลเข้า – ออก ระหว่างหน่วยความจ ากับหน่วยประมวลผลกลาง 
หรือควบคุมการรับ และส่งข้อมูลจากหน่วยรับ หรือส่งข้อมูล โดยหน่วยควบคุมนี้  ตัวอย่างเช่น 
เมนบอร์ด จีพียู ชิปเซต และ   การ์ดแลน  

 
 

รูปที่ 1.7 แสดงความสัมพันธ์หน่วยควบคุมกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 



1.1.6 ซอฟท์แวร์ (Software) 

      หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์ว่าต้องท าอะไรบ้าง โดยจะถูก
เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และจะถูกแปลเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ และจะน าค าสั่ง
เหล่านั้นไปควบคุมฮาร์ดแวร์ให้ท างาน ถ้าหากขาดซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ก็ไม่มีความหมาย
เนื่องจากไม่สามารถท างานได้เลย ซอฟท์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ  ซอฟต์แวร์ระบบ 
(system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) 
 

 

 

 

 

  

 

รูปที่ 1.8 สัญลักษณ์ซอฟท์แวร์ 
 

 1.1.6.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) 
                   เป็นโปรแกรมท่ีส าคัญมาก ที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ทุก
ระบบ  และช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ดั้งนั้นคอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องจ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ระบบก่อนจึงจะสามารถท างานและติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ ตัวอย่าง
ได้แก่ window  Unix  Linux  เป็นต้น 

 1.1.6.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) 
         เป็นโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองการท างานเฉพาะด้าน อันได้แก่
โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น  MS-Office ที่ใช้งานด้านเอกสาร Adobe ที่ใช้งานด้านกราฟิก Nod32 

ที่ใช้งานด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

 

1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์  
ภาษาคอมพิวเตอร์ (computer  language)  หมายถึง  ภาษาท่ีสามารถน ามาใช้เขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ท างานตามท่ี
ต้องการจ าเป็นต้องมีการก าหนดภาษาส าหรับใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะ
เป็นภาษาประดิษฐ์ ( artificial language ) ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง เป็นภาษาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ มี
กฏเกณฑ์ท่ีตายตัวและจ ากัด คืออยู่ในกรอบให้ใช้ค าและไวยากรณ์ท่ีก าหนดและมีการตีความหมายที่
ชัดเจน จึงจัดภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบเป็นทางการ( formal language ) ต่างกับ



ภาษาธรรมชาติที่มีขอบเขตกว้างมาก ไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นอน กฏเกณฑ์ของภาษาจะขึ้นกับหลัก
ไวยากรณ์และการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้นั้น ๆ  ภาษาคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็น 5 ระดับ คือ
ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่ า ภาษาระดับสูง ภาษาระดับสูงมาก และภาษาธรรมชาติ ซึ่งแต่ละภาษามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 ภาษาเครื่อง (machine  language) 

     การเขียนโปรแกรมเพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานในยุคแรก ๆ จะต้องเขียนด้วยภาษาซึ่ง
เป็นที่ยอมรับของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ภาษานี้ประกอบด้วยตัวเลขล้วน ท าให้
เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ทันที ผู้ที่จะเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องได้ต้องสามารถจ ารหัส
แทนค าสั่งต่าง ๆ ได้ และในการค านวณต้องสามารถจ าได้ว่าจ านวนต่าง ๆ ที่ใช้ในการค านวณนั้นถูก
เก็บไว้ที่ต าแหน่งใด ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมจึงมีมาก นอกจากนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละระบบมีภาษาเครื่องที่แตกต่างกันออกไป ท าให้เกิดความไม่สะดวกเมื่ อมีการ
เปลี่ยน เครื่องคอมพิวเตอร์เพราะจะต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมด 

       ภาษาเครื่องจัดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาเดียวที่สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
โดยตรง เพราะว่าการเขียนค าสั่งและข้อมูลในภาษาเครื่องใช้ระบบเลขฐานสอง (binary number 

system) คือใช้ตัวเลข 0  และ 1 เท่านั้น   ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้รวดเร็ว   ส่วน
ข้อเสียของภาษาเครื่อง คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันมีลักษณะการเขียนภาษาเครื่องที่แตกต่าง
กันไป  และเกิดความยุ่งยากในการปรับปรุงแก้ไข  ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน    ดังนั้น
ภาษานีจ้ึงไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม 

 

ตัวอย่างที่  1.1  แสดงค าสั่งของภาษาเครื่องมีดังนี้   
 ต้องการสั่งให้เครื่องท างานตามค าสั่ง  9 + 3  แสดงได้ดังนี้ 
การบวกแทนด้วยรหัส                          10101010 

เลข  9  เปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง            00001001 

เลข  3  เปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง            00000011 

ดังนั้น  ค าสั่ง  9 + 3  เขียนเป็นภาษาเครื่องได้ดังนี้ 
00001001   10101010   00000011 

  

 1.2.2  ภาษาระดับต่ า ( low  level  language ) 
      ภาษาระดับต่ า เป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องมาก ดังนั้นบางครั้ งจึงเรียก

ภาษานี้ว่า ภาษาอิงเครื่อง ( machine – oriented language )   เนื่องจากภาษาเครื่องเป็นภาษาที่มี
ความยุ่งยากในการเขียนดังได้กล่าวมาแล้ว จึงไม่มีผู้นิยมและมีการใช้น้อย ดังนั้นได้มีการพัฒนา
ภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นอีกระดับหนึ่งโดยการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นรหัสแทนการท างาน และใช้



การตั้งชื่อตัวแปรแทนต าแหน่งที่ใช้เก็บจ านวนต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าของตัวแปรนั้น ๆ การใช้สัญลักษณ์ช่วย
ให้การเขียนโปรแกรม ตัวอย่างของภาษาระดับต่ าได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี (assembly  language) 
เป็นภาษาที่ใช้ค าในอักษรภาษาอังกฤษเป็นค าสั่งให้เครื่องท างาน เช่น ADD หมายถึง บวก SUB 

หมายถึง ลบ การเขียนค าสั่งในภาษาแอสเซมบลีจะใช้ค าย่อของภาษาอังกฤษและอ้างถึงต าแหน่งที่อยู่
ภายในคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่  ได้แก่  MOVE, DC, DS, CL10 เป็นต้น การใช้ค าเหล่านี้ช่วยให้การ
เขียนโปรแกรมง่ายขึ้นกว่าการใช้ภาษาเครื่องซึ่งเป็นตัวเลขล้วน ภาษาแอสเซมบลีนี้ยังคงใช้ยาก เพราะ
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเข้าใจการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด ต้องรู้ว่าจ านวนที่จะ
น ามาค านวณนั้นอยู่ ณ ต าแหน่งใดในหน่วยความจ า ในท านองเดียวกับการเขียนโปรแกรมเป็น
ภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลีจึงมีผู้ใช้น้อยและมักจะใช้ในกรณี ที่ต้องการควบคุมการท างานภายใน
ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  ดังนั้นภาษาแอสเซมบลีจึงไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม 

     การใช้โปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างาน 
ได้ทันที จ าต้องมีตัวแปลโปรแกรมจากภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่องก่อนโดยอาศัยโปรแกรมใน
การแปลที่มีชื่อว่าแอสเซมเบลอร์ ( assembler ) ซึ่งแตกต่างไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด 
ดังนั้น แอสเซมเบลอร์ของเครื่องชนิดหนึ่งจะไม่สามารถใช้แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของชนิดอ่ืน 
ๆ ได้   
 

ตัวอย่างที่  1.2  แสดงค าสั่งของภาษาแอสเซมบลีมีดังนี้   
  ถ้าต้องการสั่งให้เครื่องท างานตามค าสั่ง  9 + 3 แสดงได้ดังนี้ 
                MOV   AX,  9 

                MOV   BX, 3 

                ADD   AX, BX 

             

1.2.3  ภาษาระดับสูง (high  level  language) 

 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในยุคแรก  ยังมีข้อจ ากัดในการที่จะพัฒนาโปรแกรมขนาด
ใหญ่  ทั้งนี้เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นขาดโครงสร้างที่ดี  ท าให้การพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาด
ใหญ่และมีความซับซ้อนเป็นไปได้ยาก  ในช่วงต้นปี  ค.ศ.1970  จึงมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาเชิง
กระบวนการ (Procedural  หรือ  Structural  Language)  เกิดขึ้น  ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะ
มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรแกรม  ท าให้สามารถแก้ไขและบ ารุงรักษาได้ง่าย  เนื่องจากโปรแกรม
ถูกแยกออกเป็นส่วน ๆ เป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม 
ลักษณะของค าสั่งต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที เช่น   ใช้ค า
ว่า  READ WRITE PRINT, COMPUTE  เป็นต้น    ผู้เขียนโปรแกรมจึงสามารถเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาระดับสูงได้ง่ายกว่าเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื่อง โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา



ระดับสูงแต่ละภาษาจะต้องมีโปรแกรมที่ท าหน้าที่แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง  ตัวอย่างของ
ภาษาระดับสูงได้แก่   ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN), ภาษาโคบอล (COBOL),  ภาษาเบสิก (BASIC), 

ภาษาปาสคาล (PASCAL)  และภาษาซี (C)   เป็นต้น  ซ่ึงแต่ละภาษามีประวัติพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 1.2.3.1 ภาษาฟอร์แทรน ( FORTRAN ) ย่อมาจาก  FORmula  TRANslator  พัฒนา

โดยบริษัท  IBM  ระหว่างปี ค.ศ.1954  ถึง  ค.ศ.1957  ภาษานี้ใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ที่ต้องใช้ในการค านวณสมการคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อน ภาษาฟอร์แทรน เป็นภาษาระดับสูงที่เก่าแก่ท่ีสุด เป็นภาษาท่ีเหมาะสมกับงานที่ต้องการ
ค านวณ เช่น งานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และงานวิจัยต่าง ๆ  ปัจจุบันภาษาฟอร์แทรน
ยังเป็นที่นิยม 

 1 .2 .3 .2  ภ าษ า โค บ อ ล  (COBOL)  ย่ อ ม าจ าก  Common Business Oriented 

Language พัฒนาขึ้นในปี  ค.ศ.1959  เป็นภาษาท่ีพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้านธุรกิจและการค้า  ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ในด้านธุรกิจจ านวนมากยังเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก
ภาษาโคบอล เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ส่วนมากมีโปรแกรมแปลภาษาโคบอล 

 1.2.3.3  ภาษาเบสิก   ( BASIC ) ย่อมาจาก   Beginners  All-purpose Symbolic 

Instructional Code   เป็นภาษาที่ พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม
สามารถเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย  ภาษาเบสิกเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรก
ที่ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาเบสิก เป็นภาษาที่สร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพ่ือใช้สอนเขียน
โปรแกรม แทนภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอ่ืน เช่น ภาษาฟอร์แทรน ซึ่งมีขนาดใหญ่และต้องใช้
หน่วยความจ าสูงในการท างาน ซึ่งไม่เหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้น ภาษาเบสิกเป็นภาษาที่มี
ขนาดเล็กเป็นตัวแปลภาษาชนิดที่เรียกว่าอินเทอร์พรีเตอร์  

 1.2.3.4 ภาษาปาสคาล (Pascal) พัฒนาโดย  Niclaus  Wirth  ในปี ค.ศ.1971  โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือใช้ในการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงกระบวนการ   ในมหาวิทยาลัย ภาษา
ปาสคาล เป็นภาษาที่ได้รับการออกแบบให้ใช้ง่ายและมีโครงสร้างที่ดีจึงเหมาะกับการใช้งานด้าน
หลักการเขียนโปรแกรม  แต่เนื่องจากภาษาปาสคาลไม่มีคุณลักษณะที่จะสนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

 1.2.3.5  ภาษาซแีละซีพลัสพลัส ( C&C++ )  พัฒนาขึ้นในช่วงเดียวกับภาษา
ปาสคาล  โดยนักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการ AT&T Bell ซึ่งได้น าเอาจุดเด่นของภาษา  BCPL  และ
ภาษา  B  มาใช้และได้เพิ่มคุณลักษณะและชนิดข้อมูลอื่นเข้ามาด้วย  เดิมภาษาซีถือว่าเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์  (Unix)  ซึ่งเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์ท่ีท างานได้รวดเร็วมาก  เมื่อเทียบกับ
ภาษาคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ภาษาซีและซีพลัสพลัส เป็นภาษาท่ีมีใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระดับ 
เนื่องจากภาษาซีได้รวมเอาข้อมูลของภาษาระดับสูงและภาษาระดับต่ าเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ เป็น



ภาษาท่ีมีไวยากรณ์ที่เข้าใจง่ายท าให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายเช่นเดียวกับภาษาระดับสูงทั่วไป แต่
ประสิทธิภาพและความเร็ว ในการท างานดีกว่ามาก เนื่องจากมีการท างานเหมือนภาษาระดับต่ า 
สามารถท างานได้ในระดับที่เป็นการควบคุมฮาร์ดแวร์ได้มากกว่าภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ ดังจะเห็นได้ว่า
ภาษาซีเป็นภาษาที่สามารถพัฒนาระบบปฏิบัติการได้เช่นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์      นอกจากนี้เมื่อมี
แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุได้เข้ามามีบทบาทในวงการคอมพิวเตอร์มากขึ้น ภาษาซีก็
ยังได้รับการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมดังกล่าว เกิดเป็นภาษาใหม่ชื่อว่า 
ภาษาซีพลัสพลัส  

 1.2.3.6  ภาษาวิชวลเบสิก เป็นภาษาท่ีพัฒนาต่อมาจากภาษาเบสิก เป็นภาษาที่ใช้
ไวยากรณ์บางส่วนของภาษาเบสิกในการเขียนโปรแกรม แต่มีแนวคิดและวิธีการพัฒนาโปรแกรมที่
แตกต่างจากภาษาเบสิกโดยสิ้นเชิง รวมทั้งการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ าก็แตกต่างกันมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากภาษาวิชวลเบสิกเป็นภาษาท่ีใช้แนวคิด  

     1.2.3.7 การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ ในการพัฒนาโปรแกรมภาษานี้พัฒนาขึ้นโดย
บริษัทไมโครซอฟต์ ออกแบบเพ่ือเขียนโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแบบจียูโอ เช่น 
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส ์ มีการติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้รูปภาพ การเขียนโปรแกรมท าได้ง่าย
กว่าการเขียนโปรแกรมแบบเก่ามาก  

      1.2.3.8  ภาษาจาวา เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเขียนโปรแกรมและใช้งานได้ 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภทและระบบปฏิบัติการทุกรูปแบบ ในช่วงแรกที่มีการน าภาษาจาวามา
ใช้งาน จะเป็นการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เป็นภาษาท่ีเน้นการท างานบนเว็บ แต่ปัจจุบันสามารถน ามา
ประยุกต์สร้างโปรแกรมใช้งานทั่วไปได้  
      นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีของการสื่อสารก้าวหน้าขึ้น จนกระท่ังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ปาล์มท็อป หรือแม้แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตและใช้งานระบบ
เวิลด์ไวด์เว็บได้ ภาษาจาวาก็สามารถสร้างส่วนที่เรียกว่าแอปเพลต( applet ) ให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวข้างต้นเรียกใช้งานจากเครื่องที่เป็นแม่ข่าย(server)ได้  

 1.2.3.9 ภาษาเดลฟาย แนวคิดการเขียนโปรแกรมของภาษาเดลฟายเหมือนกับแนวคิด
ของภาษาวิชวลเบสิก คือเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพแต่ภาษาพ้ืนฐานที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรมจะเป็นภาษาปาสคาล ในการเขียนโปรแกรมเชิงจินตภาพนี้มีคอมโพเนนต์( component ) ที่
สามารถใช้เป็นส่วนประกอบเพ่ือสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นแบบกราฟิก ท าให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามี
ความน่าสนใจและใช้งานง่ายขึ้น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเดลฟายจึงเป็นที่นิยมในการน าไป
พัฒนาเป็นโปรแกรมใช้งานมากรวมทั้งภาษาปาสคาลเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่ายเหมาะแก่การน ามาใช้สอน
เขียนโปรแกรม 

 



1.2.4 ภาษาระดับสูงมาก  (very  high  level  language) 

                ภาษาระดับสูงมาก  บางครั้งเรียกว่า  Fourth Gerneration Languages (4GLs)   เป็น
ภาษาท่ีมีลักษณะส าคัญ  คือ  ผู้เขียนโปรแกรมไม่ต้องบอกวิธีการท างานโดยละเอียด   เพียงแต่ระบุ
ค าสั่งให้ท างานสั้น ๆ ให้ภาษาระดับสูงมากเข้าใจก็เพียงพอ    ส่วนวิธีการค านวณหรือการท างาน
ภาษาระดับสูงมากจะเป็นผู้จัดการเองทั้งสิ้น    บางครั้งเรียกว่า  non-procedure language 

ตัวอย่างภาษาระดับสูงมาก  ได้แก่  ภาษา SQL (Structured  Query  Langauge) ซึ่งนิยมใช้กันใน
ซอร์ฟแวร์พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล   เช่น   ORACLE   เป็นต้น 

             

1.2.5 ภาษาระดับธรรมชาติ  (natural   language) 

               ภาษาธรรมชาติจะเกี่ยวข้องกับระบบฐานความรู้ (knowledge based system )  และ
กฎอ้างอิง  (inference rules)  เพียงแต่ผู้ใช้ภาษาธรรมชาติป้อนค าถามผ่านเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่มี
ภาษาธรรมชาติก็จะท าการวิเคราะห์ค าถามแล้วไปค้นหาค าตอบจากระบบฐานความรู้ที่เก็บไว้ 
ตัวอย่างของภาษาธรรมชาติ  ได้แก่  ภาษา  PROLOG และภาษา LISP  (List  Processing 

Language) 

 

1.3 การท างานของโปรแกรมแปลภาษา (translation program) 

    โปรแกรมแปลภาษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คอมไพเลอร์และอินเทอร์พรีเตอร์ ระบบ
ติดต่อ ใช้งานคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพิมพ์ค าสั่งเข้าไปทีละบรรทัด กลุ่มเลือก
รายการเมนู และกลุ่มเลือกรูป ในการประมวลผลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาระดับสูงจ าเป็นต้อง
อาศัย โปรแกรม ที่ท าหน้าที่ช่วยในการแปลโปรแกรมภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง โปรแกรม
ภาษาท่ีใช้ แบ่งออกเป็น 

 2 ลักษณะ ได้แก่  
      1.3.1 คอมไพเลอร์ ( compiler ) เป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าที่ในการแปลโปรแกรมท่ี

เขียนด้วยภาษาระดับสูงที่เรียกกันว่า โปรแกรมต้นฉบับ ( source program ) ให้เป็นโปรแกรม
ภาษาเครื่อง  ( object program ) ถ้ามีข้อผิดพลาดเครื่องจะพิมพ์รหัสหรือข้อผิดพลาดออกมาด้วย 
ภายหลังการแปลถ้าไม่มีข้อผิดพลาด ผู้ใช้สามารถสั่งประมวลผลโปรแกรมและสามารถเก็บโปรแกรมที่
แปลภาษาเครื่องไว้ใช้งานต่อไปได้อีกโดยไม่ต้องท าการแปลโปรแกรมซ้ าอีก ตัวอย่างโปรแกรม
แปลภาษาแบบนี้ ได้แก่ โปรแกรมแปลภาษาฟอร์แทรน โปรแกรมแปลภาษาโคบอล โปรแกรม
แปลภาษาปาสคาล โปรแกรมแปลภาษาซี  
      1.3.2 อินเทอร์พรีเตอร์ ( interpreter ) เป็นโปรแกรมท่ีท าหน้าที่ในการแปล
โปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์ ความแตกต่างจะอยู่ที่ 
อินเทอร์พรีเตอร์ จะท าการแปลและประมวลผลทีละค าสั่ง ข้อเสียของอินเทอร์พรีเตอร์ก็คือ ถ้าน า



โปรแกรมนี้มาใช้งานอีกจะต้องท าการแปลโปรแกรมทุกครั้ง ภาษาบางภาษามีโปรแกรมแปลทั้งสอง
ลักษณะ เช่น ภาษาเบสิก เป็นต้น 

ดังนั้น  ผู้เขียนโปรแกรม (programmer)  จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา    แล้วฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้
งานให้เกิดความช านาญจึงจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์  ( computer  algorithms ) 

            ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์  ควรมีการศึกษาขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์   เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามข้ันตอนวิธีและน าไปสู่การเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ 
            1) การวิเคราะห์งาน  (job analysis) 

            2) การเขียนผังงานโปรแกรม  (program flowcharting) 

            3) การเขียนโปรแกรม  (programming) 

            4) การทดสอบ  และแก้ไขโปรแกรม  (testing and editing program) 

            5) การจัดท าเอกสารประกอบ  และการบ ารุงรักษาโปรแกรม  (documentation and 

maintenance program) 

  

 1.4.1 การวิเคราะห์งาน  (job  analysis) 

                 ในการวิเคราะห์งานเราจะต้องก าหนดจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งาน  และข้ันตอน
วิธีการวิเคราะห์งานแต่ละอย่างให้ได้  ซึ่งงานแต่ละอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 
               1.4.1.1  จุดประสงค์ของการวิเคราะห์งาน 

                        ในการวิเคราะห์งานแต่ละอย่างมีจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งานที่ส าคัญดังนี้ 
                        1. เพ่ือหาวัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม 

                        2. เพ่ือหารูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ 

                        3. เพ่ือหาข้อมูลน าเข้าท่ีต้องใส่เข้าไปในโปรแกรม 

                        4. เพ่ือหาตัวแปรที่จ าเป็นต้องใช้ในโปรแกรม 

                        5. เพ่ือหาขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม 

               1.4.1.2 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์งาน 

                        ในการวิเคราะห์งานแต่ละอย่างมีขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์งานที่ส าคัญดังนี้ 
                       1) การหาวัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องหา
วัตถุประสงค์จากงานที่จะเขียนโปรแกรมว่า ต้องการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาอะไรบ้างซึ่งจะท าให้
เขียนโปรแกรมได้ตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ      



                       2) การหารูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ เมื่อผู้เขียนโปรแกรมหาวัตถุประสงค์ของการ
เขียนโปรแกรมได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการก าหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการจากโปรแกรม  ซ่ึง
รูปแบบผลลัพธ์อาจอยู่ในลักษณะของข้อความหรือตัวเลข  หรือตาราง   หรือแผนภูมิ   หรืออาจใช้
ผสมกันระหว่างตัวเลขกับข้อความ หรือข้อความกับตัวเลข  และตารางก็ได้   ขึ้นอยู่กับผู้เขียน
โปรแกรมเป็นผู้ก าหนดเอง    แต่โดยส่วนมากนิยมแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจ
ง่ายมากกว่ารูปแบบที่ซับซ้อน  

                       3) การหาข้อมูลน าเข้าท่ีต้องใส่เข้าไปในโปรแกรม ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องหาข้อมูล
น าเข้าจากผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม โดยค านึงถึงข้ันตอนวิธีการค านวณ และข้อมูลที่จ าเป็นต้องใส่เข้า
ไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

          

ตัวอย่างที่  1.3  ผลลัพธ์ที่ต้องการ  คือ  พ้ืนที่สามเหลี่ยมมุมฉากข้อมูลน าเข้าที่ต้องใส่เข้าไปใน
โปรแกรมคือ  

                        1) สูตรค านวณพื้นท่ีสามเหลี่ยมมุมฉาก 

                                    พ้ืนที่สามเหลี่ยมมุมฉาก  =  ? x ฐาน x สูง 
                        2) ความยาวของฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยม 

                        3) การหาตัวแปรที่จ าเป็นต้องใช้ในโปรแกรม 

 

ตัวแปร  หมายถึง  ชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถตั้งขึ้นเองตามหลักการตั้งชื่อตัวแปรของ
ภาษา คอมพิวเตอร์ที่น ามาเขียนโปรแกรม เพ่ือใช้ในการอ้างอิงการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลภายใน
ตัวแปร   ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรมจะต้องตั้งชื่อตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดภายใน
โปรแกรม   รวมถึงตัวแปรบางตัวที่ใช้ในการนับจ านวนรอบของการท างานในโปรแกรมอีกด้วย 

จากตัวอย่างที่  1.3  สามารถแสดงการวิเคราะห์งานตั้งแต่ขั้นตอนที่  1  ถึง  4  ได้ดังนี้ 
            1) วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม 

            เพ่ือค านวณหาค่าพ้ืนที่สามเหลี่ยมมุมฉาก 

            2) รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ 

            พิมพ์ผลลัพธ์ที่ต้องการออกทางภาพดังนี้ 
                        * ** output *** 

                        Base  =   5 

                        High   =   4 

                        Area   =   10 

            3) ข้อมูลน าเข้า  คือ  ความยาวฐานและความสูง 
            4) ตัวแปรที่ใช้ 



                        B  =  ตัวแปรที่เก็บความยาวของสามเหลี่ยมมุมฉาก      

                        H  =  ตัวแปรที่เก็บความสูงของสามเหลี่ยมมุมฉาก  

                        Area  =    ตัวแปรที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณตามสูตร 

                        Area  =   1/2*B*H   หรือ   Area  =   0.5*B*H 

            5) การหาขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม 

การหาขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการแก้ปัญหา  ดังนั้น
นักเขียนโปรแกรมที่มีความช านาญในระดับหนึ่งแล้วจะสามารถหาขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม
ได้โดยไม่ยาก แต่ส าหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม  ควรหาขั้นตอนวิธีการท างานของ
โปรแกรมตามค าแนะน าโดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
 

ขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมที่แนะน า 

 

            5.1) เริ่มต้นท างาน 

            5.2) ก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร 

            5.3) พิมพ์หัวรายงาน  (ถ้ามีรายงาน) 
            5.4) รับข้อมูลเข้าทีละเรคอร์ด 

            5.5) ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นชุดสุดท้ายหรือไม่ 
                        5.5.1  ถ้าเป็นข้อมูลชุดสุดท้าย   ให้ไปท างานข้อ 5.11   

                        5.5.2 ถ้าไม่ใช่ข้อมูลชุดสุดท้าย  ให้ท างานข้อต่อมา  (ข้อ 5.6) 

            5.6) ค านวณผลลัพธ์ 
            5.7) เปรียบเทียบผลลัพธ์  (ถ้ามี) 
            5.8) เพ่ิมค่าตัวแปรสะสม  (ถ้ามี) 
            5.9) พิมพ์ค่าผลลัพธ์ทีละเรคอร์ด 

            5.10) ย้อนกลับไปท างานข้อ 5.4 

            5.11) พิมพ์สรุป  (ถ้ามี) 
            5.12) จบการท างาน 

      

        ทั้งนี้การวิเคราะห์งานเพ่ือแก้ปัญหาแต่ละอย่างอาจมีบางขั้นตอนแตกต่างกันไป  ดังนั้น
ค าแนะน าข้างต้นจึงเป็นเพียงแนวทางของการหาขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมเท่านั้น    ซึ่งเวลา
ใช้งานจริงผู้วิเคราะห์งานต้องประยุกต์ให้เข้ากับปัญหาที่ต้องการแก้ไขต่อไป เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์งานมากยิ่งข้ึน    ให้ศึกษาจากตัวอย่างการวิเคราะห์งานดังต่อไปนี้ 
            



ตัวอย่างที่  1.4 จงเขียนวิเคราะห์งาน เพ่ือเขียนโปรแกรมค านวณ พื้นท่ีสี่เหลี่ยมผืนผ้า จ านวน 1 รูป 
โดยที่ผู้ใช้โปรแกรม จะต้องป้อนความกว้าง และความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้า เข้าไปในโปรแกรม 

            วิธีท า    
            ขั้นตอนการวิเคราะห์งานทั้ง  5  ขั้นตอน   สามารถแสดงได้ดังนี้ 
            1) วัตถุประสงค์ของการเขียนโปรแกรม 

            เพ่ือค านวณพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจ านวน 1 รูป 

            2) รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ 

            พิมพ์ผลลัพธ์ออกทางจอภาพ   ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

  

            3) ข้อมูลน าเข้า 

                        3.1) สูตรค านวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
                                    Area  =   Width*Length 

                        3.2) รับค่าความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่านทางคีย์บอร์ด 

            4) ตัวแปรที่ตั้งข้ึนเพ่ือใช้ในโปรแกรม 

                        Width  =  ตัวแปรที่ใช้เก็บความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้า   

                       Length  =  ตัวแปรที่ใช้เก็บความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

                       Area     = ตัวแปรที่ใช้เก็บพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า    
                       โดยค านวณได้จากสูตร    Area   =   Width*Length 

            5) ขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมมีดังนี้ 
                       5.1) เริ่มต้นท างาน 

                        5.2) รับข้อมูลค่าความยาวและความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่านทางคีย์บอร์ด 

                        5.3) ค านวณพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสูตร   

                        Area = Width*Length 

                        5.4) พิมพ์ค่าความยาว   ความกว้าง   และพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกทางจอภาพ 

                        5.5) จบการท างาน 

--Input Data-- 

Width = 10 

Length = 10 

--Output-- 

Area = 100 



             

 4.2  การเขียนผังงานโปรแกรม  (program  flowcharting) 

ผังงาน  (flowchart)  ทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง แผนภาพที่เขียนขึ้นโดยใช้
สัญลักษณ์ 

มาตรฐาน เพื่อแสดงขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมหรือระบบงานที่ต้องการ การเขียนผังงาน
โปรแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้                         
                       4.2.1 ประเภทของผังงาน ผังงานสามารถจ าแนกออกได้  2 ประเภท  คือ 

                               4.2.1.1 ผังงานระบบ (system flowchart)   หมายถึง   ผังงานที่แสดงถึง
ขั้นตอนวิธีการท างานของระบบงานใดระบบหนึ่ง   ซึ่งในผังงานระบบจะแสดงให้เห็นถึงสื่อที่ใช้รับ
ข้อมูล การบันทึกข้อมูล  วิธีการประมวลผล  ขั้นตอนการท างานและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ  ใน
ระบบงานอย่างกว้าง ๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของระบบงานใดระบบงานหนึ่ง  เช่น 

 

 
  

รูปที่  1.9  ผังงานระบบแสดงการตัดเกรด 

(ที่มา : กรรณิการ์  กมลรัตน์) 
 

                       4.2.1.2 ผังงานโปรแกรม (program flowchart)    หมายถึงผังงานที่แสดงขั้นตอน 
วิธีการท างานของโปรแกรมที่ต้องการเขียนขึ้น     ภายในผังงานโปรแกรม จะแสดงให้เห็นขั้นตอน 
วิธีการท างาน ของโปรแกรมอย่างละเอียด เพื่อให้คอมพิวเตอร  ์สามารถท างานตามที่เขียนไว้ในผังงาน
โปรแกรม ได้อย่างถูกต้อง    โดยเราสามารถน าขั้นตอน วิธีการท างานของโปรแกรมในขั้นการ
วิเคราะห์งาน มาเขียนเป็นผังงานโปรแกรมได้ทันที     จากนั้นก็สามารถน าผังงานโปรแกรม ไปเขียน
โปรแกรมตามที่ต้องการได้   ดังนั้นในเรื่องของการเขียนผังงาน ที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับผัง
งานโปรแกรมทั้งสิ้น  เช่น 

 



 
รูปที่  1.10  ผังงานโปรแกรมแสดงรายละเอียดการท างานของโปรแกรมส าหรับตัดเกรด 

( ที่มา : เฉลิมพล  ทัพซ้าย ) 
  

                        4.2.2 สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เขียนผังงานโปรแกรม สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (American  National  Standard  Institute) และองค์การระหว่างประเทศว่า
ด้วยการมาตรฐาน  (International  Organization  for  Standardization)  ได้ร่วมกันก าหนด
สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เขียนผังงานโปรแกรม โดยในเอกสารเล่มนี้จะน าเสนอสัญลักษณ์ที่นิยม
น ามาใช้เขียนผังงานโปรแกรม ดังต่อไปนี้  
 

            1. สัญลักษณ์  Process 

  

  

            ความหมายของ  Process  คือ  การก าหนดค่าหรือการค านวณค่า 

            ตัวอย่างที่  1.5  แสดงการก าหนดค่าให้ตัวแปร  Total 

 

 
 

 

 



            ตัวอย่างที่  1.6  แสดงการค านวณค่าผลรวมของตัวแปร  Total 

 
  

             2. สัญลักษณ์  Decision 

 
 

            ความหมายของ  Decision  คือ  การทดสอบเงื่อนไขหรือเปรียบเทียบเงื่อนไข เพ่ือตัดสินใจ
ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ 

 

             ตัวอย่างที่  1.7  แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไข  1  ทางเลือก 

 
  

            ตัวอย่างที่  1.8  แสดงการเปรียบเทียบเงื่อนไข  2  ทางเลือก 

   

             3. สัญลักษณ์  Start/ Stop program  หรือ  Terminal Interrupt 

 

 



 

            ความหมายของสัญลักษณ์  คือ  การเริ่มต้นโปรแกรม  หรือการสิ้นสุดการท างานของ
โปรแกรม   หรือหยุดการท างานชั่วคราว  

           

  ตัวอย่างที่  1.9  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์ Start/ Stop program  หรือ  Terminal Interrupt 

 

 
          

            4. สัญลักษณ์   Input / Output 

 

 
            ความหมายของสัญลักษณ์  คือ  การรับข้อมูล (input)  หรือการแสดง
ผลลัพธ์  (output)  โดยไม่ได้ระบุสื่อท่ีใช้  
            

 ตัวอย่างท่ี  1.10  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Input/ Output 

 
  

 
 

            5. สัญลักษณ์  Display 

 
  



            ความหมายของสัญลักษณ์ คือ การแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ 

           

  ตัวอย่างที่  1.11  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  display 

 
 

            6. สัญลักษณ์  Document 

 

 
  

            ความหมายของสัญลักษณ์  คือ  การพิมพ์ผลลัพธ์ออกทางกระดาษพิมพ์ 

         

 

ตัวอย่างที่  1.12  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Document 

 

 
 

            7. สัญลักษณ์  Manual  Input 

 

 
 

            ความหมายของสัญลักษณ์  คือ  การรับข้อมูลหรือค าสั่งผ่านทางคีย์บอร์ด 

 ตัวอย่างที่  1.13  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Manual  Input 

 

 



 

            8. สัญลักษณ์  Manual  Operation 

 
             

ความหมายของสัญลักษณ์คือการรับข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์โดยไม่ระบุสื่อ 

 

   ตัวอย่างที่  1.14  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Manual  Operation 

 
  

 
         

    9. สัญลักษณ์  Connector 

 

 
 

            ความหมายของสัญลักษณ์  คือ   แสดงจุดเชื่อมต่อจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งของผัง
งาน   โดยที่จุดเชื่อมต่อนี้อยู่ในหน้าเดียวกัน 

 

 

 

 

 ตัวอย่างที่  1.15  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Connector 

 
 



 

            10. สัญลักษณ์  Off  page  Connector 

 

 
 

            ความหมายของสัญลักษณ์  คือ   แสดงจุดเชื่อมต่อจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งของผัง
งาน   โดยที่จุดเชื่อมต่อนี้อยู่ต่างหน้ากัน 

 

ตัวอย่างที่  1.16  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Off  page  Connector 

 

 
 

ค านวณค่า  Avg = Total + N เสร็จแล้ว  ไปท างานต่อไปที่จุด  B  โดยที่จุด  B  อยู่ต่างหน้ากัน 

             

            11. สัญลักษณ์  flow line and arrowheads 

           

  ความหมายของสัญลักษณ์ คือ แสดงทิศทาง การท างานของผังงาน โดยใช้ลูกศร เป็น
ตัวก าหนดทิศทาง การท างานของผังงาน  

 

      

ตัวอย่างที่  1.17  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  flow line and arrowheads 



 

 
 

            12. สัญลักษณ์  Punched  Card 

 

 
            ความหมายของสัญลักษณ์คือการรับข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์บนบัตรเจาะรู  
             

ตัวอย่างที่  1.18  แสดงการใช้งานสัญลักษณ์  Punched  Card 

 

 
                         

4.2.3 หลักการเขียนผังงานโปรแกรม 

การเขียนผังงานโปรแกรม   มีหลักการเขียนดังนี้ 
1) เขียนผังงานจากด้านบนลงด้านล่าง 
2) ใช้สัญลักษณ์ให้ตรงกับความหมายของผังงาน 

3) ใช้เส้น flow line  และ arrowheads  แสดงทิศทางการท างานของผังงาน 

4) ใส่ค าอธิบายลงในสัญลักษณ์สั้น ๆ แต่เข้าใจง่าย จะใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ 
5) หลีกเลี่ยงการโยงเส้นทิศทางของผังงานให้ตัดกันเพราะจะท าให้สับสน   ควรใช้
จุดเชื่อมต่อ  

(connector)  หน้าเดียวกันแทน  จะเข้าใจได้ง่ายและเป็นระเบียบ 

 6) พยายามเขียนผังงานให้จบในหน้ากระดาษเดียวกัน   แต่ถ้าไม่จบในหน้า
เดียวกัน   ควรใช้จุดเชื่อมต่อต่างหน้ากระดาษ (off  page  connector) 



            เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนผังงานโปรแกรมได้ถูกต้องให้ศึกษาจาก
ตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 

ตัวอย่างที่ 1.19 จงเขียนผังงานโปรแกรมท่ีได้วิเคราะห์งานมาแล้วในตัวอย่างที่ 1.2 

วิธีท า 
             จากการวิเคราะห์งานในตัวอย่างที่  1.2  จะได้ว่า 
             ขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม   มีดังนี้ 
1) เริ่มต้นท างาน 

2) รับข้อมูลค่าความยาว  และความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าผ่านทางคีย์บอร์ด 

3) ค านวณพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามสูตร  Area = Width * Length 

4) พิมพ์ค่าความยาว ความกว้าง  และพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกทาง จอภาพ 

5) จบการท างาน 

           การเขียนผังงานโปรแกรม จะน าขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม ที่ได้จากการวิเคราะห์
งาน มาเขียนผังงานได้ดังนี้ 

 

 

รูปที่ 1.11  แสดงผังงานขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม  

( ที่มา : สมชาย  รัตนเลิศนุสรณ์ ) 
   4.3  การเขียนโปรแกรม  (programming) 

        การเขียนโปรแกรม  หมายถึง การเขียนชุดค าสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น หลังจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว   

  4.4 การทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม  (testing  and  editing  program) 

     การทดสอบโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นซึ่งอาจพบความผิดพลาดได้  2  ชนิด   ดังนี้ 



                   1) ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (syntax  error)  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจาก
การเขียนค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ผิด   ตัวอย่างเช่น  ค าสั่ง  printf( )  ในภาษา C   ต้องเขียนด้วย
ตัวอักษรตัวเล็ก   แต่เขียนเป็น  printf( )  เป็นต้น  โดยส่วนมากความผิดพลาดทางไวยากรณ์    จะถูก
ตรวจสอบพบเมื่อมีการแปลโปรแกรม ( compile )  ให้เป็นภาษาเครื่อง  ซึ่งเราสามารถแก้ไขโดยการ
เขียนค าสั่งให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ 

                  2) ความผิดพลาดทางตรรกะ ( logical  error )  เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ล าดับการท างานผิดหรือป้อนสูตรค านวณผิด ตัวอย่างเช่น ต้องการหาค่า   X = X + Y แต่ป้อนสูตร
เป็น X = X * Y  เป็นต้น  วิธีการตรวจหาความผิดพลาดแบบนี้  คือ  ตรวจสอบการค านวณผลลัพธ์
ของโปรแกรมว่าตรงกับผลลัพธ์ที่ค านวณด้วยมือหรือเครื่องคิดเลขหรือไม่    ถ้าไม่ตรงกันแสดงว่าเกิด
ความผิดพลาดทางตรรกะขึ้น วิธีการแก้ไขก็คือ  การแก้ไขสูตรให้ถูกต้อง หรือแก้ไขล าดับการท างานให้
ถู ก ต้ อ ง    

 ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าผู้เขียนโปรแกรมจะต้องท าการทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมให้
สามารถท างานได้ตามท่ีต้องการ 

            4.5 การจัดท าเอกสารประกอบ และการบ ารุงรักษาโปรแกรม ( documentation  and  

Maintenance   program ) 

       เมื่อผู้เขียนโปรแกรมได้ท าการทดสอบโปรแกรมและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 

เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ควรจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม    เพราะจะท าให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถ
ใช้งานได้ถูกต้อง    โดยคู่มือการใช้โปรแกรมท่ีดีควรจัดท าในลักษณะที่แสดงการท างานเป็น
ขั้นตอน    ผู้ใช้โปรแกรมสามารถปฏิบัติตามได้จริง  ส่วนการบ ารุงรักษาโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นก็ต้องมี
ค าแนะน าให้ผู้ใช้โปรแกรมปฏิบัติ    ตัวอย่างเช่น    การเก็บโปรแกรมต้นฉบับ     ควรเก็บไว้ในกล่อง
ที่มิดชิด     ป้องกันฝุ่นได้     ไม่ควรเก็บไว้บนโต๊ะท างาน     ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์เพราะอาจถูก
อากาศร้อนท าให้เสียได้       นอกจากนีต้้องมีการส าเนาโปรแกรมต้นฉบับเอาไว้    อย่าง
น้อย  1  ชุด  แล้วน าชุดที่ส าเนาไปใช้    ไม่ควรใช้โปรแกรมต้นฉบับโดยตรง    ควรเก็บเอาไว้ส าหรับ
กรณีท่ีโปรแกรมส าเนาเกิดปัญหาจะได้น าโปรแกรมต้นฉบับมาท าส าเนาและใช้งานได้ทันที 
 

1.5 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆจ าเป็นต้องมีการวางแผน และออกแบบ

โปรแกรมไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดขั้นตอนวิธีการท างานให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ และ
ออกแบบโปรแกรมเรียกว่า วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน System Development Lift Cycle ( 

SDLC) ซึ่งมีกระบวนการท างานเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงการน าโปรแกรมไปใช้งาน และ
ปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้น มีข้ันตอนของ  วัฏจักรการพัฒนาระบบงาน ดังต่อไปนี้ 



                    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 

                    ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 

                    ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 

                    ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( Program Testing & Verification) 

                    ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation) 

                    ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง (Program Implement) 

                    ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)  

          5.1  การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 
                5.1.1  ก าหนดขอบเขตของปัญหา เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการท างานต่างๆ โดยก าหนด
จุดประสงค์การท างาน เพ่ือให้ทราบว่าเขียนโปรแกรมเพ่ือต้องการแก้ปัญหาอะไร เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ
การค านวณพ้ืนที่ของสามเหลี่ยม เป็นต้น จากนั้นก็ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการ เช่น โปรแกรมค านวณพ้ืนที่ของสามเหลี่ยม ต้องการค านวณพ้ืนที่รูปสามเหลี่ยมได้หลาย
ขนาดและแสดงผลเป็นตัวเลข แล้วจึง ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือออกแบบขั้นตอนการท างานได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การใช้สูตรค านวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ และสุดท้ายก าหนดข้อจ ากัดและศึกษาความ
เป็นไปได้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ เช่น โปรแกรมค านวณพ้ืนที่ของสามเหลี่ยม ต้องการ
ค านวณพื้นที่ได้เฉพาะรูปสามเหลี่ยม 

 5.1.2 ก าหนดข้อมูลน าเข้า ซึ่งประกอบหัวข้อพิจารณา มีวิธีดังนี้คือ ก าหนดลักษณะการ 

รับข้อมูล เช่น รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ หรือ อ่านข้อมูลจากไฟล์ โดยค านึงถึงรูปแบบข้อมูลที่รับเข้ามา
เป็นอย่างไร เช่น ข้อมูลชื่อนิสิตเก็บเป็นตัวอักษรหรือสตริง ข้อมูลเงินเดือนพนักงานเก็บเป็นจ านวน
ทศนิยม เป็นต้น ก าหนด ขอบเขตของข้อมูลมีช่วงค่าของข้อมูลได้เท่าไร เช่น รับข้อมูลเงินเดือนมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.00 ถึง 100,000.00 บาทการ รับข้อมูลได้เฉพาะค่าตัวเลขท่ีมากกว่า 0 เก็บข้อมูลเป็น
จ านวนทศนิยม เป็นต้น 

           5.1.3 วิธีการประมวลผล เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยข้อก าหนด 

ดังนี้ 
                      1.  ก าหนดวิธีการ หรือเทคนิคท่ีใช้แก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ จะมีวิธีการปัญหา
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา และผู้แก้ปัญหา และปัญหาหนึ่งๆสามารถแก้ปัญหาได้ด้วย
หลายๆ วิธีการ ดังนั้นให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ 

  2.  ก าหนดขั้นตอนท างานให้ชัดเจน เพ่ือแก้ปัญหาตามล าดับการท างานของวิธีการที่
ได้เลือกใช้ และประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

           5.1.4  ก าหนดผลลัพธ์ 



                       1.  ก าหนดรูปแบบการแสดงผล เช่น แสดงผลลัพธ์เป็นภาพกราฟฟิกส์ทางจอภาพ 
หรือพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

    2. ตรวจสอบข้อผิดพลาดและความถูกต้องของผลลัพธ์ เช่น ตรวจสอบข้อผิดพลาด
จากการค านวณ ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าถูกต้องตรงตามท่ีต้องการหรือไม่ 
 5.1.5 ก าหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ ประกอบด้วย ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่ง
ขึ้ น อยู่ กั บ ค วามถนั ด  ป ระ เภ ท ของงาน และคุณ สมบั ติ เฉพ าะขอ งเครื่ อ งคอม พิ ว เตอร์ 
                    •  วิธีการเก็บข้อมูลและเรียกใช้ตัวแปร เช่นการประกาศตัวแปรอาเรย์ให้สามารถเก็บ
ข้อมูลได้หลายตัว หรือเก็บข้อมูลเป็นคลาส หรือตามโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น 

        

   5.2  การออกแบบโปรแกรม (Program Design) ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ คือ 

                5.2.1 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ขั้นตอนวิธี (Algorithm) เป็นการอธิบายถึงล าดับ
ขั้นตอนการท างานของการแก้ปัญหาโดยใช้ประโยคข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ ท าให้มองเห็นล าดับ
ของขั้นตอนการท างานทั้งหมดและทราบถึงวิธีการท างานแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด สามารถบอก
ล าดับการท างานได้ ซึ่งเป็นการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า ท าให้สามารถน าไปเขียนเป็นโปรแกรม
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 5.2.2  การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจ าลอง (Pseudo Code) เป็นการออกแบบ
ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมโดยการใช้ข้อความภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
มีหลักการท างานและประโยชน์เหมือนกับการใช้ขั้นตอนวิธี แต่มีข้อดี ดังนี้คือ สามารถน ารหัสจ าลอง
ไปใช้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการใช้ขั้นตอนวิธี เพราะมีความใกล้เคียงกับค าสั่งคอมพิวเตอร์ และ
ผู้ออกแบบโปรแกรมต้องมีความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์บ้าง เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้และ
เขียนโปรแกรมเป็นภาษาอ่ืนๆได้หลายภาษา 
 5.2.3 การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน (Flowchart) คือ การใช้สัญลักษณ์รูปภาพ 
หรือกล่องข้อความบรรยายรายละเอียดการท างาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางล าดับ ของการท างาน ซึ่ง
มีข้อดีดังนี้ คือสามารถอ่านและเข้าใจการท างานได้ง่าย เพราะมองเห็นภาพรวมขั้นตอนการท างาน 

ทั้งหมดได้ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถออกแบบโครงสร้างการท างานได้หลากหลายโดยใช้ลูกศรแสดงทิศ
ทางการท างาน ท าให้แก้ปัญหาที่มีหลายเลือกและซับซ้อนได้ และค าสั่งหรือค าบรรยายรายละเอียดใน
กล่องข้อความสามารถน าไปเขียนเป็นค าสั่งของโปรแกรมได้ 
 

           5.3  การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 

   เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากได้ผ่านการออกแบบโปรแกรมแล้ว โดยการน าแนวคิดจาก
ขั้นตอนวิธี หรือผังงานมาแปลงให้อยู่ในรูปค าสั่งคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความรู้และทักษะการเขียน
โปรแกรมและใช้ภาษาคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์



ถูกต้อง และท างานตามที่เราต้องการ สรุปการเขียนโปรแกรม ต้องพิจารณาองค์ประกอบดังนี้  คือ
เลือกภาษาที่เหมาะสม และลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการท างาน (ประมวลผล) ที่ได้
จากการออกแบบ ให้อยู่ในรูปของค าสั่งที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของภาษาที่เลือกนั้น 

 

          5.4  การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( program testing & verification) 

  การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมท่ีเขียนได้ ว่า
ท างานถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หรือตรงตามลักษณะงานของโปรแกรมนั้นหรอไม่ ความ
ผิดพลาด ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเขียนโปรแกรม มีดังนี้ 
                    5.4.1  Syntax Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ค าสั่งผิดรูปแบบที่ภาษานั้น
ก าหนด เช่น การลืมประกาศตัวแปร การเขียนค าสั่งผิอด เช่น ค าสั่ง while( ) เป็น WHILE( ) 

                    5.4.2  Logic Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมท างานผิดไปจากขั้นตอน
ที่ควรจะเป็น เช่น การตรวจสอบเงื่อนไขผิดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ค านวณค่าได้ค าตอบไม่ถูกต้อง 
หรือ ท างานผิดล าดับขั้นตอน เป็นต้น 

                    5.4.3  System Design Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมท างานได้ไม่
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

          ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

                    1.  Desk-Checking ผู้เขียนโปรแกรมตรวจสอบโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าให้ผู้อื่นช่วย
ดูจะเรียกว่า Structured-Walkthrough 

                    2. Translating ตรวจสอบรูปแบบค าสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมโดยตัวแปลภาษา                 
( Translator) เป็นผู้ตรวจ 

                    3.  Debugging เป็นการทดลองใช้โปรแกรมจริง เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง เช่น ผลลัพธ์
ที่ไม่ตรงตามความต้องการ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก Logic Errors และถ้าได้ทดสอบกับผู้ใช้จริงก็จะ
สามารถตรวจสอบ System Design Errors ได้ 
 

          5.5.  การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งาน (program documentation) 

  การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้งานจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือการเขียน
โปรแกรม ได้แก่ 

                    1.  คู่มือส าหรับผู้ใช้โปรแกรม (user's manual or user's guide) คือเอกสารที่
อธิบายวิธีการใช้ระบบหรือโปรแกรม เรียกว่า user manual ใช้ส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรม แนะน า
วิธีการใช้งานโปรแกรม แนะน าคุณสมบัติ และองค์ประกอบของโปรแกรมต่างๆ วิธีการติดตั้งโปรแกรม 
สามารถท าควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรม อาจท าเป็นคู่มือเอกสารที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมออนไลน์ก็
ได้ (online manual) 



                    2.  คู่มือส าหรับผู้เขียนโปรแกรม (programmer's manual or programmer's 

guide) เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่างๆ ของโปรแกรม เพ่ือให้
สะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมท่ีมีอยู่เดิม โดยทั่วไปจะเป็นเอกสารแสดงการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบ เรียกว่า system manual ใช้ส าหรับผู้พัฒนาระบบหรือโปรแกรม เท่านั้น 

 

           5.6  การใช้งานจริง (Program Implement) 

        การใช้งานจริง เป็นขั้นตอนส าคัญหลังจากท าการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมให้มี
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยการน าโปรแกรมไปใช้งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ สภาวะ
แวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆโดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถท างานตามฟังก์ชั่น และท าตาม
จุดประสงค์ของโปรแกรมที่เขียนไว้ ขั้นตอนการใช้งานจริงของโปรแกรมหากพบข้อผิดพลาด ก็สามารถ
ปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมให้ถูกต้องได้ 
           

 5.7  การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) 

  การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ ใช้ มากที่สุด โดยทั่วไปโปรแกรมที่ ใช้งานจะ
ประกอบด้วยหลายๆรุ่น เช่นรุ่นทดสอบ (Beta Version) และ รุ่นที่ใช้งานจริง (Release Version) 

และต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างเช่นโปรแกรมเวอร์ชัน 1 มีการเพ่ิมเติม 
ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 1.2 เป็นต้นการพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
และผู้เขียนโปรแกรมต้องอาศัยคู่มือการใช้งาน และเอกสารประกอบของโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไข และให้ผู้อ่ืนๆสามารถพัฒนาต่อได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุป  
 เนื้อหาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งกล่าวถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์  ได้แก่ หน่วยประมวลผล หน่วยรับข้อมูล 

หน่วยแสดงผลข้อมูล  หน่วยความจ า   หน่วยความคุม ซอฟท์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์  ได้แก่ 
ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่ า ภาษาระดับสูง ภาษาระดับสูงมาก และภาษาธรรมชาติ การท างานของ
โปรแกรมแปลภาษา ได้แก่ คอมไพเลอร์ และอินเตอร์พรีตเตอร์  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การเขียนผังงานโปรแกรม  การเขียนโปรแกรม   การทดสอบ 

และแก้ไขและการจัดท าเอกสารประกอบ และขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเขียน
โปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆจ าเป็นต้องมีการวางแผน และออกแบบโปรแกรมไว้ล่วงหน้า โดยก าหนด
ขั้นตอนวิธีการท างานให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมเรียกว่า วัฏจักรการ
พัฒนาระบบงาน System Development Lift Cycle ( SDLC) ซึ่งมีกระบวนการท างานเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงการน าโปรแกรมไปใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด 

1.  ใหประกาศตัวแปรเพ่ือใชเก็บขอมูลตางๆ ตอไปนี้ 
(ก) เลขจ านวนเต็ม 5 จ านวน เก็บคาตัวเลขไมเกิน 100,000 

(ข) ความสูง มีหนวยเปนเซนติเมตร 

(ค) นามสกุล ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

(ง) เลขท่ีบัตรประจ  าตัวประชาชนเปนตัวเลข 13 หลัก 

(จ) จ านวนพนักงานในบริษัทแหงหนึ่ง มีพนักงานไมเกิน 500 คน 

(ฉ) คะแนนสอบของนักศึกษาในกระบวนวิชาหนึ่ง มีคาไมเกิน 100 คะแนน 

(ช) เงินเดือนที่พนักงานบริษัทแหงหนึ่งไดรับ 

2. ให้วิเคราะห์งานการเขียนโปรแกรมเพ่ือค านวณหาพ้ืนที่ของวงกลม 

3. ใหเขียนโปรแกรม 2 โปรแกรมเพ่ือแสดงขอความตอไปนี้ออกทางจอภาพ 

I love 

C programming 

very much. 

โดยที่ 
(ก) เขียนโปรแกรมท่ี 1 โดยในฟงกชัน main( ) ประกอบดวยฟงกชัน printf( ) 3 ค าสั่ง 
(ข) เขียนโปรแกรมท่ี 2 โดยใชฟงกชัน main( ) ประกอบดวยฟงกชัน printf( ) 1 ค าสั่ง 
 

4.  ให้วิเคราะห์โจทย์ต่อไปนี้โดยใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์ โดยรับชื่อและความสูงของคน ๆ หนึ่ง และ
แสดงชื่อและความสูงนั้นทางจอภาพ มีรูปแบบแสดงผล ดังนี้ 

Enter name : Somchai 

Enter height (cm.) : 178 

Output : 

Name Height (cm.) 

Somchai 178 

5. เขียนขั้นตอนการวิเคราะห์งานของโปรแกรมรับขอมูลเลขจ านวนจริงแบบ float 3 จ านวน และ
แสดงผลลัพธเลขทั้ง 3 จ านวนดังนี้ 

Enter number 1 : 5243.2 

Enter number 2 : 13 

Enter number 3 : 12.3548 

Output : 

5243.20 



 13.00 

  12.35 

 

 

6. ใหแสดงผลลัพธของการท างานโปรแกรมตอไปนี้ 
     # include <stdio.h>      

 void main() { 

   char newline = '\n', tab = '\t'; int n=10; 

  float number=95.55; 

  char name[15]="Computer"; 

  printf("Start Program");  

          printf("%c",newline); 

  printf("%cMy first Program",tab); 

printf("\nDear %13.11s\n", "Dad and Mama"); 

  printf("\n\tWonderful"); printf("\tI will get %x for this course!", n); 

  printf("100%%\n"); printf("\n\t%1.1f is my score", number); 

  printf("\t"); printf("\t\t\nLove you %d %%", n*10); 
  printf("\n%-8.6s -Ja", name); 

          } 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

 

รายวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 

 

หัวข้อเนื้อหา 

 

2.1  โครงสร้างแบบล าดับ 

2.2 โครงสร้างแบบเงื่อนไข 

2.3 โครงสร้างแบบวนซ  า 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบล าดับได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบวนซ  าได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบรวมโครงสร้างหลาย ๆ แบบได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
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บทท่ี 2 

โครงสร้างการควบคุมโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

 

ก่อนเขียนโปรแกรม  ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องเลือกภาษาคอมพิวเตอร์  ที่จะน ามาช่วยงานโดย
พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ในการท างาน เช่น ความถนัดของผู้พัฒนาโปรแกรม อุปกรณ์การท างานของ
โปรแกรม ลักษณะของโปรแกรมภาษาท่ีใช้แก้ปัญหา สภาพแวดล้อมของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

เนื่องจากในปัจจุบันมีภาษาคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้ได้หลายภาษา  เช่น  ภาษาซี หรือ C++  ภาษาจาวา   

และภาษาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ถึงแม้แต่ละภาษาจะมีรูปแบบและหลักการในการสร้างงานที่แตกต่างกัน
แต่ทุกภาษาจะต้องมีโครงสร้างควบคุมหลักทั ง 4 แบบ  ได้แก่  โครงสร้างแบบล าดับ (sequential 

structure)  โครงสร้างแบบทางเลือก  (selection structure)    โครงสร้างแบบวนซ  า (repetition 

structure) และโครงสร้างแบบกระโดด 

 

2.1  โครงสร้างแบบล าดับ  (sequential structure)  

โครงสร้างที่ท างานเป็นขั นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะท างานตามค าสั่งที่เขียนไว้ตามล าดับ  ตั งแต่
ค าสั่งแรกไปจนถึงค าสั่งสุดท้าย  โดยที่ค าสั่งในที่นี อาจเป็นค าสั่งเดี่ยว ๆ  หรือเป็นค าสั่งเชิงซ้อนที่มีหลาย
ค าสั่งย่อยประกอบกันในลักษณะเป็นโครงสร้างแบบทางเลือกหรือแบบวนซ  าก็ได้ 

โครงสร้างแบบล าดับเมื่อเขียนเป็นผังงาน   มีกระบวนการท างานพื นฐานอยู่  3  ชนิด  ได้แก่ 

1. การรับข้อมูลเข้า  เป็นกระบวนการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ของหน่วยรบัข้อมูลเข้าเพ่ือน าค่า 

ไปก าหนดให้กับตัวแปร และเก็บไว้ในหน่วยความจ า 

2.  การประมวลผล เป็นกระบวนการที่คอมพิวเตอร์ท าการค านวณและประมวลผล  ซึ่งจะรวม
ไปถึงการก าหนดค่าให้กับตัวแปร  เพ่ือให้สามารถน าค่าของตัวแปรนั นมาใช้ในภายหลังได้ 

3.  การส่งข้อมูลออก  เป็นกระบวนการน าค่าของข้อมูลไปแสดงผลยังอุปกรณ์ของหน่วย
ส่งออก  เช่น  จอภาพหรือเครื่องพิมพ์  ข้อมูลที่จะส่งออกโดยทั่วไปจะเป็นค่าคงท่ี  หรือค่าของตัวแปร 

ในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  กระบวนการเหล่านี ต้องถูกแปลงให้อยู่รูปของค าสั่ง
หลายค าสั่งประกอบกันเพ่ือให้ท างานตามขั นตอนที่ได้ออกแบบไว้  เช่น  กระบวนการก าหนดค่า 0 
ให้กับ  sum  จะใช้ค าสั่ง  “sum ← 0”  กระบวนการค านวณในการเพ่ิมค่าของตัวแปร  n  ขึ นอีก
หนึ่ง  จะใช้ค าสั่ง  “n ← n + 1”  กระบวนการรับข้อมูลเข้าเพ่ือเก็บไว้ในตัวแปร  x  จะใช้
ค าสั่ง  “input x”  และกระบวนการส่งข้อมูลออกไปยังจอภาพเพ่ือแสดงผลของตัวแปร  sum  จะใช้
ค าสั่ง  “print  sum”  เป็นต้น 
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2.1.1  ขั นตอนการเขียนผังงานแบบล าดับ  
         ขั นตอนการท างานแบบล าดับ เป็นขั นตอนวิธีการท างานพื นฐาน ขั นตอนวิธีการท างาน
แบบล าดับได้รับการพัฒนามาจากโครงสร้างผังงานการท างานแบบล าดับ การเขียนอธิบายการท างาน
ของวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ผังงาน ท าให้สามารถเห็นล าดับขั นตอนวิธีการท างานของการแก้ปัญหาได้
ชัดเจนกว่าการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความโดยตรง แต่การน าผังงานมาพัฒนา
ให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยตรง ส าหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดการเขียนโปรแกรม อาจจะไม่สะดวก จึงต้องมี
การเปลี่ยนจากผังงานให้เป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความก่อน จากนั นจึงท า
การเปลี่ยนจากการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความให้เป็นรหัสเทียมและโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ตามล าดับ การเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความจากผังงาน 
สิ่งที่ต้องท าเป็นล าดับแรกคือ การแยกจ านวนของกระบวนการท างานทั งหมดของผังงาน การพิจารณา
ว่า ผังงานนั น มีกระบวนการท างานทั งหมดจ านวนกี่กระบวนการ สามารถท าการพิจารณาได้จากการ
ท างานของกระบวนการหนึ่งกระบวนการนั น จะมีทิศทางเข้าและทิศทางออกจากกระบวนการ มีเพียง
อย่างละหนึ่งทิศทางเท่านั น โดยท าการเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความจ านวน 

หนึ่งข้อความต่อกระบวนการหนึ่งกระบวนการ ตัวอย่างผังงานโครงสร้างแบบล าดับ 

 

ตัวอย่างที่ 2.1 รับค่า A B C ค านวณหาผลรวม หารด้วย 3  และแสดงผลลัพธ์ 
 

 
 
 

 

 

 

 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:39 

 

 

ตัวอย่างที่ 2.2 เขียนผังงานค านวณดอกเบี ย โดยรับค่าเงินต้น และอัตราดอกเบี ย  

 
 

2.1.2  ผังงานกับการเขียนขั นตอนวิธี 
  หลังจากท่ีท าการหากระบวนการท างานทั งหมดของผังงาน ขั นตอนต่อไปคือ การเขียน
ข้อความที่ใช้ส าหรับอธิบายการท างานที่เหมาะสมกับกระบวนการท างาน ข้อความที่ใช้ส าหรับอธิบาย
การท างานของแต่ละสัญลักษณ์ของผังงานสามารถเขียนได้ดังนี  
 

ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณ์และความหมายของการท างานแบบล าดับ 

 

สัญลักษณ์ของผังงาน การอธิบายขั นตอนวิธี 
 

 

เริ่มต้นการท างาน 

 

 

จบการท างาน 

 

 

รับค่าข้อมูล 

 

 

แสดงค่าข้อมูล 

 

 

Read data 

Write data 
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ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณ์และความหมายของการท างานแบบล าดับ (ต่อ) 
 

สัญลักษณ์ของผังงาน การอธิบายขั นตอนวิธี 
 

 

ก าหนดค่า sum มีค่าเป็น 0 

 

 

ค านวณค่า A+B 

 

 

แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ 

 

 

ตัวอย่างที่ 2.3 การเปลี่ยนผังงานเป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความของการ
ค านวณหาพื นที่สามเหลี่ยม 

 

 
 

 จากรูป มีกระบวนการท างานทั งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั นตอนวิธีการ
ท างานในลักษณะขั นตอนวิธี ได้ดังนี  

1. เริ่มต้นการท างาน 

2. รับค่า Base และ High 

3. ค านวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High 

4. แสดงค่าของ Answer 

5. จบการท างาน 

หSum <--- 0 

หAns = A+B 

Answer 
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ตัวอย่างที่ 2.4 การเปลี่ยนผังงานเป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานการค านวณหาพื นที่ของวงกลม 

 

 
 

จากรูป มีกระบวนการท างานทั งหมด 5 กระบวนการ สามารถเขียนการอธิบายขั นตอนวิธีการ
ท างานในลักษณะข้อความ ได้ดังนี  

1. เริ่มต้นการท างาน 

2. รับค่า Radian 

3. ค านวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Radian 

4. แสดงค่าของ Answer 

5. จบการท างาน 

 

2.1.3  รหัสเทียมกับการท างานแบบล าดับ 

        หลังจากท่ีท าการเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความจากผังงาน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั นตอนต่อไปคือ การเปลี่ยนจากการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของ
ข้อความเป็นรหัสเทียม โดยท าการเปลี่ยนจากขั นตอนวิธีการท างานหนึ่งการท างานให้เป็นรหัสเทียม
จ านวนหนึ่งรหัสเทียม การเขียนรหัสเทียมส าหรับการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของ
ข้อความ มีดังนี  
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ตารางท่ี 2.2  เปรียบเทียบขั นตอนวิธีกับรหัสเทียม 

 

การอธิบายขั นตอนวิธี รหัสเทียม 

เริ่มต้นการท างาน Start , Begin 

จบการท างาน Stop, End 

รับค่าข้อมูล Read data 

แสดงค่าข้อมูล Write data, Print data 

ก าหนดค่าให้ sum เท่ากับ 0 Sum 0 

ค านวณค่า Answer = A+B Answer  A+ B 

แสดงค่า Answer Write Answer, Print Answer 

 

ตัวอย่างที่ 2.5  การเปลี่ยนการอธิบายขั นตอนวิธีเป็นรหัสเทียมโปรแกรมค านวณพื นที่สามเหลี่ยม 

 

 
 

จากการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะข้อความข้างต้น สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม ได้ดังนี  
การอธิบายขั นตอน รหัสเทียม 

1. เริ่มต้นการท างาน Begin 

2. รับค่า Base และ High Read Base , High 

3. ค านวณค่าของ Answer เท่ากับ 0.5*Base*High Answer <- 0.5*Base*High 

4. แสดงค่าของ Answer Write Answer 

5. จบการท างาน End 
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ตัวอย่างที่ 2.6  การเปลี่ยนจากการอธิบายขั นตอนวิธีเป็นรหัสเทียมค านวณพื นที่วงกลม 

 

 
 

จากการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะข้อความข้างต้น สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม ได้ดังนี  
การอธิบายขั นตอน รหัสเทียม 

1. เริ่มต้นการท างาน Begin 

2. รับค่า Radian Read Radian 

3. ค านวณค่าของ Answer เท่ากับ 2*3.14*Radian Answer <- 2*3.14*Radian  

4. แสดงค่าของ Answer Write Answer 

5. จบการท างาน End 

 

 

2.2   โครงสร้างแบบทางเลือก  (selection  structure) 

        ในการเขียนโปรแกรมหรือผังงานเพ่ือแก้ปัญหา  ผู้พัฒนาโปรแกรมอาจไม่ต้องการท างาน ๆ  เมื่อ
ผลของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้  ซึ่งเรียกว่ามีโครงสร้างของการท างานแบบเลือกท าเพียงทางเดียว   หรือ
แบบ  if…then…  หรืออาจมีโครงสร้างการท างานแบบ  if…then…else…  ซึ่งเป็นการเลือกท าแบบทาง
ใดทางหนึ่ง  เนื่องจากต้องมีการเลือกท าชุดค าสั่งใดชุดค าสั่งหนึ่งตามผลของเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงจะเลือก
ท าค าสั่งชุดหนึ่ง  แต่ถ้าเป็นเท็จจะเลือกท าค าสั่งอีกชุดหนึ่ง 
โครงสร้างแบบมีทางเลือก   คือ โครงสร้างที่มีเงื่อนไขขั นตอนการท างานบางขั นตอนต้องมีการตัดสินใจ
เพ่ือเลือกวิธี การประมวลผลขั นต่อไป และจะมีบางขั นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล          
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การตัดสินใจอาจมีทางเลือกทางเดียวหรือโครงสร้างที่มีทางเลือก 2 ทาง ซึ่งเรียกชื่อว่า
โครงสร้างแบบ  if…then…else และโครงสร้างที่มีทางเลือกมากกว่า  2  ทาง เราเรียกชื่อว่า โครงสร้าง
แบบ case 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 โครงสร้างแบบทางเลือกเดียว  if…then… 

 

จากภาพที่ 2.1 เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข โดยให้ท าค าสั่ง A ค าสั่ง B แล้วตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า
เงื่อนไขเป็นจริงก็ท าค าสั่ง A และค าสั่ง B ใหม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็ท าค าสั่ง C 

 

 
 

รูปที ่2.2 โครงสร้างแบบสองทางเลือก if…then…else 

 

 จากภาพที่ 2.2 เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขภายในค าสั่ง if ถ้าเง่ือนไข เป็นจริงให้ท าค าสั่งหลัง 
then แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้ท าค าสั่งหลัง else การเขียนขั นตอนวิธีส าหรับการท างานแบบเลือกท า 
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การเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานส าหรับการท างานแบบเลือกท า โดยใช้ค าอธิบายคือ ค าว่า “ถ้า” 
“แล้วท า” และ “มิฉะนั นแล้ว” จากภาพที่ 2.2 สามารถเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานได้ดังนี  

1. ถ้า Condition แล้วท า 
1.1 Process 1 

มิฉะนั นแล้ว 

1.2 Process 2 

การเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างาน เริ่มต้นด้วยค าอธิบาย “ถ้า” ตามด้วยเงื่อนไขท่ีใช้ส าหรับ
การตัดสินใจที่อยู่ภายในสัญลักษณ์ผังงานการตัดสินใจ ถัดจากนั นเป็นค าอธิบาย “แล้วท า” จากนั นเป็น
การอธิบายขั นตอนวิธีการท างานทุกขั นตอนการท างานที่ต้องท า ส าหรับกรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไข
เป็นจริง จากนั นใช้ค าอธิบายว่า “มิฉะนั นแล้ว” ตามด้วยขั นตอนวิธีการท างานทุกขั นตอนการท างานที่
ต้องการส าหรับกรณีที่เงื่อนไขเป็นเท็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3 โครงสร้างแบบมากกว่าสองทางเลือก 

 จากภาพที่ 2.3 เป็นการแสดงโครงสร้างการท างานแบบมากกว่าสองทางเลือก โดยใช้ค าสั่ง 
if…else…if การท างานเริ่มต้นตรวจสอบเงื่อนไขท่ี 1 ถ้าเป็นจริงให้ท าตามเงื่อนไขที่ 1 ถ้าเป็นเท็จก็

จบ 
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ตรวจสอบเงื่อนไขท่ี 2 ถ้าจริงก็ท าตามเงื่อนไขที่ 2 ถ้าเป็นเท็จก็ตรวจสอบเงื่อนไขท่ี 3 ถ้าจริงก็ท าตาม
เงื่อนไขท่ี 3 ถ้าเป็นเท็จก็ท า “ห้ามรับประทาน” ทุกเงื่อนไขที่เป็นจริงเมื่อท างานแล้วก็จบการท างาน 

 

 
 

รูปที ่2.4 แสดงผังงานแบบหลายทางเลือก 

 

 จากภาพที่ 2.4 เป็นการท างานแบบหลายทางเลือก เริ่มจากตรวจสอบเงื่อนไขโดยเลือกเงื่อนไข
ได้เพียงเงื่อนไขเดียว ถ้าเงื่อนไขเป็นไปตามกรณีใดก็ให้ท างานในกรณีนั นและสิ นสุดการท างาน การเขียน
โปรแกรมในโครงสร้างนี จะใช้ค าสั่ง case  

การเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานจากผังงาน สิ่งที่ต้องท าเป็นล าดับแรกคือ การแยก
กระบวนการการท างานทั งหมดของผังงาน วิธีการแยกกระบวนการหรือขั นตอนการท างานแต่ละ
กระบวนการสามารถท าได้ดังนี  คือ พิจารณาท่ีทิศทางเข้าและทิศทางออกของขั นตอนการท างาน โดย
ท าทีละขั นตอนหรือกระบวนการท างานที่มีทิศทางเข้าและทิศทางออกเพียงอย่างละหนึ่งทิศทางเท่านั น 
เช่นเดียวกับการท างานแบบล าดับ 

รหัสเทียมกับการท างานแบบเลือกท า รหัสเทียม “IF-THEN-ELSE” โดยใช้ค ารหัสเทียมแทน
ข้อความอธิบาย ดังนี  
 รหัสเทียม “IF” แทนข้อความอธิบายว่า “ถ้า” 

รหัสเทียม “THEN” แทนข้อความอธิบายว่า “แล้วท า” 

รหัสเทียม “ELSE” แทนข้อความอธิบายว่า “มิฉะนั นแล้ว” 

ตัวอย่างที่ 2.7 การเปลี่ยนจากผังงานเป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความ 
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จากผังงานในรูป การท างานส าหรับกรณีท่ีผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง มีขั นตอนการ
ท างานหรือกระบวนการท างานที่ต้องท าจ านวน 2 กระบวนการท างาน คือ รับค่าของตัวแปร A และ B 

อีกกระบวนการท างานหนึ่งคือ การค านวณค่าของ X เท่ากับ A + B ส าหรับกรณีที่ผลการตรวจสอบ
เงื่อนไขเป็นเท็จ มีขั นตอนการท างานหรือกระบวนการท างานที่ต้องท าจ านวน 2 กระบวนการท างาน
เช่นกัน คือ การค านวณค่าของ X เท่ากับ X + 10 และแสดงค่าของตัวแปร X 

จากส่วนของผังงานที่มีโครงสร้างการท างานแบบเลือกท า สามารถท าการเขียนเป็นการอธิบายขั นตอน
วิธีการท างานในลักษณะของข้อความ ได้ดังนี  

1. ถ้า X > 5 แล้วท า 
1.1 รับค่า A , B 

1.2 ค านวณค่าของ X เท่ากับ A + B 

มิฉะนั นแล้ว 

1.3 ค านวณค่าของ X เท่ากับ X +10 

 1.4 แสดงค่าของ X 

 

การเขียนผังงานที่มีโครงสร้างผังงานแบบเลือกท า ไม่จ าเป็นต้องมีขั นตอนการท างานครบทั ง 2 
กรณีคือ กรณีที่เงื่อนไขเป็นจริง หรือ เป็นเท็จ บางครั งอาจเขียนผังงานออกมาในลักษณะที่มีขั นตอนการ
ท างานที่ต้องท าเพียงกรณีเดียว คือ กรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง ส่วนกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ ไม่มีขั นตอนการท างานที่ต้องท า 

การเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานส าหรับผังงานที่มีลักษณะการท างานดังกล่าว จะท าการ
ตัดส่วนของค าอธิบาย “มิฉะนั นแล้ว” ทิ งไป วิธีการเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างาน สามารถท าได้
ดังนี  คือ ขึ นต้นด้วยค าอธิบาย “ถ้า” ตามด้วยเงื่อนไขท่ีใช้พิจารณาการตัดสินใจ จากนั นเขียนค าอธิบาย
ว่า “แล้วท า” ถัดจากนั นเป็นล าดับขั นคอนการท างานที่ต้องท ากรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง 
ถ้าจบการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานส าหรับการท างานแบบเลือกท าในส่วนนั น 
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ตัวอย่างที่ 2.8 การเปลี่ยนจากส่วนของผังงานให้เป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของ 
ข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากส่วนของผังงานในตัวอย่างที่ 2.2 การท างานหลังจากการพิจารณาเงื่อนไขท่ีใช้ส าหรับการ
ตัดสินใจ กรณีที่ผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง มีขั นตอนการท างานหรือกระบวนการท างานที่ต้องท า 
จ านวน 2 การท างาน คือ รับค่าของ A และ B ส่วนอีกการท างานหนึ่งคือ การค านวณค่าโดยให้ค่าของ 
X มีค่าเท่ากับ A2 + B2 ส่วนกรณีท่ีผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ ไม่มีขั นตอนการท างานใดที่ต้องท า 
สามารถท าการเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานได้ดังนี  

1. ถ้า N > 0 แล้วท า 

 1.1 รับค่าของ A และ B 

 1.2 ค านวณค่าของ X เท่ากับ A2 + B2 

 

รหัสเทียมส าหรับส่วนของขั นตอนวิธีการท างานที่ต้องท า ถ้าเป็นการท างานแบบเลือกท า รหัส
เทียมท่ีใช้คือ รหัสเทียมส าหรับการท างานแบบเลือกท า การเขียนรหัสเทียมที่เป็นรหัสเทียมของการ
ท างานย่อย ภายในการท างานแบบเลือกท า จะใช้ย่อหน้าช่วยเพื่อให้เห็นชัดเจนว่า เป็นรหัสเทียมท่ีเป็น
การท างานย่อยของรหัสเทียมใด 
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2.3 โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข  

        การเขียนโปรแกรมในบางปัญหาต้องการทางเลือกในการตัดสินใจ เพ่ือว่าจะเลือกใช้วิธีการ
ใด  โดยต้องตรวจสอบก่อนว่าเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินใจว่าเป็นจริงหรือเท็จ   ซึ่งชุดค าสั่งเหล่านี 
ประกอบด้วยโครงสร้างแบบล าดับ โครงสร้างการท างานแบบทางเลือก โครงสร้างแบบทดสอบ
เงื่อนไข เป็นโครงสร้างของค าสั่ง ที่มีการทดสอบเงื่อนไขก่อน ที่จะท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี  

2.3.1 โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 1 ทาง 
การท างานของโครงสร้างแบบทดสองเงื่อนไข 1 ทาง คือท าการทดสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือ 

เท็จ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง ให้ท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้แล้วออกจากการท างาน แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น
เท็จ ให้ออกจากการท างาน 
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รูปที่ 2.5 แสดงโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 1 ทาง 

ที่มา : สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์ 
 

     2.3.2  โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข  2  ทาง 
          การท างานของโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 2 ทาง คือท าการทดสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือ
เท็จ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง ให้ท างานตามค าสั่ง A ที่ก าหนดไว้แล้วออกจากการท างาน แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น
เท็จ ให้ท างานตามค าสั่ง B ที่ก าหนดไว้แล้วออกจากการท างาน 

 

 
รูปที่ 2.6 แสดงโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 2 ทาง 

ที่มา : สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์ 
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2.3.3  โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไขมากกว่า 2 ทางข้ึนไป 

 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไขมากกว่า 2 ทางขึ นไป 

ที่มา : สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์ 
 

การท างานของโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไขมากกว่า 2 ทางข้ึนไป มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. ท าการทดสอบเงื่อนไขที่ 1 ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง ให้ท างานตามค าสั่ง A ที่
ก าหนดไว้แล้วออกจากการท างาน แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้ท างานในข้อ 2. 

2. ท าการทดสอบเงื่อนไขท่ี 2 ว่าเป็นจริงหรือเท็จ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง ให้ท างานตามค าสั่ง B ที ่
ก าหนดไว้แล้วออกจากการท างาน แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้ท างานในข้อ 3. 

3. ท าการทดสอบเงื่อนไขใหม่อีก โดยท าซ  าเช่นนี ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงเงื่อนไข 

สุดท้าย (เงื่อนไขที่ n) ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง ให้ท างานตามค าสั่ง N ที่ก าหนดไว้แล้วออกจากการท างาน แต่
ถ้าเง่ือนไขเป็นเท็จ ให้ออกจากการท างาน 
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ตัวอย่างที่ 2.9 การเปลี่ยนจากส่วนของผังงานให้เป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของ
ข้อความ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผังงานในตัวอย่างที่ 2.2 เมื่อพิจารณาจ านวนกระบวนการท างานหรือขั นตอนการท างานหลักของผัง
งาน มีกระบวนการท างานทั งหมด 5 การท างาน โดยในขั นตอนการท างานที่ 3 เป็นลักษณะของ
โครงสร้างผังงานแบบเลือกท า สามารถเขียนเป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของ
ข้อความได้ดังนี  
 1. เริ่มต้นการท างาน 

2. รับค่าของ A และ B 

3. ถ้า A มากกว่า B แล้วท า 
 3.1 ค านวณค่าของ Num เท่ากับ A – B 

 มิฉะนั นแล้ว 

 3.2 ค านวณค่าของ Num เท่ากับ B – A 

 4. แสดงค่าของ Num 

5. จบการท างาน 
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ตัวอย่างที่ 2.9  จากผังงานการหาข้อมูลที่มากท่ีสุดระหว่างข้อมูล จ านวน 3 ข้อมูลที่รับเข้ามา จากนั น
ท าการแสดงค่าท่ีมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผังงานในตัวอย่างที่ 2.4 สามารถแยกกระบวนการท างานหรือขั นตอนการท างานหลักได้ 5 
ขั นตอนการท างาน โดยขั นตอนการท างานที่ 3 เป็นโครงสร้างผังงานแบบเลือกท า และมีโครงสร้างผัง
งานการเลือกท าซ้อนย่อยอยู่ภายใน สามารถเขียนเป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของ
ข้อความ ได้ดังนี  

1. เริ่มต้น 

2. รับค่า A , B , C 

3. ถ้า A มากกว่า B แล้วท า 
 3.1 ถ้า A มากกว่า C แล้วท า 
 3.1.1 ก าหนดค่าของ Max เท่ากับ A 

 มิฉะนั นแล้ว 

 3.1.2 ก าหนดค่าของ Max เท่ากับ C 

 มิฉะนั นแล้ว 
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 3.2 ถ้า B มากกว่า C แล้วท า 
 3.2.1 ก าหนดค่าของ Max เท่ากับ B 

 มิฉะนั นแล้ว 

 3.2.2 ก าหนดค่าของ Max เท่ากับ C 

4. แสดงค่าของ Max 

5. จบการท างาน 

 

ตัวอย่างที่ 2.10 การเขียนอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความจากผังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผังงานสามารถแยกกระบวนการท างานหรือขั นตอนการท างานหลักออกได้ทั งหมด 5 การ
ท างาน ขั นตอนการท างานที่ 3 เป็นลักษณะโครงสร้างผังงานการเลือกท า โดยการท างานกรณีท่ีผลการ
ตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริง เป็นการท างานแบบเลือกท าซ้อนย่อยอยู่ภายใน ส่วนกรณีที่ผลการตรวจสอบ
เงื่อนไขเป็นเท็จ เป็นการท างานแบบล าดับซ้อนอยู่ภายใน สามารถเขียนเป็นการอธิบายขั นตอนวิธีการ
ท างานในลักษณะของข้อความ ได้ดังนี  
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1. เริ่มต้นการท างาน 

2. รับค่า A , B 

3. ถ้า A มากกว่า B แล้วท า 
 3.1 ถ้า B มากกว่า 20 แล้วท า 

3.1.1 รับค่า A 

3.1.2 ค านวณค่าของ B เท่ากับ B + 15 

 มิฉะนั นแล้ว 

3.1.3 รับค่า B 

3.1.4 ค านวณค่าของ A เท่ากับ A + 10 

 3.2 ค านวณค่าของ A เท่ากับ A – B 

  มิฉะนั นแล้ว 

3.3 ค านวณค่าของ Num เท่ากับ A + B 

3.4 แสดงค่าของ Num 

3.5 ค านวณค่าของ A เท่ากับ A + 10 

4. แสดงค่าของ A , B 

5. จบการท างาน 

 

 เปรียบเทียบการอธิบายขั นตอนวิธีการท างานในลักษณะของข้อความและการเขียนเป็นรหัสเทียม
ในโปรแกรมโครงสร้างแบบเงื่อนไข 

 

2.4  โครงสร้างแบบวนซ้ า  (repetition structure) 
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 ในการแก้ปัญหาบางอย่างอาจต้องมีการท างานในบางค าสั่งหรือบางชุดของค าสั่งซ  ากันมากกว่า
หนึ่งรอบขึ นไป กระบวนการที่ส าคัญในการออกแบบอัลกอริทึม ก็คือความสามารถในการวนลูปของการ
ท างานของกลุ่มค าสั่งตามที่นักพัฒนาต้องการ  โครงสร้างแบบมีการวนซ  านี จะต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน
อยู่ด้วยเสมอ  เพ่ือเป็นเงื่อนไขท่ีจะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ  าหรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ  า 
ส าหรับค าสั่งที่สามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ  าในภาษา C ได้แก่ While, do-while และ 
For การวนซ  าแบบที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่จะให้วนซ  าก่อนที่จะท างานตามชุดค าสั่งในโครงสร้างแบบ
วนซ  า เรียกว่า การวนซ  าแบบ while ซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงตั งแต่แรก  ค าสั่งใน
โครงสร้างแบบวนซ  าจะไม่ถูกเรียกให้ท างานเลย  แต่การวนซ  าแบบที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขที่จะให้วน
ซ  าหลังจากท่ีได้ท างานตามชุดค าสั่ง ในโครงสร้างแบบวนซ  าไปรอบหนึ่งแล้ว  เรียกว่า  การวนซ  าแบบ 
do..while   และการวนซ  าที่รู้จ านวนรอบของการวนซ  าใช้ค าสั่ง for  

 สิ่งที่ควรระวังในการใช้งานขั นตอนวิธีแบบมีการวนซ  าคือ  ต้องตรวจสอบว่าได้ก าหนดเงื่อนไข
อย่างรัดกุมและถูกต้อง  มิเช่นนั นแล้วอาจเกิดกรณีของการวนซ  าไม่รู้จบ  (infinite loop)  หรือกรณีที่
วนซ  าไม่ได้ตามจ านวนรอบที่ต้องการ 

    

 2.4.1 โครงสร้างแบบวนซ  าค าสั่ง while 

         โครงสร้างแบบวนซ  า ค าสั่ง while เป็นโครงสร้างที่ขั นตอนการท างานบางขั นตอนได้รับ
การประมวลผลมากกว่า 1 ครั ง ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไข โครงสร้างแบบท าซ  านี ต้องมีการตัดสินใจในการ
ท างานซ  าโดยที่ เงื่อนไขเป็นจริงจะท าซ  า ถ้าเป็นเท็จจบการท างาน 

 
รูปที่ 2.8 ผังงานการท างานวนซ  าค าสั่ง while  

  

2.4.2 โครงสร้างแบบวนซ  าค าสั่ง do…while 
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โครงสร้างแบบวนซ  าค าสั่ง do…while การท างานที่ท ากิจกรรมซ  าเรื่อยๆ จนกระทั่ง 
เงื่อนไขท่ีก าหนดเป็นเท็จแล้วจึงหยุดการท างาน โดยแต่ละครั งที่เสร็จสิ นการด าเนินการแต่ละรอบ
จะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไข ค าสั่ง do…while ต่างจากค าสั่ง while ตรงที่ในค าสั่งนี จะท างานก่อน
อย่างน้อย 1 รอบ แล้วตรวจสอบเงื่อนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.9 ผังงานการท างานวนซ  าค าสั่ง do…while 

 

รูปแบบของการเขียน code ส าหรับโปรแกรมแบบวนซ  าที่ใช้ do-while สามารถเขียนให้อยู่ใน
รูปทั่วไปได้ดังนี  
 

do statement while ( เง่ือนไข ); ตัวอยา่งของโครงสร้าง do-while สามารถเขียนได้ดังนี  
sum = 0.0; 

scanf(“%f”, &x); 

do { 

 sum += x; 

 scanf(“%f”, &x); 

 } 

while (x > 0.0); 

 

 

เงื่อนไข 

เทจ็ 

งื่อนไข 
จริง 

ค ำส่ัง 

ค ำส่ัง 

เทจ็ 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:58 

 

 

โปรแกรมข้างต้นจะท าการอ่านค่าจะ keyboard เมื่อ User พิมพ์ค่าท่ีมีค่ามากกว่าศูนย์ ก็จะท า
การบวกค่าเหล่านี ไปที่ตัวแปร sum จนกระทั่ง User พิมพ์ ตัวเลข 0 หรือค่าท่ีน้อยกว่า ศูนย์ ท าให้
เงื่อนไขเป็นเท็จ และโปรแกรมจึงจะออกจากโครงสร้าง do-while 

คราวนี เราลองมาเขียนโปรแกรมที่ใช้โครงสร้าง do-while โดยโจทย์ก าหนดให้ว่า ให้โปรแกรมสามารถ
รับค่าตัวเลขใดๆ (X) และ แสดงผลของตัวเลข ระหว่าง 0 ถึง X ที่สามารถหารด้วย 4 ลงตัว 

 

2.4.3 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนซ  าโดยใช้ค าสั่ง For 

โครงสร้างการวนซ  าแบบ for เมื่อเริ่มต้นก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นที่ต้องการ ส่วน 

เงื่อนไขหากค่าลอจิกมีค่าเป็นจริง ก็จะท าตามในโครงสร้างของการวนซ  า แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะออกจาก
โครงสร้างการวนซ  า ส่วนเปลี่ยนแปลง จะท าการปรับค่าของตัวแปรที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น 

 

for ( count=0 ; count < 10 ; count++) 

 { 

 printf(“ count = %d ” ,count); 

 } 

 

ใน code ข้างต้น ตัวแปร count จะเริ่มต้นจากค่า 0 ซึ่งค่า 0 มีค่าน้อยกว่า 10 ก็จะท าค าสั่ง 
print ค่าของตัวแปร count จากนั นค่า count ก็จะเพ่ิมค่าเป็น 1 เงื่อนไข count < 10 ก็ยังคงเป็นจริง 
ก็จะท าการพิมพ์ ค่าของตัวแปร count วนซ  าเช่นนี  จนกระทั่ง count มีค่าเพ่ิมขึ นจนเป็น 10 เงื่อนไขก็
จะเป็นเท็จ และจบโครงสร้างของการวนซ  า 

 

ตัวอย่างที่ 2.11  การหาค่า ห.ร.ม (หารร่วมมาก) ของตัวเลข 2 ตัวใดๆ โดยอัลกอริทึม Euclidean โดย
อัลกอริทึมดังกล่าว จะท าการแปลงค่าตัวเลข 2 ตัวเลขบวกใดๆ (m, n) เป็นค่า (d, 0) โดยการน าตัวเลข
ที่มีค่ามาก น ามาหารด้วยตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า น าค่าเศษท่ีหารได้มาแทนตัวเลขท่ีมีค่ามากกว่า ท าเช่นนี 
จนกระท่ังได้ค่าเศษจากการหารมีค่าเป็น 0 ตัวเลขอีกตัวก็จะเป็นค่า ห.ร.ม. เมื่อท าการ Run โปรแกรม 
จะได้ผลดังนี  

Enter two positive integers: 532 112 

The g.c.d. of 532 and 112 is 28 

 

 

 

 

http://myimmy.files.wordpress.com/2011/06/pos_neg_zero.gif
http://myimmy.files.wordpress.com/2011/06/pos_neg_zero.gif
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ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนได้ดังนี  
#include  
void main() 
{ 
 int A, B, start; 
 printf("Enter two positive intergers: "); 
 scanf("%d %d", &A, &B); 
 if(A < B) start = A; 
 else start = B; 
 while(((A%start) != 0)||((B%start) != 0)) 
 { 
 start = start-1;  
 } 
 printf("The g.c.d of %d and %d is %d ", A, B, start); 
} 

 

การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบสั นๆ ได้  
ความแตกต่างระหว่าง i++ และ ++i 

i++ และ ++i จะมีความหมายใกล้เคียงกันมาก จะแตกต่างเพียง การจัดล าดับในการค านวณ เมื่อต้อง
น าไปใช้กับตัวแปรตัวอ่ืน 

A = 10; 

C = A++; // A= 11, C = 10 

A = 10; 

C = ++A; // A = 11, C = 11 

A = 10; 

C = A--; // A = 9, C = 10 

A = 10; 

C = --A; // A = 9, C = 9 

 

ตัวอย่างที่ 2.12  โครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบวนซ  าโดยใช้ค าสั่ง do-while 

#include  
void main() 
{  
 int number, i; 
 printf("enter the number "); 
 scanf("%d", &number); 
 i = 0; 
 do 
 { 
 if((i % 4) == 0) printf("%d ", i); 
 i++; 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:60 

 

 

 } 
 while(i <= number); 
} 

 

ตัวอย่างที่ 2.13 เขียนโปรแกรม โดยให้โปรแกรม สามารถรับค่าตัวเลขใดๆ และแสดงค่าในรูปแบบดัง
ตัวอย่างต่อไปนี  
  

Input the number > 4 

0 

0 1 

0 1 2 

0 1 2 3 

0 1 2 

0 1 

0 

 

#include  
void main() 
{  int number, i, j; 
 printf("Enter number: "); 
 scanf("%d", &number); 
 for(j= 0; j< number; j++) 
 { 
 for(i=0; i<= j; i++) 
 { 
 printf("%d ", i); 
 } 
 printf(" "); 
 } 
 for(j= number-1; j>= 0; j--) 
 { 
 for(i=0; i< j; i++) 
 { 
 printf("%d ", i); 
 } 
 printf(" "); 
 } 
} 

 

 เปรียบเทียบการเขียนโปรแกรมวนซ  าแบบ while  for  และแบบ do…while   
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While For Do..while 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

int i; 

i =; 

while (i<7) 

{ 

printf(“i= %d\n”,i); 
i++; 

} 

} 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

int i; 

i =; 

for(i=0;i<7;i++) 

{ 

printf(“i= %d\n”,i); 
i++; 

} 

} 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

int i; 

i =; 

do{ 

printf(“i= %d\n”,i); 
i++; 

} while (i<7) 

} 

 

 

 

บทสรุป 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการรับข้อมูลเข้าจากอุปกรณ์ของหน่วยรบั 

ข้อมูลเข้าเพ่ือน าค่าไปก าหนดให้กับตัวแปรและเก็บไว้ในหน่วยความจ า มีการประมวลผล คอมพิวเตอร์
ท าการค านวณและประมวลผลรวมไปถึงการก าหนดค่าให้กับตัวแปร และการส่งข้อมูลออก เป็นการน า
ค่าของข้อมูลไปแสดงผลยังอุปกรณ์ของหน่วยส่งออก ข้อมูลที่จะส่งออกโดยทั่วไปจะเป็นค่าคงที่หรือค่า
ของตัวแปร ในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ มีการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ต้องการประกอบด้วยการเขียนโปแกรมแบบโครงสร้างแบบล าดับ โครงสร้างแบบเงื่อนไข และโครงสร้าง
แบบวนซ  า 
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แบบฝึกหัด 
 

1. ให้เขียนผังงานจากโปรแกรมตอไปนี  และให้หาผลลัพธ์ 

(ก) # include <stdio.h> (ข) #include <stdio.h> 

void main( ) { void main() { 

 char newline = '\n', tab = '\t'; int n=10; 

 float number=94.323; 

  printf("Start Program"); char name[15]="Mickey Mouse"; 

  printf("%c",newline); 

  printf("%cMy first Program",tab); printf("\nDear %13.11s\n", "Dad and Mama"); 

  printf("\n\tWonderful"); printf("\tI will get %x for this course!", n); 

  printf("100%%\n"); printf("\n\t%1.1f is my score", number); 

  printf("\t"); printf("\t\t\nLove you %d %%", n*10); 

 printf("%10","Hello"); printf("\n%-8.6s -Ja", name); 

} }18 

2. ใหเขียนโปรแกรม 2 โปรแกรมเพ่ือแสดงขอความตอไปนี ออกทางจอภาพ 

I love 

C programming 

very much. 

โดยที่ 
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(ก) เขียนโปรแกรมท่ี 1 โดยในฟงกชัน main( ) ประกอบดวยฟงกชัน printf( ) 3 ค าสั่ง 

(ข) เขียนโปรแกรมท่ี 2 โดยใชฟงกชัน main( ) ประกอบดวยฟงกชัน printf( ) 1 ค าสั่ง 

3. ใหเขียนโปรแกรมเพ่ือรับชื่อและความสูงของคน ๆ หนึ่ง และแสดงชื่อและความสูงนั นทางจอภาพ 
โดยแสดงในรูปแบบดังตัวอยางตอไปนี   

Enter name : Somchai 

Enter height (cm.) : 178 

Output : 

Name Height (cm.) 

Somchai 178 

4. ใหเขียนผังงานรับขอมูลเลขจ านวนจริงแบบ float 3 จ านวน และแสดงผลลัพธเลขทั ง 3 จ านวนดัง
ตัวอยาง (ตัวเอนคือสิ่งที่ผูใชปอนสูระบบ) 

Enter number 1 : 5243.2 

Enter number 2 : 13 

Enter number 3 : 12.3548 

Output : 

5243.20 

 13.00 

  12.35 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

รายวิชา   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 

 

หัวข้อเนื้อหา 

3.1 รูปแบบโปรแกรมภาษาซี 
3.2  ชนิดของข้อมูล 

3.3  ตัวแปร 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตัวแปรได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจค่าคงที่ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเขียนโปรแกรมโดยก าหนดตัวแปรได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมแบบก าหนดตัวแปรและค่าคงท่ีได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
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การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 
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บทท่ี 3   
ตัวแปรและชนดิของขอ้มูล 

 

 

ชนิดของข้อมูลในการเขียนโปรแกรมหนึ่งๆ จะต้องมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น การนับจ านวน
สินค้า การค านวณเกรดเฉลี่ย การนับจ านวนรอบ (loop) ของการท างานโดยใช้ข้อมูลชนิดจ านวนเต็ม 
หรือการแสดงข้อความโดยใช้ข้อมูลชนิดตัวอักษร จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายชนิดตาม
จุดประสงค์ของการใช้งานนอกจากนี้ซ่ึงข้อมูลแต่ละชนิดยังใช้เนื้อที่หน่วยความจ าไม่เท่ากัน ในการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ในที่นี้จะเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ดังนั้นจึงขอกล่าวใน
รายละเอียดของตัวแปรและชนิดของข้อมูลในภาษาซี  ดังนี้  

 

3.1 รูปแบบโปรแกรมภาษาซี 
โปรแกรมภาษาซีประกอบด้วยส่วนประกอบหลายส่วน เมื่อเขียนโปรแกรมไม่จ าต้องเขียน 

โปรแกรมให้มีครบทุกส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโปรแกรมและวิธีการเขียนโปรแกรมของ
โปรแกรมเมอร์แต่ละคน 

 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างของภาษาซี 
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จากรูปที่ 3.1 อธิบายในแต่ละส่วนได้ดังนี้ 

1. เฮดเดอร์ไฟล์ (Header Files) 

เป็นส่วนที่เก็บไลบรารี่มาตรฐานของภาษา C ซึ่งจะถูกดึงเข้ามารวมกับโปรแกรมใน 

ขณะที่ก าลังท าการคอมไพล์ โดยใช้ค าสั่ง  

#include<ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์> หรือ  

#include  “ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์”  

2. ส่วนตัวแปรแบบ Global (Global Variables) 

เป็นส่วนที่ใช้ประกาศตัวแปรหรือค่าต่าง ๆ ที่ให้ใช้ได้ทั้งโปรแกรม ซึ่งในส่วนของตัวแปรแบบ  

global ไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

3.  ฟังก์ชัน (Functions) 

เป็นส่วนที่เก็บค าสั่งต่าง ๆ ไว้ ซึ่งในภาษา C จะบังคับให้มีฟังก์ชันอย่างน้อย 1 ฟังก์ชันนั่นคือ  
ฟังก์ชั่น main() และในโปรแกรม 1 โปรแกรมสามารถมีฟังก์ชันได้มากกว่า 1 ฟังก์ชัน 

4. ส่วนตัวแปรแบบ Local (Local Variables) 

เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับประกาศตัวแปรที่จะใช้ในเฉพาะฟังก์ชันของตนเอง ฟังก์ชันอ่ืนไม่สามารถ 

เข้าถึงหรือใช้ได้ ซึ่งจะต้องท าการประกาศตัวแปรก่อนการใช้งานเสมอ  และจะต้องประกาศไว้ในส่วนนี้
เท่านั้น ตัวแปร(Variable)  

5. ตัวโปรแกรม (Statements) 

เป็นส่วนที่อยู่ถัดลงมาจากส่วนตัวแปรภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยค าสั่งต่าง ๆ ของภาษา C  

และค าสั่งต่าง ๆ จะใช้เครื่องหมาย ; เพ่ือเป็นการบอกให้รู้ว่าจบค าสั่งหนึ่ง ๆ แล้ว ส่วนใหญ่ ค าสั่งต่าง ๆ 
ของภาษา C เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก เนื่องจากภาษา C จะแยกความแตกต่างชองตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์
ใหญ่หรือ Case Sensitive นั่นเอง ยกตัวอย่างใช้ Test, test หรือจะถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน 
นอกจากนี้ภาษา C ยังไม่สนใจกับการขึ้นบรรทัดใหม่ เพราะฉะนั้นผู้ใช้สามารถพิมพ์ค าสั่งหลายค าสั่งใน
บรรทัดเดียวกันได้ โดยไม่เครื่องหมาย ; เป็นตัวจบค าสั่ง 

6. ค่าส่งกลับ (Return Value) 

เป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่า ฟังก์ชันนี้จะส่งค่าอะไรกลับไปให้กับฟังก์ชันที่เรียกใช้  
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3.2 ชนิดของข้อมูล  
      ข้อมูล (Data) หมายถึง เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตัวอย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์ 
พรรคการเมืองที่ชอบ คะแนนสอบ วันครบรอบต่างๆ  เหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลทั้งสิ้น ในภาษาซี
สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็นประเภทดังนี้ 
     1. ตัวเลขจ านวนเต็ม (integer) ตัวเลขจ านวนเต็มทั่วๆ ไป  
     2. ตัวเลขจ านวนทศนิยม (float point) คือ ตัวเลขที่ไม่ใช่จ านวนเต็ม  
     3. ชนิดข้อมูลอักขระ (character) คือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อ่ืนๆ ที่มีความหมายมีความยาว 1 
อักขระหรือมากกว่าหรือชนิดข้อมูลข้อความ (string) อักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัว เรียงต่อกันเป็น
ข้อความ  
     4. ชนิดข้อมูลตรรกะ (logical data) ข้อมูลที่มีความจริงเป็นจริงหรือเท็จได้เพียง 1 ค่า   
     5. ชนิดข้อมูล void ข้อมูลไม่มีการส่งค่าใดๆกลับมา 

 

 3.2.1 ตัวเลขจ านวนเต็ม 

           ชนิดข้อมูลจ านวนเต็มประกอบด้วย 4 ชนิดได้แก่ long, int, short และ byte เป็นชนิดข้อมูล
ที่ใช้เก็บข้อมูลตัวเลขจ านวนเต็มในทางคณิตศาสตร์ ช่วงของข้อมูลขึ้นอยู่ขนาดของตัวแปรที่ประกาศ 
ตัวอย่างเช่น ตัวแปร int จะมีขนาด 32 บิต เก็บข้อมูลได้ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 การ
ก าหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรชนิดข้อมูลจ านวนเต็ม มีดังนี้ 
 1. เลขฐานสิบคือการเขียนค่าของข้อมูลจ านวนเต็มทั่วไป เช่น 1200 150  -250  เป็นต้น โดย
การเขียนจะไม่มีเครื่องหมาย , (Comma) เช่น 25,000 จะต้องเขียนเป็น 25000 

          2. เลขฐานแปดคือการเขียนค่าของข้อมูลจ านวนเต็มโดยใช้เลขฐานแปด โดยการขึ้นต้นข้อมูล
ด้วยเลข 0 แล้วตามด้วยเลข 0 ถึง 7 ตัวอย่างเช่น 036 เป็นเลขฐานแปด มีค่าเท่ากับ 30 ในเลขฐานสิบ 

          3. เลขฐานสิบหกคือการเขียนค่าของข้อมูลจ านวนเต็มโดยใช้เลขฐานสิบหก โดยการขึ้นต้น
ข้อมูลด้วยเลข 0x หรือ 0X แล้วตามด้วยเลข 0 ถึง 9 และ ตัวอักษร A ถึง F  ตัวอย่างเช่น 0XB2 เป็น
เลขฐานแปด มีค่าเท่ากับ 178 ในเลขฐานสิบ 

การประกาศตัวแปรใดๆ ให้เป็นข้อมูลจ านวนเต็มต้องค านึงถึงขอบเขตของช่วงข้อมูลที่เก็บได้ 
และต้องก าหนดค่าชนิดข้อมูลในเหมาะสมตรงกับชนิดข้อมูลที่ประกาศตัวแปร 
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ตารางท่ี 3.1 ตัวแปรชนิดจ านวนเต็ม 

 

ชนิด(Type) ขนาด(Size) พิสัย(Range) 
Int 16 บิต -32768 ถึง 32767 

Unsingned int* 16 บิต 0 ถึง65535 

Short int 8บิต -128ถึง 127 

Unsingned Short  int 8บิต 0 ถึง255 

Long int 32บิต -2147483648  ถึง 
2147483647 

Unsingned Long int 32บิต 0ถึง4294967295 

*หมายถึง : Unsingned หมายถึง จ านวนที่ไม่มีค่าติดลบ 

   ตัวอย่างการประกาศตัวแปรและก าหนดค่าข้อมูลของตัวแปร ดังนี้ 
                    long  x1 = 100000000000L;   

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด long ชื่อ x1 มีค่าข้อมูลเท่ากับแสนล้าน 
(100,000,000,000) การประกาศตัวแปร long ต้องต่อท้ายข้อมูลด้วยตัวอักษร L หรือ l เสมอ 

                    int  x2 = 1000000000; 

 

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด long ชื่อ x1 มีค่าข้อมูลเท่ากับพันล้าน (1000,000,000) 

                    short  x31 = 32767;      

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด short ชื่อ x31  เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขฐานสิบมีค่าข้อมูล
เท่ากับ 32,767 

                    short  x32 = 0X7FFF;        

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด short ชื่อ x32  เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขฐานสิบหกมีค่า
ข้อมูลเท่ากับ 32,767 

                    byte  x41 = 127;     

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด byte ชื่อ x41  เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขฐานสิบมีค่าข้อมูล
เท่ากับ 127 

                    byte  x42 = 0177; 

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด byte ชื่อ x42  เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขฐานสิบแปดมีค่า
ข้อมูลเท่ากับ 127 
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3.2.2 ตัวเลขจ านวนทศนิยม  
           ชนิดข้อมูลจ านวนทศนิยม ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยม เช่น 1200.578 การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา Java จะประกาศตัวแปรด้วยค าว่า float และ double โดยชนิดข้อมูล float จะ
เก็บข้อมูล 32 บิตตามมาตรฐาน single precision คือมีส่วนละเอียดของตัวเลขจ านวน 24 บิต และ
ส่วนเลขยกก าลัง 8 บิต และชนิดข้อมูล double จะเก็บข้อมูล 64 บิตตามมาตรฐาน double 

precision คือมีส่วนละเอียดของตัวเลขจ านวน 53 บิต และส่วนเลขยกก าลัง 11 บิต รูปแบบการตัวเลข
ทศนิยมมี 2 แบบ ดังนี้ 
          1. ตัวเลขทศนิยม เป็นการเขียนตัวเลขทศนิยมที่มีเครื่องหมายจุดทศนิยม เช่น 3.141 

          2. ตัวเลขยกก าลังสิบ เป็นการเขียนตัวเลขทศนิยมอยู่ในรูปเลขยกก าลังสิบ (Exponential 

Form) โดยใช้ตัวอักษร E หรือ e ระบุจ านวนที่เป็นเลขยกก าลัง เช่น 6.12E12 หรือ 125.03E-5 เป็นต้น 

ข้อมูลประเภทนี้ หมายถึง ข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีจุดทศนิยม แบ่งเป็นชนิดตารางที่ 3.2 

ตารางท่ี 3.2 ข้อมูลชนิดทศนิยม 

ชนิด(Type) ขนาด(Size) พิสัย(Range) 
Float 32บิต 3.4 e-38 ถึง 3.4e+38 

Double 64บิต 1.7e-308 ถึง 1.7e+308 

Long  Double 80บิต 3.4e-4932 ถึง 3.4e+4932 

 

          ตัวอย่างการประกาศชนิดข้อมูลจ านวนทศนิยม เช่น 

                    float  f1 = 1234.157f; 

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด float ชื่อ f1  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิมขนาด 32 บิตและ
ต้องใส่ตัวอักษร F หรือ f ต่อท้ายเพ่ือระบุว่าเป็นชนิดข้อมูลแบบ float 

                    double  f2 = 2.18E6;  

                    double  f3 = 1234.157D; 

                    เป็นการประกาศตัวแปรชนิด double ชื่อ f2, f3  เก็บข้อมูลเป้นเลขทศนิยมแบบ 64 

บิต โดยใส่ตัวอักษร D หรือ d ต่อท้าย แต่โดยทั่วไปจะไม่นิยมใส่ตัวอักษรต่อท้ายเพราะการเขียนตัวเลข
ทศนิยมทั่วไปเป็นชนิดข้อมูลแบบ double อยู่แล้ว 

          ตัวอย่างข้อมูลจ านวนทศนิยมที่ถูกต้อง ได้แก่ 

                    123. 456E3          12.5e2          617.0e2F          -3.14F          512.0E-12 

          ตัวอย่างข้อมูลจ านวนทศนิยมที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ 
                    1,234.567          ไม่ถูกต้องเพราะมีเครื่องหมาย ,  
                    1.2E50F            ไม่ถูกต้องเพราะ ค่าข้อมูลเกินขอบเขตของชนิดข้อมูลแบบ float 
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 3.2.3  ชนิดข้อมูลอักขระ 

        ชนิดข้อมูลอักขระ จะต้องประกาศตัวแปรด้วยค าว่า char ในภาษาซี ข้อมูลประเภทนี้
หมายถึงการเก็บข้อมูลเป็นตัวอักษร หรืออักขระบนแป้นพิมพ์ได้เพียง 1 ตัวอักขระเท่านั้น การ
ก าหนดค่าข้อมูลอักขระจะอยู่ในเครื่องหมาย ‘ ’ โดยจะข้ึนต้นด้วยสัญลักษณ์ \u และตามด้วย
เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number) โดยมีค่าตั้งแต่ ‘\u0000’ ถึง ‘\uFFFF’ 

ตารางท่ี 3.3  ตัวแปรชนิดอักขระ 

ชนิด(Type) ขนาด(Size) พิสัย(Range) 
Char 8บิต -128ถึง 127 

Unsingned Char 8บิต 0 ถึง255 

 

ตัวอย่างการประกาศชนิดข้อมูลอักขระ เช่น 

                    char   grade= ‘A’; 
                    char   grade= ‘\u0041’; 
          เป็นการประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า grade เป็นชนิดข้อมูลอักขระ มีการก าหนดค่าเริ่มต้นเป็น
ตัวอักษร A ซึ่งมีค่าเป็นเลขฐานสิบหก คือ 0041 

          ตัวอักขระพิเศษ หรือ Escape Sequence เป็นการแสดงข้อมูลอักขระบนแป้นพิมพ์ที่ใช้แทน
การข้ึนบรรทัดใหม่ หรือ ตัวอักขระพิเศษในการเขียนโปรแกรม 

 

ตารางท่ี 3.4 ตัวอักขระพิเศษที่ใช้กับชนิดข้อมูลอักขระ 

   
ตัวอักขระพิเศษ รหัส Unicode ความหมาย 

\b \u000B Backspace ลบอักขระต าแหน่งเคอร์เซอร์ 
\t \u0009 Tab การเว้นช่องว่างตามระยะ 

\n \u000A New Line การข้ึนบรรทัดใหม่ 
\r \u000D Return การข้ึนบรรทัดใหม่ 
\\ \u005C Backslash แสดงตัวอักขระ  \ 

\‘ \u0027 Single Quote แสดงตัวอักขระ    ‘ 
\“ \u0022 Double Quote แสดงตัวอักขระ   “ 

 

 3.2.4 ข้อมูลชนิดตรรกะ  
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          ชนิดข้อมูลตรรกะจะต้องประกาศตัวแปรด้วยค าว่า boolean ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจริงเป็นจริง 
(true) หรือเท็จ (false) ได้เพียง 1 ค่าเท่านั้น ใช้ในการตัดสินใจในเงื่อนไขของค าสั่งควบคุม หรือค าสั่ง
เกี่ยวกับตรรกะของโปรแกรม ตัวอย่างการประกาศชนิดข้อมูลตรรกะ เช่น 

                    boolean flag = false; 

                    เป็นการประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า flag เป็นชนิดข้อมูลตรรกะ มีการก าหนดค่าเริ่มต้น
เป็น false 

 

ตารางท่ี 3.5 ตัวแปรชนิดบูลีนและขนาดการจัดเก็บ 

 

ชนิดข้อมูล รายละเอียดการจัดเก็บ 

INT, INTEGER จัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง
2,147,483,647 ประเภทข้อมูลนี้นิยมใช้ในการค านวณ 

SMALLINT จัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ -32,768 ถึง 32,767 

TINYINT จัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่มีค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127 

DECIMAL(L,D) จัดเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ก าหนดเป็นจ านวนหลักและจ านวนจุดทศนิยม
ได้ เช่น DECIMAL(5,2) หมายถึง สามารถเก็บข้อมูลได้ 3 หลักและ
ทศนิยม2 ต าแหน่งในระบบเลขฐานสิบ 

FLOAT(m) จัดเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขที่มีทศนิยม ก าหนดให้ m มีค่าน้อยกว่า 24 

CHAR(n) จัดเก็บตัวอักขระที่ประกาศได้จ านวน n ตัวอักษร เป็นความกว้างคงท่ี 
เช่นCHAR(10) ถ้ามีข้อมูลเพียง 5 ตัวอักษรจะถูกใช้ตาม
จ านวน 10 ตัวอักษรตามที่ก าหนดเอาไว้ สามารถเก็บตัวเลขได้แต่ไม่
สามารถน ามาค านวณได้ 

VARCHAR(n) จัดเก็บข้อมูลประเภทอักขระเช่นเดียวกับ CHAR แต่จะเก็บข้อมูลตามที่มี
ข้อมูลอยู่จริง สามารถจัดเก็บตัวอักขระได้ถึง 255 อักขระ 

TEXT เหมาะส าหรับจัดเก็บอักขระที่มากกว่า 255 อักขระ สามารถจัดเก็บ
อักขระได้สูงสุด 65,535 อักขระ 

DATE จัดเก็บข้อมูลที่เป็นวันเดือนปี มีรูปแบบ YYYY-MM-DD ค่าตั้งแต่ 1000-

01-01 ถึง 9999-12-31 

DATETIME จัดเก็บข้อมูลที่เป็นวันเดือนปีเวลา มีรูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS

ค่าตั้งแต่ 1000-01-01 00:00:00ถึง9999-12-31 23:59:59 

     3.2.5 ข้อมูลประเภท Void 



74 

 

 ข้อมูลประเภท Void  หมายถึง ไม่มีค่าใดๆ ใช้ส าหรับก าหนดประเภทฟังก์ชันเพื่อบอกว่า
ฟังก์ชันที่ถูกก าหนดให้เป็นประเภท Void หมายถึง ไม่มีการส่งค่าใดๆกลับมา 

ตารางท่ี 3.6 พิสัยข้อมูลที่คิดเครื่องหมายและไม่คิดเครื่องหมาย 

ชนิดข้อมูล ความหมาย ไบต์ (bytes) พิสัย (range) 

Char คิดเครื่องหมาย 1 -128 ถึง 127 

Int คิดเครื่องหมาย 2 -32,768 ถึง 32,767 

Short คิดเครื่องหมาย 2 -32,768 ถึง 32,767 

short int คิดเครื่องหมาย 2 -32,768 ถึง 32,767 

Long คิดเครื่องหมาย 4 
-2,147,483,648 ถึง 
2,147,483,647 

long int คิดเครื่องหมาย 4 
-2,147,483,648 ถึง 
2,147,483,647 

unsigned char ไม่คิดเครื่องหมาย 1 0 ถึง 255 

Unsigned ไม่คิดเครื่องหมาย 2 0 ถึง 65,535 

unsigned int ไม่คิดเครื่องหมาย 2 0 ถึง 65,535 

unsigned short ไม่คิดเครื่องหมาย 2 0 ถึง 65,535 

unsigned short ไม่คิดเครื่องหมาย 4 0 ถึง 4,294,967,295 

signed char คิดเครื่องหมาย 1 0 ถึง 4,294,967,295 

Signed คิดเครื่องหมาย 2 -32,768 ถึง 32,767 

signed int คิดเครื่องหมาย 2 -32,768 ถึง 32,767 

signed short คิดเครื่องหมาย 2 -32,768 ถึง 32,767 

 

3.3  ตัวแปร (Variables) 

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการก าหนดตัวแปร ตัวแปรทุกตัวจะต้องถูก
ประกาศเสียก่อนจึงจะใช้งานได้การประกาศตัวแปรนั้นเพ่ือให้คอมไพเลอร์จองพ้ืนที่ในหน่วยความจ า
ตามประเภทข้อมูลที่ระบุให้กับตัวแปร รายละเอียดของตัวแปรในภาษาคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 
  

 

 3.3.1 ความหมายของตัวแปร 
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ตัวแปร (Variables) คือส่วนที่วางในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ใช้เก็บข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่
ถูกจองไว้ชั่วคราวเพื่อใช้เก็บข้อมูลในขณะโปรแกรมก าลังท างาน เมื่อปิดเครื่องหรือออกจากโปรแกรม
ค่าตัวแปรนั้นจะหายไปทันที ตัวแปรในภาษาซี เช่น จ านวน (numbers) อักขระ (characters) และ
สตริงหรือข้อความ (string) เป็นต้น ตัวแปรในภาษาซี เป็นชื่อเรียกแทนพ้ืนที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจ า 
มีชนิดของข้อมูลหรือแบบของตัวแปรคือ char, int, long, float, double, unsigned int, unsigned 

long int  

กฎในการตั้งชื่อ มีดังนี้ 
1. ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวอักษรปนตัวเลข หรือปนเครื่องหมาย underscore ( _ ) ได้ 
2. ตัวแรกจะต้องเป็นตัวอักษรหรือเครื่องหมาย underscore ( _ ) เท่านั้น 

3. สามารถใช้ underscore เป็นส่วนของชื่อที่อยู่ระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้ 

3. ไม่มีการเว้นวรรคในชื่อตัวแปร 

4. ไม่ใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์”#” และ“^” ตั้งชื่อตัวแปร 

5. เมื่อประกาศชื่อตัวแปรเป็นประเภทใดแล้ว จะไม่สามารถประกาศตัวแปรเดิมเป็นประเภท 

อ่ืนได้อีก 

6. มีความยาวได้ตั้งแต่ 1 ตัวอักขระ ไปจนถึง 32 ตัวอักขระ (เฉพาะเทอร์โบซีแต่บางเครื่อง 
อาจได้น้อยหรือมากกกว่านี้ ) 

7. ห้ามตั้งชื่อซ้ ากับค าสงวน (Reserved word)  ซึ่งเป็นคือค าที่ภาษาซีก าหนดไว้ก่อนแล้ว  
เพ่ือใช้งาน ได้แก่ 
 

Auto default float register struct 

Volatile break do far return 

Switch while case double goto 

Short typedef char else if 

Signed union const enum int 

Sizeof unsigned continue extern long 

Static void       

 

8. ค าท่ีผู้ใช้ตั้งขึ้นใหม่ (User Defines words) คือชื่อที่ตั้งขึ้นแล้วเขียนเป็นตัวเล็ก ตัวใหญ่ 
หรือตัวใหญ่ปนตัวเล็กจะถือว่าเป็นคนละชื่อกันหมด เช่น grade GRADE Grade จะถือเป็น 3 ชื่อตัว
แปรที่แตกต่างกันคอมไพเลอร์ในภาษาซีสามารถเห็นความแตกต่างของชื่อตัวแปรได้ยาว ไม่เกิน 8 

ตัวอักษร และชื่อตัวแปรจะแตกต่างกันถ้าใช้รูปแบบของตัวอักษร ต่างกัน 
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 ชื่อตัวแปรที่ถูก ชื่อตัวแปรที่ผิด 

Count 1count 

Num1 3Num 

Num2 m-num 

 

การก าหนดตัวแปร ท าได้ 2 แบบ คือ  

1. ก าหนดไว้ นอกกลุ่มค าสั่ง หรือฟังก์ชัน เรียกตัวแปรนี้ว่า Global Variable ก าหนดไว้นอก 

ฟังก์ชัน ใช้งานได้ทั้งโปรแกรม มีค่าเริ่มต้นเป็น 0 ( กรณีไม่ได้ก าหนดค่าเริ่มต้น )  
2. ก าหนดไว้ ในกลุ่มค าสั่ง หรือฟังก์ชัน เรียกตัวแปรนี้ว่า Local Variable ก าหนดไว้ ภายใน 

ฟังก์ชัน ใช้งานได้ภายในฟังก์ชันนั้น และไม่ถูกก าหนดค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ 
  

 3.3.2 ชนิดของตัวแปรในภาษาซี  
1. ตัวแปรแบบ char เป็นตัวแปรที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรขนาด 1 ตัว โดยใช้  

เนื้อท่ีในการเก็บ 1 ไบต์ ตัวอย่าง ตัวแปรชนิดนี้ เช่น 'A' , 'b' , '1' , '?' 

2. ตัวแปรแบบ integer เป็นตัวแปรที่ใช้ส าหรับการเก็บค่าตัวเลขที่เป็นจ านวนเต็มที่มีค่า  
ระหว่าง - 32768 ถึง 32767 ใช้เนื้อที่ในการเก็บ 2 ไบต์ ตัวอย่าง ตัวแปรชนิดนี้ เช่น 5 , -10 , 2534 

3. ตัวแปรแบบ long เป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็นจ านวนเต็มที่มีจ านวนไบต์เป็น 2 เท่าของ  
จ านวนเดิม ( มักจะใช้เป็นค าน าหน้าตัวแปร เช่น long int )  

4. ตัวแปรแบบ float เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม โดยจะเก็บอยู่ในรูป 
a.b  

x 10 e ใช้พื้นที่ในการเก็บ 4 ไบต์ มีค่าระหว่าง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 หรือ แสดงเป็น เลขทศนิยมได้ไม่
เกิน 6 ต าแหน่ง ตัวอย่าง ตัวแปรชนิดนี้ เช่น 10.625 -6.67  

5. ตัวแปรแบบ double เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมเหมือนกับ float แต่จะ  
ใช้พื้นที่ในการเก็บมากกว่าเดิม 2 เท่า คือมีขนาด 8 ไบต์ มีค่าระหว่าง 1.7E-308 ถึง 1.7E+308 

6. ตัวแปรแบบ unsigned แสดงว่าเป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็นจ านวนเต็ม แบบไม่คิด  
เครื่องหมาย ( เป็นบวกเท่านั้น ) มักจะใช้เป็นค าน าหน้าตัวแปร ตัวอย่างการใช้งาน เช่น unsigned int 

การตั้งชื่อตัวแปรห้ามใช้ชื่อสงวนในการตั้งชื่อตัวแปร เช่น int  float 

 

 

 

 

 ตารางท่ี 3.7 ชนิดของตัวแปรและขนาดของตัวแปรในหน่วยความจ า 
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ชนิดข้อมูล ความหมาย ไบต์(bytes) พิสัย (range) 

char อักษรหรืออักขระ 1 -128 ถึง 127 

Unsigned char อักษรหรืออักขระ 1 0 ถึง 255 

int จ านวนเต็ม 2 -32,768 ถึง 32,767 

Long int จ านวนเต็ม 4 -2147483648 ถึง 
2147483649 

Float จ านวนจริง  4 3.4E + 38 (7 ต าแหน่ง) 
Double จ านวนจริงละเอียด 2 เท่า 8 1.7E + 308 (15 ต าแหน่ง) 
Unsigned int จ านวนเต็ม 2 0 ถึง 65535 

Unsigned long int จ านวนเต็ม 4 0 ถึง 4294967296 

Void ไม่ให้ค่าใด ๆ 0 ไม่ให้ค่า 
 

ชนิดข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาแล้วในตารางที่ 3.6 ตัวแปรจะมี 4 ประเภทเท่านั้นที่สามารถเก็บ
ข้อมูลเหล่านี้เพ่ือความคล่องตัว และสามารถเก็บข้อมูลนอกเหนือจากนี้ได้ ในภาษาซีจึงได้สร้างตัวแปร
ชนิดข้อมูลแบบ คิดเครื่องหมาย (signed) ไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned), ยาว (long) และสั้น (short) 

   

  ข้อสังเกต 

การก าหนดชนิดของตัวแปร มีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่ 2 ประการคือ ตัวแปรนั้น จะต้องสามารถ
รับค่าได้ทุกค่าโดยไม่เกินขอบเขตของข้อมูลชนิดนั้น และตัวแปรจะต้องไม่ใช่หน่วยความจ ามากเกิน
ความจ าเป็น เช่น ถ้าข้อมูลไม่เกินขอบเขตของ int ก็ไม่ควรก าหนดตัวแปรให้เป็น float 

3.3.3 การประกาศตัวแปร 

การประกาศตัวแปร เป็นขั้นตอนส าคัญในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  
ภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษาสามารถใช้งานตัวแปรได้เลยโดยไม่ต้องประกาศ แต่ภาษาซีเป็นภาษาท่ี
จะต้องประกาศตัวแปรก่อนจึงจะสามารถเรียกใช้ตัวแปรนั้นได้ การประกาศตัวแปร (variable 

declaration) คือการจองเนื้อที่ในหน่วยความจ าส าหรับเก็บค่าบางอย่างพร้อมทั้งก าหนดชื่อเรียกแทน
หน่วยความจ าในต าแหน่งนั้นเพ่ือให้ผู้เขียนโปรแกรมมีความสะดวกในการเข้าถึงค่าที่เก็บอยู่ใน
หน่วยความจ าดังกล่าว 

 

   รูปแบบการประกาศตัวแปร 
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Data_type  Variable name   [=<Value>];   

 

                  Data_type คือ ชนิดข้อมูลแบบต่างๆ เช่น long, int, short, byte, double, float, 

char, boolean หรือตัวแปรชนิดของคลาสต่างๆเช่น String เป็นต้น 

                  Variable_name คือชื่อของตัวแปรตามกฎการตั้งชื่อตัวแปร 

                     Value คือ ค่าของข้อมูล มีค่าตามขอบเขตชนิดข้อมูลที่ประกาศ 

 

ตัวอย่างการประกาศตัวแปร 

int num; /*ประกาศตัวแปรชนิดจ านวนเต็ม ชื่อ num*/ 

float x; 

char grade, age; /*ประกาศตัวแปรชนิดอักขระ ชื่อ grade และ age */ 
ตัวอย่างเช่น การประกาศตัวแปรชนิดต่างๆพร้อมกับค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร 

           int x = 0; 

           float sum =0.0f; 

           char garde =‘F’; 
float temp = 123.45; /*ประกาศตัวแปรชนิดเลขทศนิยมพร้อมก าหนดค่า 123.45*/ 

char c = "A", t = "B"; /*ประกาศตัวแปรชนิดอักขระสองตัว พร้อมก าหนดค่าให้แต่ละตัว*/ 
int oct = 0555; /*ประกาศตัวแปรชนิดจ านวนเต็มชื่อ num พร้อมก าหนดค่าคือ 555 (เป็น
เลขฐานแปดเพราะมี 0 น าหน้า)*/ 
int hex = 0x88; /*ประกาศตัวแปรชนิดจ านวนเต็มชื่อ hex พร้อมก าหนดค่าคือ 88 (เป็นเลข
ฐาน 16 เพราะมี 0x น าหน้า)*/ 

 

  การประกาศตัวแปรพร้อมกันหลายๆตัว และมีการก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร 

                    int  x, y, z = 10; 

                    float  a = 1.5f, b ,c = 10f; 

  การประกาศตัวแปรโดยใช้ ค า Modifier 

                    static int min = 0; 

                    private float salary = 0.0f; 

3.3.4 การประกาศ User Defined Type 

User Defined Type หมายถึง ประเภทของตัวแปรที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถประกาศ 
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ขึ้นเพ่ือใช้งานในโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นได้ แต่จะต้องอ้างอิงกับประเภทข้อมูลมาตรฐานของภาษาซีด้วย 
เช่น  

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ User Defined Type ชื่อ salary เพ่ือใช้ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทเลขทศนิยม 

และประกาศ User Defined Type ชื่อ employee เพ่ือใช้ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขจ านวนเต็ม 

เมื่อประกาศประเภทข้อมูลทั้งสองแล้วสามารถใช้ประเภทที่ประกาศท้ังสองนี้ในการก าหนดตัวแปร
ได ้ เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจ า การอ้างถึงต าแหน่งของข้อมูลนี้มีความซับซ้อน ไม่
สะดวกต่อการเขียนโปรแกรม จึงมีการเรียกหน่วยความจ าในต าแหน่งที่สนใจผ่านตัวแปร  

 

3.3.5 การประกาศตัวแปรชนิดข้อความ (string) 

หากมีค าถามว่า ต้องการเก็บข้อความ "C programming language" ไว้ในตัวแปร จะท าได้
อย่างไร ที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลชนิดตัวอักขระไว้ในตัวแปรชนิด char ได้ แต่ตัวแปรชนิด char นั้น
สามารถเก็บตัวอักขระได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเก็บทั้งข้อความ จึงแก้ได้โดยให้ตัวอักขระ 
(ตัวอักษร+สัญลักษณ์) หลายๆ ตัวเรียงต่อกันเป็นสายซึ่งเป็นลักษณะของตัวแปรแบบอาร์เรย์ (array)  

 การประกาศตัวแปรแบบ array เพ่ือเก็บข้อมูลดังกล่าวสามารถท าได้ดังนี้ 
 

type variable-name[size]; 

โดยที่ size คือ ขนาดของข้อความ+1 โดยขนาดที่เพ่ิมขึ้นเพราะต้องเก็บอักขระสุดท้ายของ
ข้อความเป็นอักขระ 

\0 หรือ NULL เพ่ือบอกว่าสิ้นสุดข้อความแล้ว 

 

ตวัอยา่ง การประกาศ User defined type 

                                                                                  ประกาศ User defined type 

 

 

                                      

 

น า  ไปประกาศตวัแปร  และ 

typedef float salary; 

typedef int employee ; 

salary i; 

employee  p; 
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ตัวอย่างการประกาศตัวแปรแบบ array เพ่ือเก็บข้อความ "C programming language" (22 

ตัวอักษร) ท าได้หลายวิธีดังนี้ 
 

char[23] text = "C programming language"; 

/*ก าหนดขนาดเพ่ิมขึ้น 1 ตัว ส าหรับเก็บค่า \0 หรือ NULL ในต าแหน่งสุดท้าย*/ 
 

char[23] text = {'C',' ','p','r','o','g','r','a','m','m','i','n','g',' ','l','a','n','g','u','a','g','e','\0'}; 

/*ก าหนดขนาดเพ่ิมขึ้น 1 ตัว ส าหรับเก็บค่า \0 หรือ NULL ในต าแหน่งสุดท้าย*/ 
 

char[] text = "C programming language"; 

/*ถ้าไม่ก าหนดขนาดของ array แล้ว ตัวแปรภาษาซีจะก าหนดให้โดยมีขนาดเท่ากับขนาดข้อความ+1*/ 

 

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขตัวอักษรที่เก็บอยู่ใน array ได้โดยการอ้างอิงต าแหน่ง เช่น 

 

text[0] = 'A'; /*แก้ตัวอักษรตัวแรก (เริ่มนับจาก 0) จะได้ผลลัพธ์คือ A programming language*/ 

text[2] = ' '; /*ผลลัพธ์คือ A  programming language (ใส่ช่องว่าง)*/ 
 

ตัวอย่างที่ 3.1 การเขียนโปรแกรมแสดงผลตัวแปรชนิดจ านวนเต็ม 

#include 
 void main(void)  
{ 

 float pi = 3.14592;  
 printf(":%d:\n",123);  
 printf(":%2d:\n",123); 
 printf(":%10d:\n",123); 
 printf(":%-10d:\n",123); 

printf("\a");  
}  
 

 

ผลการท างาน 

:123:  
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:  123: 

:          123:  

:123 : 

ตัวอย่างที่ 3.2 การเขียนโปรแกรมประกาศตัวแปรชนิดจ านวนเต็ม ทศนิยมและอักขระ โดยที่ พิมพ์อายุ 
ชื่อ จากนั้นรับค่าความเร็ว และเวลา แล้วค านวณหาความเร่ง รับค่าชั่วโมง นาที แล้วค านวณเป็นวินาที 
 

#include 
 void main()  
{ 
  int age = 10;  

float speed,distance,time; 
float total_min,hour,minutes;  
char ch ='A';  
char name[10] ="computer";  
printf ("Age=%d\n",age);  
printf ("char=%c\n",ch);  
printf ("Name=%s\n",name);  
printf ("input distance:");scanf("%f",&distance);  
printf ("input time:");scanf("%f",&time);  
speed = distance/time; 
printf("Speed = %f\n",speed); 
printf ("input hour;");scanf("%f",&hour);  
printf ("input minutes;");scanf("%f",&minutes);  
total_min = 60*hour+minutes; 
printf("total_min = %f\n",total_min);  

} 

 

3.4 ค่าคงที่  

ค่าคงที่จะต่างจากตัวแปรที่ค่าคงท่ีจะเก็บค่าเอาไว้เพียงค่าเดียวตลอดทั้งโปรแกรม โดยที่เรา
สร้างค่าคงที่แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของมันได้ การตั้งชื่อค่าคงท่ีจะใช้กฎเดียวกันกับการตั้งชื่อ
ตัวแปร แต่นิยมตั้งชื่อค่าคงที่ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างชื่อตัว
แปรกับชื่อค่าคงที่ ค่าคงที่ในภาษาซีมี 2 ค าสั่งคือ 

1. ค าสั่ง const 

2. #define 
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ตัวอย่างที่ 3.3 การใช้ค าสั่ง const สร้างค่าคงที่ 
#include<stdio.h> 
void main() 

{ 
   const double pi=3.14; 

const float K=4; 
   const char ch= ‘A’; 
   const char company[10]=“INTER”; 
   printf(“pi = %d\n”,pi); 
   printf(“K = %f\n”,K); 
   printf(“ch = %d\n”,ch); 
   printf(“company name = %s”,company); 

} 
 
 
ตัวอย่างที่ 3.4 การใช้ค าสั่ง #define สร้างค่าคงที่ 
#include<stdio.h> 
#define PI 3.14 
#define NAME “SASALAK” 
#define CH ‘a’ 
void main() 

{ 
 printf(“PI = %f\n”,PI); 
 printf(“NAME = %s\n”,NAME); 
 printf(“PI = %c\n”,CH); 

} 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 3.5  ตัวอย่างประกาศค่าคงที่ ด้วยค าสั่ง define 

#include<stdio.h> 
#define PI 3.14 
#define AREA(x) PI*x*x 
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void main() 
{ 

   int r; 
printf(“R = ?”); 
scanf(“%d”, &r); 
printf(“Area = %f”,AREA(r) ); 

} 
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บทสรุป 

 ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีจะต้องมีการก าหนดชื่อตัวแปรเพื่อให้โปรแกรมท างาน โดยชื่อ
ตัวแปรจะเป็นต าแหน่งหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลอยู่โดยเป็นข้อมูลตามประเภทที่ก าหนดและข้อมูลที่
เป็นตัวแปรนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการท างานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่จะมีการประกาศตัวแปรเสมอ ตัวอย่างของตัวแปรอาทิ เช่น ตัวแปรแบบ char เป็นตัวแปรที่ใช้
ส าหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรขนาด 1 ตัว โดยใช้ เนื้อท่ีในการเก็บ 1 ไบต์ ตัวแปรแบบ integer เป็น
ตัวแปรที่ใช้ส าหรับการเก็บค่าตัวเลขที่เป็นจ านวนเต็ม  ตัวแปรแบบ long เป็นตัวแปรที่เก็บค่าเป็น
จ านวนเต็มที่มีจ านวนไบต์เป็น 2 เท่าของ จ านวนเดิม ตัวแปรแบบ float เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่
เป็นเลขทศนิยม ตัวแปรแบบ double เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมเหมือนกับ float แต่จะ
ใช้พื้นที่ในการเก็บมากกว่าเดิม 2 เท่า คือมีขนาด 8 และตัวแปรแบบ unsigned แสดงว่าเป็นตัวแปรที่
เก็บค่าเป็นจ านวนเต็ม แบบไม่คิดเครื่องหมาย ( เป็นบวกเท่านั้น ) มักจะใช้เป็นค าน าหน้าตัวแปร 
ตัวอย่างการใช้งาน เช่น unsigned int 
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แบบฝึกหัด 

1. จงเขียนโปรแกรมค านวณหาสูตรคูณแบบเลือกมาตราสูตรคูณได้  
2. จงเขียนโปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ของวงกลม โดยก าหนดค่าของรัศมีได้ 
3. จงเขียนโปรแกรมค านวณราคาสินค้าโดยก าหนดค่าคงท่ี ดังนี้ 

สินค้าชิ้นที่ 1 จ านวน 10 ราคา 15 บาท 

สินค้าชิ้นที่ 2  จ านวน 5 ราคา 20 บาท 

สินค้าชิ้นที่ 3  จ านวน 12 ราคา 5 บาท 

ให้หาจ านวนสินค้าทั้งหมด และค านวณราคารวม 

4. จงเขียนโปรแกรมค านวณเกรด 3 วิชา โดยรับค่าหน่วยกิต และเกรดก าหนดเป็น 4, 3, 2, 1 
และ 0 แล้วค านวณเกรดเฉลี่ยที่ได้ 

5. จงเขียนโปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีการก าหนดให้รับค่าตัวแปรทาง
แป้นพิมพ์ และค านวณหาพ้ืนที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยก าหนดตัวแปรเป็นค่าคงที่  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

 

รายวิชา   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 

 

หัวข้อเนื้อหา 

4.1 ตัวด าเนินการก าหนดค่า 
4.2 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์  
4.3 ตัวด าเนินการเพ่ิมค่าและลดค่า 
4.4 ตัวด าเนินการเปลี่ยนข้อมูล  

4.5 ตัวด าเนินการความสัมพันธ์  
4.6 ตัวด าเนินการความเท่ากัน  

4.7 ตัวด าเนินการตรรกะ 

4.8  ตัวด าเนินการเงื่อนไข  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวด าเนินการทางภาษาซีได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวด าเนินการตรรกะได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวด าเนินการเชิงสัมพันธ์ได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกีย่วกับตัวด าเนินการก าหนดค่าได้ 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวด าเนินการเงื่อนไขได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับล าดับการท างานในการค านวณได้ 

8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเขียนโปรแกรมเก่ียวกับตัวด าเนินการได้ 
9. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมตามล าดับการท างานได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
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บทท่ี 4 

ตัวด าเนินการและนิพจน์ 

      

             ในการเขียนโปรแกรมองค์ประกอบที่ส าคัญสิ่งหนึ่งคือ ตัวด าเนินการซึ่งมักจะน าใช้ร่วมกับ
นิพจน์ในลักษณะต่าง ๆ ตัวด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ ตัวด าเนินการก าหนดค่า (Assignment 

Operator) ตัวด าเนินการคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) ตัวด าเนินการก าหนดค่าแบบผสม 
(Compound Assignment Operators) ตัวด าเนินการเพิ่มค่าและลดค่า (Increment and 

Decrement Operators) ตัวด าเนินการเปลี่ยนชนิดข้อมูล (Type Cast Operator) ตัวด าเนินการ
เนินการความสัมพันธ์ (Relational Operators) ตัวด าเนินการความเท่ากัน (Equality Operators) 

ตัวด าเนินการตรรกะ (Logical Operators) ตัวด าเนินการเงื่อนไข(Conditional Operator) ตัว
ด าเนินการคอมมา (Comma Operator) ตัวด าเนินการเหล่านี้เมื่อน าไปใช้กับนิพจน์จะท าจะท าให้
เกิดนิพจน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิพจน์ก าหนดค่า นิพจน์คณิตศาสตร์ นิพจน์ตรรกศาสตร์ เป็นต้น ตัว
ด าเนินการส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ตัวด าเนินการก าหนดค่า 

         ในภาษา C มีหลายวิธดี้วยกันในการก าหนดค่าให้กับตัวแปร ซึ่งปกติตัวด าเนินการ
ก าหนดคา่มักจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=)  และการก าหนดค่านิพจน์ก็จะใช้เครื่องหมาย = เช่นกัน  
ตัวด าเนินการก าหนดค่าใช้ส าหรับการก าหนดค่าให้กับตัวแปรทางด้านซ้ายของตัวด าเนินการในการ 
ก าหนดค่าของตัวด าเนินการแต่ละชนิด จะมีหลักการท างานที่แตกต่างกัน ตัวด าเนินการ ความหมาย 
= เทา่กับ : การน าค่าตัวถูกกระท าที่ได้จากด้านขวาของตัวด าเนินการ มา ใส่ในตัวถูกกระท าทาง
ด้านซ้ายของตัวด าเนินการ += บวกเท่ากับ : การก าหนดค่าตัวถูกกระท าทางด้านซ้าย เท่ากับ ค่าตัว 
ถูกกระท าด้านซ้าย บวกกับ ค่าตัวถูกกระท าด้านขวาของตัวดาเนินการ -= ลบเท่ากับ : การก าหนด
ค่าตัวถูกกระท าทางด้านซ้าย เท่ากับ ค่าตัวถูก กระท าด้านซ้าย ลบกับ ค่าตัวถูกกระท าด้านขวาของ
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ตัวด าเนินการ *= คูณเท่ากับ : การก าหนดค่าตัวถูกกระท าทางด้านซ้าย เท่ากับ ค่าตัวถูก กระท า
ด้านซ้าย คูณกับ ค่าตัวถูกกระท าด้านขวาของตัวด าเนินการ ตัวด าเนินการ ความหมาย /= หาร
เทา่กับ : การก าหนดค่าตัวถูกกระท าทางด้านซ้าย เท่ากับ ค่าตัว ถูกกระท าด้านซ้าย หารกับ ค่าตัวถูก
กระท าด้านขวาของตัวด าเนินการ %= หารเอาเศษเท่ากับ : การก าหนดค่าตัวถูกกระท าทางด้านซ้าย 
เท่ากับ เศษเหลือจากการหารระหว่างค่าตัวถูกกระท าด้านซ้ายกับค่าตัวถูกกระท าด้านขวาของตัว
ด าเนินการ 

ส าหรับรูปแบบของตัวด าเนินการก าหนดค่า สามารถเขียนได้ตามรูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบ 

    Variable_name  =  expression  ; 

โดยที่ variable_name  หมายถึง ชื่อตัวแปร 

         Expression  หมายถึง  นิพจน์ ซึ่งสามารถเป็นค่าคงที่  ตัวแปร  รวมถึงสูตรทางคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อน 

ตัวอย่างการก าหนดค่านิพจน์ด้วยตัวด าเนินการก าหนดค่า 

a = 3; 

x = y; 

delta = 0.001; 

sum = a+b; 

area = length * width; 
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ตัวอย่างที่  4.1 ตัวอย่างการก าหนดค่านิพจน์และผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งในที่นี้ตัวแปร i ถูกก าหนดเป็นชนิด
ข้อมูลแบบเลขจ านวนเต็ม 

นิพจน์ ผลลัพธ์ 

i =3.3 3 

i=3.9 3 

i=-3.9 -3 

 

ตัวอย่างที่  4.2  ตัวอย่างการก าหนดค่านิพจน์และผลลัพธ์ที่ได้  โดยที่ตัวแปร i และ j เป็นชนิดข้อมูล
แบบเลขจ านวนเต็ม โดยตัวแปร j ถูกก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5  

 

นิพจน์ ผลลัพธ์ 

i = j 5 

i = j / 2 2 

i = 2 * j / 2 5 

i = 2 * ( j / 2 ) 4 
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ตัวอย่างที่ 4.3 ตัวอย่างการก าหนดค่านิพจน์และผลลัพธ์ที่ได้โดยที่ตัวแปร i  เป็นชนิดข้อมูลแบบเลข
จ านวนเต็ม และถูกก าหนดด้วยตัวอักขระแอสกี 

นิพจน์ ผลลัพธ์ 

i = ‘x’ 120 

i = ‘0’ 48 

i = (‘x’-‘0’)/3 24 

i =  ( ‘y’-‘0’ )/3 24 

 

การก าหนดค่าข้างต้นเป็นการก าหนดในรูปแบบปกติท่ัวไป แต่ในภาษา C ยังสามารถก าหนดค่าให้กับตัว
แปรหลายๆตัวในคราวเดียวกัน ที่เรียกว่า Multiple Assignments ซึ่งเป็นไปดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ก าหนดให้ตัวแปร i และ j มีค่าเท่ากับ 5 

i = j = 5; 

การประกาศตัวแปรพร้อมกันหลายตัวแปร พร้อมก าหนดค่าเริ่มต้นมีค่าเท่ากับศูนย์ทั้งหมด 

 

 

อย่างไรก็ตาม หากประกาศตัวแปรหลายตัว พร้อมก าหนค่าเริมต้นตามรูปแบบต่อไปนี้จะถือว่าผิด ไม่
สามารถใช้งานได้ 

 

ในขณะที่การสะสมค่า ซึ่งปกติทั่วไปมักจะก าหนดเช่นนี้ 

sum = sum+i; 

หมายความว่า ตัวแปร sum จะน าค่าของ i  มาเก็บไว้ที่ sum ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวสามารถถูก
เขียนใหมใ่ห้เป็น 

int a, b, c ; 

a = b = c = 0 ; 

int a = b = c = 0 ; // wrong assignment 
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sum +- I; 

โดยภาษา C อนุญาตให้ใช้ตัวด าเนินการก าหนดค่าในรูปแบบ ดังนี้ +=,-=,*=,/= และ %= 

ตัวอย่างที่ 4 ก าหนดให้ i และ j เป็นตัวแปรชนิดเลขจ านวนเต็ม  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5 และ 7 ตามล าดับ 
และตัวแปร f และ g เป็นตัวแปรชนิดเลขจ านวนจริง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.5 และ -3.25 ตามล าดับ และ
ต่อไปนี้เป็นนิพจน์ตรรกะในรูปแบบต่างๆ และผลลัพธ์ที่ได้ ทั้งนี้แต่ละนิพจน์ให้ใช้ค่าตัวแปรเริ่มต้นตามท่ี
กล่าวมา 

 

นิพจน์ นิพจน์ที่เขียนในรูปแบบทั่วไป ผลลัพธ์ 

I +=  5 I = i + 1 10 

F -= g F = f - g 8.75 

J *= ( i – 3 ) J = j * ( i – 3 ) 14 

F /= 3 F = f / 3 1.833333 

I %= ( j – 2 ) I = i  % ( j – 2 ) 0 

 

นอกจากนี้ ภาษา C ยังสามารถก าหนดชนิดข้อมูลหน้านิพจน์ หรือที่เรียกว่าการแคสต์ เพ่ือ
แปลงชนิดข้อมูลจากชนิดหนึ่งมาอีกชนิดหนึ่งได้ โดยพิจารณาจากโปรแกรมต่อไปนี้ 

 

 

 

 

int  ans ; 

float x = 5.5 ; 

float y = 7.1 ; 

ans = (int) ( x + y)% 2 ; 
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จากตัวอย่างจะพบว่า มีการน าตัวแปร x และ y ไปมอดูลัสด้วย 2 ซึ่งตัวแปรทั้งสองถูกประกาศ
เป็นเลขจ านวนจริงทั้งคู่ แต่อย่างไรก็ตาม นิพจน์นี้สามารถคอมไพล์ผ่านได้ด้วยการใช้ (int) แคสต์หน้า
นิพจน์ดังกล่าว ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจ านวนเต็มเก็บไว้ที่ตัวแปร  ans 

 

4.2 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

ในภาษา C มีตัวด าเนินการหรือตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์อยู่ 5 ตัวด้วยกันคือ 

ตัวด าเนินการ จุดประสงค์ 

+ การบวก(addition) 

- การลบ(subtraction) 

* การคูณ(multiplication) 

/ การหาร(division) 

% การหารเอาเศษ(modulus) 

 

อย่างไรก็ตาม ภาษา C จะไม่มีตัวด าเนินการที่ใช้ส าหรับค่ายกก าลัง แต่จะใช้ฟังก์ชัน pow() 

แทน ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไปในหัวข้อฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ 

ตัวด าเนินการจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ท้ัง 5 ที่แสดงไว้ข้างต้น ในขณะที่ตัวถูกด าเนินการหรือ
โอเปอแรนด์ นั้นจะต้องถูกแทนที่ด้วยค่าตัวเลข ซึ่งอาจเป็นตัวแปรหรือค่าคงที่  ทั้งนี้ตัวถูกด าเนินการยัง
สามารถเป็นได้ทั้งเลขจ านวนเต็ม เลขจ านวนจริง และตัวอักขระ เมื่อน าทั้งตัวถูกด าเนินการ และตัว
ด าเนินการประบกอบเข้าด้วยกัน ก็จะเรียกว่านิพจน์นั่นเอง เช่น  a/b ถือเป็นนิพจน์  มีการใช้ตัว
ด าเนินการหาร (/) โดยที่ a เป็นตัวถูกด าเนินการตัวแรกท่ีใช้เป็นตัวตั้ง ในขณะที่   b เป็นตัวถูก
ด าเนินการตัวที่สองที่ใช้เป็นตัวหาร 
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      อย่างไรก็ตาม ส าหรับตัวถูกด าเนินการสองตัว ที่น ามาค านวณผ่านตัวด าเนินการมอดูลัส(%)นั้น 
จะต้องเป็นเลขจ านวนเต็มทั้งคู่ และตัวถูกด าเนินการที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ ในท านอง
เดียวกัน ตัวถูกด าเนินการที่น ามาค านวณผ่านตัวด าเนินการหาร(/)นั้น ตัวถูกด าเนินการที่เป็นตัวหาร  ก็
จะต้องไม่เป็นค่าศูนย์เช่นกัน   และจากรายละเอียดของตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงถึงนิพจน์ที่ก าหนดขึ้น 
และผลลัพธ์ที่ได้ 

 

ตัวอย่างที่ 4.4  สมมติว่า a และ b ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรชนิดเลขจ านวนเต็ม ซึ่งถูกก าหนดค่าเป็น 
10 และ 3 ตามล าดับ เมื่อน าตัวแปรทั้งสองมาผ่านนิพจน์คณิตศาสตร์ตามตารางต่อไปนี้ ก็จะได้ 

 

นิพจน์ ผลลัพธ์ 

a + b 13 

a –b + 1 8 

a * b 30 

a / b 3 

a % b 1 
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ตัวอย่างที่  4.5 สมมติว่า n1 และ n2 ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรชนิดเลขจ านวนจริง ซึ่งถูกก าหนดค่า
เป็น 12.5 และ 2.0 ตามล าดับ เมื่อน าตัวแปรทั้งสองมาผ่านนอพจน์คณิตศาสตร์ตามด้านล่างต่อไปนี้ ก็
จะได้ 

นิพจน์ ผลลัพธ์ 

n1 + b 14.5 

n1 –b + 1 10.5 

n1 * b 25.0 

n1 / b 6.25 

ตัวอย่างที่ 4.6 สมมติว่า c1 และ c2 ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรชนิดตัวอักษร ซึ่งถูกก าหนดค่าเป็น P 

และ T ตามล าดับ เมื่อน าตัวแปรทั้งสองมาผ่านนิพจน์คณิตศาสตร์ตามด้านล่างต่อไปนี้ก็จะได้ 

 

นิพจน์ ผลลัพธ์ 

c1 80 

c1 + c2 164 

c1 + c2 + 5 169 

c1 + c2 + ‘5’ 217 

 

4.3 ตัวด าเนินการเพ่ิมค่าและลดค่า 

      ตัวด าเนินการเพิ่มค่าและลดค่าเป็นตัวด าเนินการเพ่ือใช้เพ่ิมค่าตัวแปรขึ้น 1 หรือลดค่าตัวแปรลง 1 

โดยใช้เครื่องหมาย ++ แทนการเพิ่มค่าขึ้น 1 และ – แทนการลดค่าลง 1 และสามารถใช้ตัวด าเนินเพิ่ม
ค่าหรือลดค่ากับตัวแปรได้ 2 ต าแหน่งคือวางตัวด าเนินการเพ่ิมค่าหรือลดค่าไว้หน้าตัวแปรและวางไว้
หลังตัวแปร ดังตัวอย่าง 
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ทั้ง 2 ค าสั่งจะมีค่าเท่ากับ a = a + 1 ; ส่วนค าสั่ง 

 

 

จะมีค่าเท่ากับ a = a - 1 ; 

ความแตกต่างของต าแหน่งการวางตัวด าเนินการเพ่ิมค่าหรือลดค่าต าแหน่งของการวางตัวด าเนินการ
เพ่ิมค่าหรือลดค่าส่งผลถึงการท างานของค าสั่งนั้น ตัวอย่างเช่น 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จะมีผลเท่ากับค าสั่ง 

 

 

 

จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ 10 + 5 * 2 = 20 และ b มีค่าเท่ากับ 6 

แต่หากน าตัวด าเนินการเพ่ิมค่ามาไว้ด้านหน้าตัวแปรดังตัวอย่าง โดยก าหนดให้ b มีค่าเท่ากับ 5 

เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 

 

a++; 

++a; 

a- -; 

- -a; 

b = 5 ; 

a = 10+b++ *2 ; 

a = 10+b *2 ; 

b = b+ 1; 
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4.4 ตัวด าเนินการเปลี่ยนข้อมูล 

        ตัวด าเนินการเชิงสัมพันธ์ หรือการเปลี่ยนชนิดข้อมูลในภาษา C การเปลี่ยนข้อมูลมี 2 ลักษณะคือ
การเปลี่ยนชนิดข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ค าสั่ง(Implicit Casting) และการเปลี่ยนชนิดข้อมูลโดยใช้ค าสั่ง 
(Explicit Casting) เช่น  หากต้องแปลงข้อมูลชนิด float  ไปเป็นอีกข้อมูลชนิด int  จะต้องใช้ค าสั่ง 

จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ 12 การบวนการท างานจะมีการเปลี่ยนชนิดข้อมูลที่อยู่ใกล้กับตัว 
ด าเนินการเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้เป็นชนิดข้อมูลที่ระบุในวงเล็บ แล้วจึงมีการก าหนดค่าใหม่นั้นให้กับ a 

ทั้งนี้สามารถก าหนดชนิดข้อมูลที่จะเปลี่ยนค่าเป็นชนิดข้อมูลใดๆก็ได้แสดงตัวอย่างเพ่ิมเติม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 

4.5 ตัวด าเนินการความสัมพันธ์ 

ตัวด าเนินการความสัมพันธ์ได้แก่ ตัวด าเนินการที่ใช้เปรียบเทียบนิพจน์ 2 นิพจน์ มักใช้กับค าสั่งควบคุม
ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 3 ดังตารางข้างล่าง 

ตัวด าเนินการ ความหมาย 

> มากกว่า 

< น้อยกว่า 

>= มากกว่าหรือเท่ากับ 

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

  

ผลที่ได้จากการใช้ตัวด าเนินการความสัมพันธ์คือ จริง หรือ เท็จ ซึ่งในภาษา C แทนด้วยเลขจ านวนเต็ม
กรณีเท็จจะแทนด้วยค่า 0 และกรณีจริงจะแทนด้วยค่าท่ีไม่ใช่ 0 ทดสอบค่าการเปรียบเทียบดังตัวอย่าง
ที่ 1 และแสดงตัวอย่างการประมวลผลนิพจน์ความสัมพันธ์ดังตาราง 
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 แสดงตัวอย่างการประมาณผลนิพจน์ความสัมพันธ์ก าหนดให้ a = 5 และ b = 3 

นิพจน์ แปลงนิพจน์ ค่าตรรกะ ค่าท่ีได้ 

5+2*4<(5+2)*4 5+(2*4)<(5+2)*4 True 1 

a+b <= b+a (5+3)<=(3+5) True 1 

a/b <b/a (5/3)<(3/5) False 0 

 

4.6 ตัวด าเนินการความเท่ากัน 

     ตัวด าเนินการความเท่ากันเป็นตัวด าเนินการเพ่ือใช้เปรียบเทียบความเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ 
มักใช้กับค าสั่งควบคุม ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 3มีตัวด าเนินการดังตาราง 

ตัวด าเนินการ ความหมาย 

= = เท่ากัน 

! = ไม่เท่ากัน 

 

ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบมีค่าคือ จริงหรือเท็จ  การใช้งานจะต้องระวังเพราะมีความสับสน
ระกว่างการใช้ตัวด าเนินการความเท่ากัน = = กับตัวด าเนินการก าหนดค่า = ซึ่งมีการท างานที่ต่างกัน
และวิธีด าเนินการไม่เท่ากันใช้เครื่องหมาย != ไม่ใช่เครื่องหมายเหมือนในภาษาอ่ืนๆ เช่น 

a==2 เป็นการเปรียบเทียบว่าตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 2 หรือไม่ 

a=2 เป็นการก าหนดค่า 2 ให้กับตัวแปร a 

ในการเปรียบเทียบค่าจะต้องระวังเรื่องของเลขทศนิยมซึ่งเกิดจากการค านวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่ง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะให้ผลการค านวณท่ีต่างกันดังตัวอย่าง 
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Float a = 1.0 f; 

ค าสั่ง a == a /3.0*3.0 อาจจะให้ค่าที่คาดไม่ถึง เนื่องจากในทางคณิตศาสตร์ 1/3*3 จะได้ค่าเท่ากับ 1 

แต่ในทางคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง 1/3 จะได้ค่า 0.33333  เมื่อน ากลับมาคูณกับ 3 

จะได้ค่า 0.99999  ซึ่งผลลัพธ์จะไม่เท่ากับ 1.0 ตามท่ีผู้เขียนโปรแกรมตั้งใจ 

4.7 ตัวด าเนินการตรรกะ 

ตัวด าเนินการตรรกะเป็นตัวด าเนินการที่ใช้คู่กับตัวด าเนินการความสัมพันธ์และตัวด าเนินการ
ความเท่ากัน ซึ่งมักจะใช้กับค าสั่งควบคุม 

แสดงตัวด าเนินการตรรกะ 

ตัวด าเนินการตรรกะ ความหมาย 

&& และ(and) 

|| หรือ(or) 

! ไม่ใช่(not) 

 

ซึ่งผลที่ได้จากตัวด าเนินการดังกล่าว จะเป็นไปตามตารางค่าความจริง ดังนี้ 

ตัวถูกด าเนินการ ผลลัพธ์ 

a b a&&b a||b ! a 

1 1 1 1 0 

1 0 0 1 0 

0 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 
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ในการใช้ตัวด าเนินการตรรกะสิ่งที่ต้องระวังคือ Short Circuit เนื่องจากเราทราบว่าในกรณี
ของ && หากนิพจน์แรกเป็นเท็จเสมอ และในกรณีของ || หากนิพจน์แรกเป็นจริงไม่ว่านิพจน์ที่ 2 เป็น
อะไร จะท าให้นิพจน์นั้นเป็นจริงเสมอ คอมไพเลอร์ใช้หลักการคิดนี้เช่นเดียวกัน ท าให้ไม่มีการ
ประมวลผลนิพจน์ที่ 2 ในกรณีที่นิพจน์แรกท าให้เกิด short circuit  

   นอกจากนี้การเขียนนิพจน์ตรรกะศาสตร์ที่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวันในบางลักษณะไม่สามารถ
ท าได้ในทางคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการทราบว่า x มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 ถึง 20 จริง
หรือไม่ ปกติแล้วจะเขียนว่า 10<=x<=20 ซึ่งรูปแบบนี้ไม่สามารถใช้ได้ในทางคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้อง
จะต้องเขียนว่า 

x>=10 && x<=20 

4.8  ตัวด าเนินการเงื่อนไข 

ตัวด าเนินการเงื่อนไข จะน ามาใช้เพื่อทดสอบค่านิพจน์ทางตรรกะว่าจริงหรือเท็จ โดยมีรูปแบบ
ดังนี้ 

รูปแบบ 

Expression1 ? expression2 : expression3 

โดยที่ expression1 หมายถึง นิพจน์เงื่อนไข 

        expression2 หมายถึง ค่าที่ได้ กรณีเป็นจริง 

        expression3 หมายถึง ค่าที่ได้ กรณีเป็นเท็จ 

ตัวอย่าง จากนิพจน์เงื่อนไขต่อไปนี้ ก าหนดให้ตัวแปร i และ ans เป็นข้อมูลชนิดเลขจ านวนเต็ม 

ans  =  ( i <0 )   ?   0  :  100 ; 

นิพจน์ ( i < 0 )  จะถูกด าเนินการก่อน 

ถ้านิพจน์มีเงื่อนไขเป็นจริง ตัวแปร ans จะถูกก าหนดค่าเป็น 0  

ถ้านิพจน์มีเงื่อนไขเป็นเท็จ ตัวแปร ans ก็จะถูกก าหนดค่าเป็น 100 

ซึ่งหากเขียนอยู่ในรูปแบบชุดของค าสั่ง if ก็จะได้ดังนี้ 
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อย่างไรก็ตาม ตัวด าเนินการเงื่อนไข ยังสามารถน ามาเขียนเพ่ือการตรวจสอบเงื่อนไขท่ีซับซ้อน
ได้ ดังตัวอย่างเช่น 

ans  += ( a > 0 &&  a <= 10 )   ?   ++a  : a/b  ; 

 

 นิพจน์ของภาษาซี คล้ายกับนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ประกอบขึ้นจากค่าคงที่ ตัวแปร (เรียกว่า
ตัวถูกด าเนินการ) กับตัวด าเนินการ นิพจน์หนึ่ง ๆ อาจมีหลายนิพจน์ย่อยโดยขนาดของข้อมูลต้องอยู่ใน
ขอบเขตของหน่วยความจ าที่จะใช้เก็บข้อมูลนั้น ๆ การจะได้มาซึ่งผลลัพธ์จากนิพจน์ที่ก าหนดต้องน าตัว
ถูกด าเนินการตามชนิดของตัวด าเนินการนั้น ๆ  
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บทสรุป 

 

ตัวด าเนินการในภาษา C มีมากมายหลายตัวทีเดียว แต่ส าหรับในที่นี้จะขอกล่าวถึงตัว 

ด าเนินการส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ ตัวด าเนินการก าหนดค่าใช้ส าหรับการก าหนดค่าให้กับตัวแปรทาง
ด้านซ้ายของตัวด าเนินการ  ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ใช้ส าหรับค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ 
ตัวด าเนินการเพ่ิมค่าและลดค่า ตัวด าเนินการเปลี่ยนข้อมูล ตัวด าเนินการความสัมพันธ์ ตัวด าเนินการ
ความเท่ากัน ตัวด าเนินการตรรกะ  ตัวด าเนินการเงื่อนไข  
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แบบฝึกหัด 

1. หาที่ผิดในนิพจน์ต่อไปนี้ และแก้ไขให้ถูกต้อง 
(ก) a = + a – b * 3 2 . 

(ข) a = ab + c . 

(ค) x <> y . 

(ง) a => b . 

(จ) a1 > a2 OR a1 > a3 . 

(ฉ) 10 <= x <= 20 . 

(ช) (((a+b) > 10) && ((a-b) > 5))) . 

2. ให้เขียนนิพจน์ตามที่โจทย์ระบุ 
(ก) มีตัวแปร a b และ c ให้เขียนนิพจน์เพ่ือหาค่าของ a ซึ่งเกิดจาก b ยกก า ลังสองบวกกับ c 

(ข) มีตัวแปร a b และ c ให้เขียนนิพจน์เพ่ือหาค่าของ a ซึ่งเกิดจาก a คูณ กับ c แล้วหารด้วย 

b 

(ค) มีตัวแปร a b และ ให้เขียนนิพจน์เพ่ือเปรียบเทียบ a บวก b มีค่ามากกว่า a บวกด้วย c 

หรือไม่ 
(ง) มีตัวแปร a และ ให้เขียนนิพจน์เพ่ือเปรียบเทียบ a มีค่ามากกว่า 0 และเม่ือบวก a ด้วย 5 

มีค่าไม่เกิน 100 

(จ) มีตัวแปร x เก็บอายุของพนักงานคนหนึ่งในบริษัท ให้ตรวจสอบว่า x มีอายุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 
25 ปีขึ้นไป 

แต่ว่าไม่เกิน 60 ปี 
(ฉ) มีตัวแปร x เกบ็จ านวนจริง ให้ตรวจสอบว่า x มีค่าน้อยกว่า 100 หรือมากกว่า 500 

3. ให้ค า ตอบของนิพจน์ต่อไปนี้ 
(ก) int a=5, b=10, c=15, d; 

d = a + 5 * b;  

d = a + 5 * b;  

d = b / a * c;  

d = a + b * 3 / 2 – b / 4 + a % 2 + 10;  

d = 5 

d += a + b % 3;  

d %= b - 3;  

d = a++ + b++ + 2;  
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d = ++a + a++;  

d = a + b++ 2 – b++ / 4 + ++a % 2; 

 (ข) int a=5, b; 

float x=12.5, y; 

b = 15.7;  

y = 10;  

b = a / 2; 

y = x / 2; 

b = a % 3 * 2.5; 

y = x + 6 / 3;  

(ค) int a=5, b=10, c=3; 

a > b || a < c  

(a + b / 3) > 10  

a*c > b && b*a/c < b/a*c  

a >= 10 || b >=10 && c*a >= 10  

! (a < b) && (a > c) || !(a+c > b)  

4. เขียนโปรแกรมค านวณพ้ืนที่ของวงกลม โดยรับรัศมีของวงกลมจากผู้ใช้ สูตรการหาพ้ืนที่ของวงกลม
ได้แก่ก าหนดให้ค่า PI คือ 3.14159265 

5. เขียนโปรแกรมรับข้อมูลจ านวนเต็ม 5 จ านวนจากผู้ใช้ และหาว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่รับเข้ามามีค่า
เท่าใด 

6. เขียนโปรแกรมให้รับค่าจ า วนจริงจากผู้ใช้ 1 จ านวน และให้หาว่าเลขดังกล่าวอยู่ในช่วงของเลข
จ านวนเต็มใด เช่น หากผู้ใช้ป้อนเลข 12.5 ให้ตอบว่า “12.5 is between 12 and 13” (ใช้ตัว
ด าเนินการเปลี่ยนชนิดข้อมูลในการเขียนโปรแกรม) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

รายวิชา   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 

 

หัวข้อเนื้อหา 

5.1 ฟังก์ชันการรับข้อมูล  

5.2 ฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูล  

5.3 การรับและแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน getchar() ฟังก์ชัน getch() และ putchar()  

5.4 การรับและแสดงผลข้อมูลแบบสตริงด้วยฟังก์ชัน gets() และ puts() 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการรับข้อมูลได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูลได้ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันรับข้อมูลได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชันแสดงผลข้อมูลได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชัน gets() ได้ 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชัน puts()ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:109 

 

 

บทท่ี 5 

การรับและแสดงผลข้อมูล 
                    

 

                   ในบทนี้จะกล่าวถึงการท างานพ้ืนฐานที่ต้องมีอยู่ในทุกโปรแกรมซึ่งก็คือ การแสดงผล
การท างานออกทางหน้าจอและการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามาทางคีย์บอร์ดโดยในภาษาซี  การแสดงผล
ออกทางหน้าจอ และการรับเข้ามาทางคีย์บอร์ดนั้นสามารถท าได้ง่าย ๆ จากการเรียกใช้ฟังก์ชันที่
ภาษาซเีตรียมไว้ให้ การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานใดๆ และรอรับค่าผลลัพธ์จากเครื่อง จะต้องมี
การติดต่อกับเครื่อง โดยการส่งผ่านค่าอินพุทไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และรับค่าเอาท์พุทจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดังนี้ 

 อินพุต คือ การรับค่าข้อมูลของผู้ใช้เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อินพุทมาตรฐาน 
ได้แก่ คีย์บอร์ด สแกนเนอร์ หรือ เมาส์     

เอาท์พุท คือ การแสดงผลข้อความ ข้อมูล หรือ ค่าตัวแปรใดๆ ออกมาแสดงให้กับผู้ใช้ทาง
อุปกรณ์แสดงผลเอาท์พุทต่างๆ อุปกรณ์เอาท์พุตมาตรฐาน  ได้แก่ จอภาพ ล าโพง หรือ เครื่องพิมพ์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่สามารถจดจ าตัวอักษรในลักษณะของรูปร่างตัวอักษรได้ การจดจ ารูปร่าง
ตัวอักษรเพ่ือน าไปใช้งานนั้น คอมพิวเตอร์จะจดจ าในรูปรหัสแทนตัวอักษร เมื่อต้องการแสดงตัวอักษร 
คอมพิวเตอร์ก็จะน าค่ารหัสเหล่านี้ไปเปิดตารางภาพตัวอักษร แล้วน าภาพตัวอักษรตามรหัสนั้นไปแสดง
ต่อไป 

 

5.1 ฟังก์ชันการรับข้อมูล  

          การท างานของโปรแกรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบ  2  ทิศทาง  คือ  ทั้งภาค
ของการแสดงผลการท างานออกทางหน้าจอ  และภาคของการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้ามาทางแป้นพิมพ์  
เพ่ือร่วมในการประมวลผลของโปรแกรม  

 

5.1.1 ค าสั่ง  scanf() 

          ในภาษา C  การรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดสามารถท าได้โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน  scanf()  ซึ่งเป็น
ฟังก์ชันมาตรฐานส าหรับรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด  โดยสามารถรับข้อมูลได้ทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็น
จ านวนเต็ม  ทศนิยม  อักขระ หรือข้อความ  

รูปแบบค าสั่ง 

scanf ( control , argument list );  
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ส่วน control   

ส่วนของ control เป็นรหัสรูปแบบ(format code)ที่ใช้ในการรับข้อมูลซึ่งจะต้องเขียนอยู่
ภายใต้เครื่องหมาย “ ”  ใช้ในการแสดงผลซึ่งทุกรหัสรูปแบบจะต้องอยู่ตามหลังเครื่องหมาย % รหัส
รูปแบบที่นิยมใช้ได้แก่ 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงรหัสรูปแบบที่ใช้ในฟังก์ชัน scanf() 
 

รหัสรูปแบบ ชนิดตัวแปร ลักษณะการแสดงผลออกจอภาพ 

%d Int ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบ 

%ld long int ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบแบบ long 

%u unsigned int ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบแบบ unsigned 

%c Char ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวอักษร 

%s String ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นตัวแปรสตริงหรือชุดตัวอักษร 

%o int  (octal) ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขฐานแปด 

%x int (hexa) ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขฐานสิบหก 

%f Float ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ที่ไม่มีเลขยกก าลัง 
%e float, double ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ที่มีเลขชี้ก าลัง 
%lf Double ใช้แสดงข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยมแบบ double 

**หมายเหตุ  ห้ามมีข้อความใดๆ ในส่วน control ของ ฟังก์ชัน scanf () 

 

ส่วน argument list   

ส่วนของ argument list เป็นตัวแปรที่จะรับค่าจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งค่า 
จะต้องแยกกันด้วยเครื่องหมายคอมม่า ( , ) และ เนื่องจากเป็นการรับข้อมูลมาเก็บในหน่วยความจ า
แทนการรับค่าจากหน่วยความจ าไปแสดง ดังนั้นการใช้ scanf () จึงต้องมีอักขระ & น าหน้าตัวแปรเสมอ 

ยกเว้น การรับข้อความ (string) จะไม่ต้องใช้เครื่องหมายนี้  ในฟังก์ชัน scanf() จะต้องมีส่วน 
argument list เสมอ 
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ส่วน argument list นี้จะมีก็ต่อเมื่อในส่วน Control มีการใช้รหัสรูปแบบ แต่ถ้าในส่วน 
Control เป็นการแสดงข้อความธรรมดา ก็ไม่จ าเป็นต้องมี Argument list ข้อควรระวัง ภาษาซีจะไม่มี
การตรวจสอบว่าชนิดของตัวแปรที่น าค่าออก กับรหัสรูปแบบข้อมูล (Format Code) ที่ก าหนดในการ
แสดงตรงกันหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เขียนโปรแกรมท่ีจะต้องระวังด้วยตัวเอง 

ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง scanf() เพ่ือรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร แสดงดังต่อไปนี้ 

int speed; สร้างตัวแปรชนิด int ส าหรับเก็บค่าตัวเลขจ านวนเต็ม 

printf("Enter wind speef : "); แสดงข้อความให้กรอกค่าความเร็วลมเป็นจ านวนเต็ม 

scanf("%d",&speed); รับค่าความเร็วลมเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร speed 

char answer; สร้างตัวแปรชนิด  char ส าหรับเก็บอักขระ 

printf("Enter Figure (Y : N)  : ") แสดงข้อความให้ป้อนอักขระ Y  หรือ N 

scanf("%c",&answer รับอักขระเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร  answer 

char name[10]; สร้างตัวแปรสตริงส าหรับเก็บข้อความ 

printf("Enter your name = "); แสดงข้อความให้ป้อนชื่อ 

scanf("%s",name 
รับชื่อเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร name สังเกตจะไม่ใส่เครื่องหมาย 

& ตัวแปรชนิดข้อความ 

scanf(%s,name); scan ข้อมูลจากคีย์บอร์ดเป็นชนิด string เก็บในตัวแปร name 

scanf(%c %d,&a,&b);    
scan ข้อมูลจากคีย์บอร์ดเป็นชนิด char เก็บในตัวแปร a  

และ scan ข้อมูลจากคีย์บอร์ดเป็นชนิด int เก็บในตัวแปร b 

 

ตัวอย่างที่ 5.1 ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมรับค่า integer ไปเก็บไว้ในตัวแปร x1 และรับค่าชุดตัวอักษร
ที่มีความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษรไปเก็บไว้ในตัวแปร letter จะเขียนได้ ดังนี้ 

#include<stdio.h> 
main( ) 
{ int x1; 
      char letter[30]; 
      scanf(“%d”,&x1); 
      scanf(“%s”,letter);    
} 
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ตัวอย่างที ่5.2 เขียนโปรแกรมค านวณหาระยะทางจากการรับค่าอัตราความเร็ว กม./ชม. และเวลา 

#include<stdio.h> 
main( ) 
{ int speed; 
   float time,distance;  
      printf(“Input Speed:”);scanf(“%d”,&speed); 
      printf(“Input Time: “);scanf(“%f”,&time); 
      distance = speed* time; 
   printf(“Distance = %d km”,distance); 
} 
 

ตัวอย่างที่ 5.3 ค านวณค่า x และ y ซึ่งรับทั้งสองค่าทางแป้นพิมพ์ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
   
  int x,y,sum; 
  printf("Enter The Length is : "); 
  scanf ("%d",&x); 
  printf("Enter The Width is : "); 
  scanf ("%d",&y); 
  sum = x*y; 
  printf("The area is :%d",sum); 
getch(); 
} 

ผลลัพธ์โปรแกรม 

Enter The Length is   : 15  

Enter The Width is     : 5  

The area is             : 75 

 

5.1.2 ฟังก์ชัน  getch ( ) 

 getch ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นตัวอักษร 1 ตัว  เข้ามาทางแป้นพิมพ์ โดยเมื่อป้อน  
ข้อมูลเสร็จไม่ต้องกดปุ่ม enter และอักษรที่ป้อนเข้ามาจะไม่ปรากฎบนจอภาพ 

รูปแบบ 

 

getch ( ) ; 
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ตัวอย่างท่ี 5.4 รับค่าของตัวแปร x ด้วยฟังก์ชัน getch()  

#include <stdio.h> 
main ( ) 
{ char x; 
      x = getch( ) ;   
} 
 

เครื่องจะรอรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้ามา 1 ตัวเพ่ือน ามาเก็บไว้ในตัวแปร x โดยผู้ใช้ไม่ต้องกด enter 

หลังจากท่ีป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว 

 

ตัวอย่างที่ 5.5 รบัค่าตัวแปร ch  

#include<stdio.h>                                             
#include<conio.h>                                             
void main(void)                                              
{                                                                                           
      char ch;                                                                                                 
      printf("Enter a  single character : ");  
      ch = getch( );                                          
      printf("\nYou type a character is ...%c \n",ch);   
      getch( );   
}                 

 

5.1.3 ฟังก์ชัน getche() 

          getche() เป็นฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เพียง  1 ตัวอักขระ เหมือนฟังก์ชัน getch() 

แตกต่างกันตรงที่ข้อมูลที่ป้อนเข้าไป จะปรากฏให้เห็นบนจอภาพด้วย  นอกนั้นมีการท างาน และ
ลักษณะการใช้งานเหมือนฟังก์ชัน  getch( )  ทุกประการ 

 

รปูแบบ 

 

               getche( );   หรือ     char_var = getche( ); 

 

โดยท่ี  
getche( )  คือฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลเพียง  1  ตัวอักขระจากแป้นพิมพ์  โดยฟังก์ชันนี้จะไม่มี 

argument  ดังนั้นอาจจะใช้  getche(void)  แทนค าว่า  getche( )  ก็ได้แต่นิยมใช้  getche( ) 

มากกว่า 

char_var  คือ  ตัวแปรชนิด  char  ซึ่งจะเก็บข้อมูล  1  ตัวอักขระที่ป้อนผ่านทางแป้นพิมพ์ 
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ตัวอย่างที่ 5.6 การรับค่าตัวแปรด้วยฟังก์ชัน getche() 

#include<stdio.h>                                     
#include<conio.h>                                   
void main(void)                                        
{                                                                                  
      char  e;                                                
      clrscr( );                                               
      printf("Enter a single character : ");         
      e = getche( );                                                
      printf("\nYou type a character is ...%c \n",e);    
      getch( );                                                                     
}                                                

 

5.2 ฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูล  

5.2.1 ฟังก์ชันแสดงผลออกทางหน้าจอด้วยค าสั่ง printf() 

                การแสดงผลออกทางหน้าจอสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ 
การเรียกใช้ฟังก์ชัน printf() ถือได้ว่าเป็นค าสั่งพ้ืนฐานที่สุดในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอ 

และเป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลทุกชนิดออกทางหน้าจอ ฟังก์ชัน printf() ทั้งจ านวน
เต็ม (int) ทศนิยม (float) ข้อความ หรืออักขระ (string)   ค าสั่งมีความยืดหยุ่นสูงโดยสามารถก าหนด
หรือจัดรูปแบบการแสดงผลให้มีระเบียบหรือเหมาะสมตามความต้องการได้อีกด้วย ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง 
printf () แสดงผลข้อความธรรมดาออกทางหน้าจอ ดังนี้ 
 

ตัวอย่างการใช้อักขระควบคุมการแสดงผลร่วมกับค าสั่ง printf () แสดงดังต่อไปนี้ 

printf("Hello Program C"); แสดงข้อความ Hello Program C ออกทางจอภาพ 

printf("Udon Thani Rajabhat"); แสดงข้อความ Udon Thani Rajabhat ออกทางจอภาพ 

printf(" Thailand"); แสดงข้อความ Thailand  ออกทางจอภาพ 

printf("Hello ... \n"); แสดงข้อความ Hello ...  แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ 

printf("Hello...\nLampang\n"); 
แสดงข้อความ Hello ...แล้วขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมกับแสดง
ข้อความLampang จากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้ง 

printf("Num1 = %d\tNum2 = %f\n",x,z); 
แสดงข้อความ Num1 = 45  ตามด้วยการเว้นช่องว่าง 1 

แท็บแล้วต่อด้วยข้อความ Num2 = 20.153 
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ตัวอย่างที่ 5.7 โปรแกรมแสดงข้อความออกทางจอภาพด้วยฟังก์ชัน printf() 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
    
   prinft('Udon Thani Rajabhat\n"); 
   printf("Program C\n"); 
   getch(); 
} 

 

ผลลัพธ์โปรแกรม 

Udon Thani Rajabhat 

Program C 
 

ตัวอย่าง 5.8  การใช้งานฟังก์ชัน  printf () 

#include<stdio.h> 
main( ) 
{ int sum=5;      float e=11.55; 
 printf(“This is the test Program. “); 
 printf(“The result is %d \n”,sum); 
 printf(“The result is %f %e “,e,e); 
} 
 

 ผลลัพธ์ 

 This is the test Program. The result is 5 
 The result is 11.550000 1.155000e+01 
 

ตัวอย่าง 5.9  การใช้งานฟังก์ชนั  printf() 

#include<stdio.h> 
main() 
{ char a=’A’ ; 
  char name=”Aree”; 
   int x,y;   
 printf(“What is the first character \n”); 
 printf(“The first character is %c \n\n”,a); 
 x=10; y=15; 
 printf(“x+y= %d \n”,x+y); 
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            printf(“ %d – 5 = %d \n”,y,y-5); 
 x=65; 
 printf(“x is %c”,x); 
            printf(“This program run by %s”,name); 
} 
 

ผลลัพธ์ 

 What is the first character 
 The first character is A 
 
 x+y=25 
      15-5=10 
 x is   65  This program run by Aree 
 

ฟิลด์ (field) คือการก าหนดพ้ืนที่และรูปแบบในการแสดงค่า  โดยจะเขียนเป็นเครื่องหมาย + หรือ - 
เป็นตัวเลข หรือ จุดทศนิยมผสมกับตัวเลขแทรกอยู่ภายในฟอร์เมต ดังแสดงในตัวอย่างที่ 5.9 

ตัวอย่าง 5.10  การใช้งานฟังก์ชนั  printf () แสงดงตวัเลข 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
 printf(|1234567890|\n); 
 printf(|%10s|\n,price); 
} 
 

 จากตัวอย่างจะเป็นการสั่งให้แสดงข้อความ price ในพ้ืนที่ที่จองไว้ 10 ตัวอักษร  เราจะใช้
ตัวเลขในการก าหนดพ้ืนที่  โดยตัวเลขที่ก าหนดนี้จะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย%กับฟอร์เมตบอกชนิดของ
ตัวแปร  ผลลัพธ์ของโปรแกรม ในตัวอย่างที่ 5.9 

 |1234567890| 
   |     price|  
 

จะเห็นว่า เมื่อโปรแกรมท างาน บนจอภาพจะแสดงค าว่า price วางชิดขวา ในพ้ืนที่ 10 อักษร 
แต่ถ้าหากใส่เครื่องหมาย - น าหน้าตัวเลขที่บอกจ านวนฟิลด์ จะเป็นการแจ้งให้วางอักษรชิดซ้าย ถ้า
เปลี่ยนฟังก์ชัน printf() ตัวที่สองดังตัวอย่าง ดังนี้ 

 printf(|%-10s|\n,price); 
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ผลของโปรแกรมจะเป็นดังนี้ 

 

 |1234567890| 
   |price     |  
 

หากข้อมูลเป็นชนิด float จะมีการก าหนดฟิลด์ในรูป a.b โดยที่ a คือจ านวนพื้นที่อักษรที่
แสดงรวมทั้งเครื่องหมายจุดทศนิยม  b คือจ านวนหลักทศนิยม  เช่นเปลี่ยนฟังก์ชัน printf() ตัวที่สองดัง
แสดงในตัวอย่างเป็น 

printf(|%10.3f|\n,1999.95); 
 

ผลของโปรแกรมได้ดังนี้ 

   |1234567890| 
     |_ _1999.950|  
 

 จะเห็นว่า ค่า 1999.95 จะถูกแสดงในพ้ืนที่ 10 ตัวอักษร มีพ้ืนที่แสดงทศนิยม 3 ต าแหน่ง โดย
จุดทศนิยมจะถือเป็นตัวอักษรตัวหนึ่งเช่นกัน 

 หากจุดทศนิยมน าหน้าฟิลด์ในกรณีของข้อมูล ชนิด int หรือ string จะเป็นการแสดงจ านวน
ตัวอักษรที่จะต้องใช้แสดงอย่างค่าคงที่ เช่น ในตัวอย่างด้านล่างนี้เปลี่ยนฟังก์ชัน printf() ให้เป็นดังนี้ 

printf(|%.10s|\n,This program is running); 
 printf(|%.10d|\n,20); 
 

ผลของโปรแกรม เป็นดังนี้ 

   |1234567890| 
     |This progr|  
   |0000000020| 
 

               รหัสพิเศษ (escape sequence) ที่แทรกลงไปในค่าคงที่สตริง  เพื่อใช้ควบคุมการ
แสดงผลของตัวอักษรในลักษณะต่างๆ  โดยการเขียนจะต้องมีเครื่องหมาย \ (Back-Slash) น าหน้า 
รหัสควบคุมการแสดงผลดูได้จากตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงตัว Escape Sequence ต่างๆ ที่มีใช้ในภาษาซี 
 

Escape Sequence ค่า หน้าที่ 
\a 0x07 เสียงดังออกล าโพงหนึ่งครั้ง 
\b 0x08 เลื่อน cursor ไปลบตัวอักษรทางซ้ายมือหนึ่งตัวอักษร 

\f 0x0c ขึ้นหน้าใหม่ 
\n 0x0a ขึ้นบรรทัดใหม่ 
\r 0x0d เลื่อน cursor ไปทางซ้ายมือสุดของบรรทัด 

\t 0x09 ตั้ง tab ในแนวนอน 

Escape Sequence ค่า หน้าที่ 
\v 0x0b ตั้ง tab ในแนวตั้ง 
\\ 0x5c เครื่องหมาย \ 
\ 0x2c เครื่องหมาย  
\ 0x22 เครื่องหมาย  
\? 0x3f เครื่องหมาย ? 
 

 

5.3 การรับและแสดงผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน getchar()  และ putchar()  

5.3.1 ฟังก์ชัน  getchar ( ) 

 getchar ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลเข้ามาทางแป้นพิมพ์ทีละ 1 ตัวอักษร  โดยต้องกด enter 

ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดข้อมูล และข้อมูลที่ป้อนจะปรากฎให้เห็นบนหน้าจอภาพด้วย 

รูปแบบ 

 

getchar ( ) ; 
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ตัวอย่างที่ 5.11  

#include<stdio.h> 
main ( ) 
{ char  ch; 
 ch=getchar ( );   
} 
 

เครื่องจะรอรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ที่ผู้ใช้ป้อน จ านวน 1 ตัวอักษรเก็บไว้ในตัวแปร ch หลังจาก
ที่ผู้ใช้ต้องกดปุ่ม enter เพ่ือให้ฟังก์ชันรับค่าข้อมูล 

 

5.3.2 ฟังก์ชัน putchar( ) 

 putchar( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ให้คอมพิวเตอร์แสดงผลบนจอภาพทีละ 1 ตัวอักษร 

รูปแบบ 

putchar ( ) ; 

 

ตัวอย่างที่ 5.12 แสดงฟังก์ชัน putchar() 

#include<stdio.h> 
main ( ) 
{ char x; 
 x=getch ( ) ; 
 printf (“Here is the output \n”) ; 
 putchar ( x ); 
} 
ลกัษณะข้อมลูที่ป้อน       
 

A 

ผลลพัธ์ 

Here is the output 
A 
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5.4 การรับและแสดงผลข้อมูลแบบสตริงด้วยฟังกช์ัน gets() และ puts() 

5.4.1 ฟังก์ชัน  gets ( ) 

 gets ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้รับข้อมูลที่เป็นข้อความ (ตัวอักษรจ านวนหนึ่ง) จากแป้นพิมพ์เข้ามา
เก็บไว้ในตัวแปร (จ าง่ายๆ ว่า gets = get  string) 
 

รูปแบบ 

gets ( n ) ; 
 

n เป็นชื่อตัวแปรชนิดที่เก็บค่าข้อความ โดยรับค่าข้อความจากแป้นพิมพ์ ฟังก์ชันจะท าการใส่ ‘ 
\0 ‘ เอาไว้ที่ตัวสุดท้ายของข้อความ เพ่ือแสดงการสิ้นสุดของข้อความที่รับเข้ามาเม่ือผู้ใช้กดปุ่ม enter 

ตัวอย่างที่ 5.13  

#include <stdio.h> 
main( ) 
{ char name[10]; 
 gets(name);   
} 
 

เครื่องจะจองที่ตัวแปรชุดที่ชื่อ name ซึ่งเป็นอักขระ ไว้ 10 ตัว  และรอรับค่าที่เป็นข้อความ
เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรชุดที่ชื่อ nameได้ยาวไม่เกิน 9 ตัวอักษรเพื่อให้ name ตัวที่ 10 (ตัวสุดท้าย) เก็บ 
\0 เอาไว้ 

  5.4.2 ฟังก์ชัน  puts ( ) 

 puts ( ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้แสดงผลข้อมูลที่เป็นข้อความท่ีเก็บไว้ในตัวแปรชุดออกมาบนจอภาพ 

รูปแบบ 

puts ( n ) ; 

n เป็นตัวแปรชุดที่ต้องการน าค่ามาแสดงผล 
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ตัวอย่างที่ 5.14 รับค่าตัวแปร name ด้วยฟังกัชัน gets() 

#include <stdio.h> 
main ( ) 
{ char name [10]; 
 gets (name) ; 
 puts (name); 
} 

เครื่องจะน าค่าที่เก็บในตัวแปรชุด name มาแสดงผลบนจอภาพ 

 

ตัวอย่างที่ 5.15 ตัวอย่างการเรียกใช้ค าสั่ง gets() รับข้อความมาจากคีย์บอร์ด  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h 
main() 
{ 
char provice[30];    => สร้างตวัแปรส าหรับเก็บขอ้ความขนาด 29 ตวัอกัษร 
printf(“Enter province name:”);  => แสดงขอ้ความให้ป้อนช่ือจงัหวดั 
get (proveince);                       => รับขอ้ความมาเก็บไวใ้นตวัแปร province 

printf(“you stay in %s \n”,provice); => แสดงขอ้ความท่ีรับมาเก็บไวใ้นตวัแปร provine 

getch(); 
} 

 

   
  การเขียนโปรแกรมภาษาซีสามารถค านวณหาผลลัพธ์ของนิพจน์คณิตศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี   ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงล าดับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ของนิพจน์ต่าง ๆ 
 

ตัวอย่างที่ 5.16 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมค านวณนิพจน์ทางคณิตศาสตร์  
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
    int a,b,c,d; 
   a=(3+4)*5; 
   b=3+4*5; 
   c=(2+7)*4%10; 
   d=2+7*4%10;  
   e=10+2*8/4*3-5; 
   printf("(3+4)*5 =%d\n",a); 
   printf("3+4*5 =%d\n",b); 
   printf("(2+7)*4%10 =%d\n",c); 
   printf("(2+7)*4%10 =%d\n",d); 
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   printf("10+2*8/4*3-5 =%d\n",e); 
  getch(); 
} 

 

ผลลัพธ์โปรแกรม 

  (3+4)*5=35 
  3+4*5=23 
  (2+7)*4%10=6 
  2+7*4%10=10 
  10+2*8/4*3-5=17 

 

ตัวอย่างที่ 5.17 ตัวอย่างโปรแกรมค านวณหาผลลัพธ์จากการหาร 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
int a,b; 
float c; 
a=20; 
b=6;  
c=6; 
printf("20/6 =%d\n",a/b);      /*หารเอาเฉพาะส่วน*/ 
printf("20%6 =%d\n",a%b); /*หารเอาเฉพาะเศษ*/ 
printf("20/6 =%f\n",a/c);       /*หารเอาทั้งเศษและส่วน*/  
printf("20/6 =%.2f\n",a/c);   /*แสดงผลทศนิยม  2 ต าแหน่ง*/ 
  getch(); 
} 

 

ผลลัพธ์โปรแกรม 

20/6=3 

20%6=2 

20/6=3.333333 

20/6=3.33  

 

 

 

 

 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:123 

 

บทสรุป 

เมื่อต้องการรับค่าข้อมูล  string  ควรใช้ฟังก์ชัน  gets( )  หรือ  scanf( ) เมื่อต้องการรับตัวเลขหรือ
ตัวอักษรเพียง  1  ตัว  ที่ไม่ต้องการเห็นบนจอภาพ  และไม่ต้องกดแป้น  enter  ควรใช้
ฟังก์ชัน  getch( ) แต่ถ้าต้องการเห็นบนจอภาพด้วยควรใช้ฟังก์ชัน  getche( ) เมื่อต้องการรับข้อมูล
ตัวเลขที่มากกว่า  1  ตัว  เช่น  ตัวเลขจ านวนเต็มหรือตัวเลขทศนิยม  ควรใช้ฟังก์ชัน  scanf( )

ค าสั่ง getchar() และ getch() ทั้ง 2 ค าสั่งนี้ใช้รับข้อมูลประเภทอักขระ( char ) โดยมีรูปแบบการ
เรียกใช้ค าสั่งดังนี้ 

ch = getchar();  

          ch = getch(); 

ch : ตัวแปรชนิด char เพ่ือใช้เก็บค่าของอักขระหรือตัวอักษรที่รับเข้ามา 

ถึงแม้ว่าทั้งค าสั่ง getchar() และ getch() จะใช้ส าหรับรับข้อมูลชนิดอักขระเหมือนกัน แต่ทั้ง 
2 ค าสั่งนี้มีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ ค าสั่ง getchar() เมื่อป้อนอักขระเข้ามาแล้ว ต้องกดปุ่ม <Enter> 

โปรแกรมจึงจะกลับไปท างานต่อได้ และตัวอักขระที่เราป้อนจะแสดงขึ้นมาให้เห็นบนหน้าจอด้วย ส่วน
ค าสั่ง getch() ไม่ต้องกดปุ่ม <Enter> เพียงแค่เราป้อนอักขระเข้ามา 1 ตัว โปรแกรมจะกลับไปท างาน
ต่อทันที และตัวอักขระที่ป้อนจะไม่แสดงขึ้นมาให้เห็น 
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แบบฝึกหัด 

 

1. ใหเขียนโปรแกรมเพ่ือรับขอมูลและแสดงผลขอมูลที่รับนั้น ดังนี้ 
1.1 ความสูง มีหนวยเปนเซนติเมตร 

1.2 นามสกุล ความยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร 

1.3 เลขที่บัตรประจ  าตัวประชาชนเปนตัวเลข 13 หลัก 

 

2. ใหเขียนโปรแกรม 2 โปรแกรมเพ่ือแสดงขอความตอไปนี้ออกทางจอภาพ 

I love 

C programming 

very much. 

โดยที่ 
(ก) เขียนโปรแกรมท่ี 1 โดยในฟงกชัน main( ) ประกอบดวยฟงกชัน printf( ) 3 ค  าสั่ง 
(ข) เขียนโปรแกรมที่ 2 โดยใชฟงกชัน main( ) ประกอบดวยฟงกชัน printf( ) 1 ค  าสั่ง 
 

3. ใหเขียนโปรแกรมเพ่ือรับชื่อและความสูงของคน ๆ หนึ่ง และแสดงชื่อและความสูงนั้นทางจอภาพ 
โดยแสดงในรูปแบบดังตัวอยางตอไปนี้ (ตัวเอนคือสิ่งที่ผูใชปอนสูระบบ) 
Enter name : Somchai 

Enter height (cm.) : 178 

Output : 

Name Height (cm.) 

Somchai 178 

 

4. ใหเขียนโปรแกรมรับขอมูลเลขจ านวนจริงแบบ float 3 จ านวน และแสดงผลลัพธเลขทั้ง 3 จ  านวน 

ดังตัวอยาง (ตัวเอนคือสิ่งที่ผูใชปอนสูระบบ) 
Enter number 1 : 5243.2 

Enter number 2 : 13 

Enter number 3 : 12.3548 
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Output : 

5243.20 

 13.00 

  12.35 

 

5. ให้หาที่ผิดพลาดของโปรแกรมตอไปนี้ และแกไขใหถูกตอง 

void main () 

    { 

  float a1; 

  printf("Enter number : ’); 
  scanf("%s", a1) 
  printf(“Your number is %.2d” a 1); 
     } 

 

 

6. เขียนผลการรันจากการเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่งต่อไปนี้ 
printf(“test row 1 %10d\n”,10); 
printf(“test row 2 %10d\n”,2500); 
printf(“test row 3 %10d\n”,180); 
printf(“test row 4 %10d\n”,5); 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
 

รายวิชา   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 
 

หัวข้อเนื้อหา 

6.1 ค าสั่งเงื่อนไข 

6.2 ค าสั่งท าซ  า  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับค าสั่งเงื่อนไขได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่ง if ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่ง switch ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับค าสั่งท าซ  าได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่ง for ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่ง while ได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยค าสั่ง do..while ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
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บทท่ี 6 

ค าสั่งควบคุมการท างาน 

 
 

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง จะมีรูปแบบการแก้ปัญหาหรือรูปแบบการเขียนโปรแกรมอยู่ 
3ลักษณะ คือ การเขียนแบบล าดับ (Sequential) การเขียนแบบเงื่อนไข (Selection) และการเขียน
แบบวนซ  า(Repetition) การเขียนทีละค าสั่งจากบนลงจัดเป็นการเขียนแบบล าดับ ส่วนการเขียนแบบ
เงื่อนไขและการเขียนแบบวนซ  านั นจะต้องใช้ค าสั่งควบคุม ช่วยให้เกิดการเขียนในลักษณะดังกล่าวโดยที่
ใช้ภาษาซีมีค าสั่ง if และ switch เพ่ือช่วยในการเขียนแบบเงื่อนไข ส่วนในการเขียนแบบวนซ  า จะมี 3 

ค าสั่งคือ for while และ do-while 
 

 6.1 ค าสั่งเงื่อนไข  

ค าสั่ง if เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเขียนแบบเงื่อนไข ตัวอย่างของประโยคในลักษณะเงื่อนไขเป็น
ตัวอย่างที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ถ้าวันนี  ฝนไม่ตกฉัน จะเดินไปโรงเรียน แต่ถ้าฝนตก
ฉันจะขอให้คุณพ่อไปส่งที่โรงเรียนหรือตัวอย่างเช่น ถ้าฉันสอบได้คะแนนดีคุณพ่อและคุณแม่จะภูมิใจ  

เงื่อนไขดงักล่าวมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงเกิดเหตุการณ์หนึ่ง แต่ถ้าไม่จริงจะเกิดอีก
เหตุการณ์หนึ่งกับประโยคในลักษณะที่ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจึงจะเกิดเหตุการณ์ขึ นเท่านั น ทั ง 2 ลักษณะ
สามารถเขียนเป็นผังงานของงานได้ดังรูปที่ 6.1 (ก) และ (ข) 

 

 

 
 

รูปที่ 6.1 แสดงผังงานของประโยคเงื่อนไข 
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จากผังงานทั ง 2 จะมีรูปแบบการเขียนค าสั่ง if เกิดขึ น 2 แบบ ดังนี  
  6.1.1 ค าสั่ง if   

ในกรณีที่ประโยคเงื่อนไขมีการท างานเฉพาะเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั นโดยไม่มีการท างานใด ใน
เงื่อนไขท่ีเป็นเท็จดังแสดงในรูปที่ 6.1 (ข) สามารถเขยีนแทนด้วยค าสั่ง if โดยไม่ต้องใส่ค าสั่ง else แสดงดัง 

รูปแบบ 

 

 

           

           

  

    

 

ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงแล้วมีการท าค าสั่งมากกว่า 1 ค าสั่งขึ นไปก็ใช้รูปแบบของเครื่องหมาย { } ซ่ึง
ใช้ในกรณีที่มีค าสั่งที่ต้องท าในเงื่อนไขและการวนซ  ามากกว่า 1 ค าสั่งเพ่ือแสดงขอบเขตของ การท างาน
นั นตัวอย่างเช่น ให้รับข้อมูลจ านวนเต็มจากผู้ใช้หากข้อมูลนั นมีค่ามากกว่า 60 หรือน้อยกว่า 20 ให้ขึ น
ข้อความว่า “Number is out of range” เขียนได้ดังตัวอย่าง  

 scanf(“%d”, &number);  
if (number < 20 || number > 60)  printf(“Number %d is out of range”, number); 

 

การท างานด้วยค าสั่ง if.. แสดงตัวอย่างการใช้งานดังตัวอย่างที่ 6.1 และ 6.2  
 

ตัวอย่างที่ 6.1 โปรแกรมเพ่ือให้ผู้ใช้ค าเดาตัวอักษรที่โปรแกรมได้ตั งไว้ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลตัวอักษร  

ตรงกับตัวอักษรตรงกับสิ่งที่โปรแกรมตั งไว้จะขึ นค าว่า “Bingo”  
 

#include <stdio.h>  
#define ANS ‘G’  
void main( ) {  
char ch;  
   printf(“Enter character (a-z/A-Z) : “);  
   scanf(“%c”, &ch);  
   if (ch == ANS)  
      printf(“Bingo”);  
}  
 

 

ผลการท างานของโปรแกรม  

Enter character (a-z/A-z) : G  

Bingo  
 

 If (เงื่อนไข) 

 ค ำสั่งที่ 1; 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:131 

 

ข้อควรระวัง  

- หากพิมพ์ค าสั่ง ch == ANS เป็นค าสั่ง ch = ANS จะได้ผลลัพธ์การท างานที่แตกต่างกัน  

- การเปรียบเทียบ ch == ANS คือการสั่งให้เปรียบเทียบว่า ch == ‘G’  
 

ตัวอย่างที่ 6.2 แสดงโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลเลขจ านวนเต็ม 2 จานวนจากผู้ใช้หากค่าแรกท่ีรับมามี  
ค่ามากกว่าค่าหลังให้ขึ นข้อความว่า “First value more than second value.”  
 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
int a, b;  
printf(“Enter A : “);  
scanf(“%d”, &a);  
printf(“Enter B : “);  
scanf(“%d”, &b);  
if (a > b)  
  printf(“First value more than second value”); 
} 

 

6.1.2 ค าสั่ง if-else 

ค าสั่ง if ในรูปแบบแรกจะค าสั่งที่ต้องท าทั งในกรณีที่เงื่อนไขเป็นจริงและเป็นเท็จโดย ใช้นิพจน์
ตรรกศาสตร์มาเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเงื่อนไขมีรูปแบบค าสั่ง คือ 

 
           

           

           

         

 

   

           

         

     ตัวอย่างเช่นหากรับข้อมูลจากผู้ใช้และต้องการตรวจสอบว่าเลขที่รับเข้ามามีค่ามากกว่า 10 ให้พิมพ์
ข้อความว่า “Number is over than 10” แต่ถ้าไม่ใช่ให้พิมพ์ข้อความว่า “Number is not over 
than 10” จะเขียนเป็นค าสั่งได้ว่า  

 

scanf(“%d”, &number);  
if (number > 10)  

printf(“Number %d is over than 10”, number);  
else  

printf(“Number %d is not over than 10”, number);  
 

 

 If (เง่ือนไข) 

 ค ำสัง่ที่ 1; 

else 
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หากเงื่อนไขเป็นจริงหรือเท็จแล้วต้องท าค าสั่งมากกว่า 1 ค าสั่ง จะต้องใช้เขียน if-else ในรูปแบบที่
ใช้เครื่อง { } ซึ่งแสดงขอบเขตของการท าเงื่อนไขครอบค าสั่งที่ต้องท าในแต่ละเงื่อนไข มีรูปแบบดังนี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเหมือนในตัวอย่างก่อนหน้านี  แต่เพ่ิมเงื่อนไขว่าถ้าเลขนั นมีค่ามากกว่า 10 ให้ ลดเลข
นั นลง 5 แสดงได้ดังตัวอย่าง  

 

scanf(“%d”, &number);  
    if (number > 10) {  
      printf(“Number %d is over than 10”, number);  
    number = number – 5;  
     } else  
      printf(“Number %d is not over than 10”, number);  
 

แต่หากมีเงื่อนไขเพ่ิมขึ นอีกว่าถ้าเลขนั นไม่มากกว่า 10 ให้เพ่ิมค่าเลขนั นขึ นอีก 5 สามารถเขียนได้ว่า  

 

 

         scanf(“%d”, &number);  
         if (number > 10) {  
                    printf(“Number %d is over than 10”, number);  
                    number = number – 5;  
        } else {  
                    printf(“Number %d is not over than 10”, number);  
                   number = number + 5;  
        }  
 

 

 

 

 If (เง่ือนไข) 

 ค ำสัง่ที่ 1; 

 ค ำสัง่ที่ 2; 

} else{ 

 ค ำสัง่ที่ 3; 

 ค ำสัง่ที่ 4; 

} 
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ทั งนี หากมีค าสั่งเพียงค าสั่งเดียวในเงื่อนไขก็สามารถใช้เครื่องหมาย { } ได้เช่นเดียวกัน เช่น  

 

        scanf(“%d”, &number);  
        if (number > 10) {  
                  printf(“Number %d is over than 10”, number);  
       } else {  
                 printf(“Number %d is not over than 10”, number);  
}  
 

แสดงตัวอย่างโปรแกรมดังตัวอย่างที่ 6.3 และตัวอย่างที่ 6.4  

 

ตัวอย่างที่ 6.3 โปรแกรมเพ่ือตรวจสอบความสูงของนักเรียน 2 คน โดยรับข้อมูลความสูงของนักเรียน
ทั ง สองมาหาว่าความสูงมากที่สุดคือค่าใด  
 

#include <stdio.h>  
void main( )  
{  
   float height1, height2, max;  
   printf(“Enter first student’s height (cm.) : “);  
   scanf(“%f”, &height1);  
   printf(“Enter second student’s height (cm.) : “);  
   scanf(“%f”, &height2);  
   if (height1 > height2)   
       max = height1;  
   else  
      max = height2;  
   printf(“Maximum height is : %.2f cm.”, max);  
} 
 

ผลการท างานของโปรแกรม  

Enter first student’s height (cm.) : 184.5  
Enter second student’s height (cm.) : 192.4  
Maximum height is : 192.40 cm.  
 

ตัวอย่างที่ 6.4 ให้ค านวณค่าดัชนีของน  าหนัก(Body Mass Index : BMI) ซึ่งสามารถคิดได้จากสูตร 

BMI = w / h2 โดยที่ w แทนน  าหนักตัวมีหน่วยเป็นกิโลกรัม และ h แทนความสูงมีหน่วยเป็นเมตร 

หากค่า BMI อยู่ในช่วง 20-25 ให้ขึ นข้อความว่า “Normal BMI.” แต่หากอยู่นอกช่วงดังกล่าวให้ขึ น
ข้อความว่า “Dangerous BMI.”  
 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
 float w, h, BMI;  
 printf(“Enter weight (Kg): “);  
 scanf(“%f”, &w);  
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 printf(“Enter height (M): “);  
 scanf(“%f”, &h);  
 BMI = w / (h * h);  
 printf(“BMI is %.2f”, BMI);  
   if (BMI >= 20 && BMI <= 25)  
     printf(“\nNormal BMI.”);  
  else  
 printf(“\nDangerous BMI.”);  
}  

 

 

6.1.3 ค าสั่ง if แบบซับซ้อน 

ในบางกรณีประโยคเงื่อนไขอาจจะมีความซับซ้อนมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขเดียวกันกับหลาย
ค่า เช่นให้รับข้อมูลชั นปีของนักศึกษาและให้พิมพ์ข้อความตรงกับชั นปีก าหนดว่าชั นปีที่ 1 พิมพ์ว่า 

“Freshy” ชั นที่ 2 พิมพ์ว่า “Sophomore” ชั นปีที่ 3 พิมพ์ว่า “Junior” ชั นปีที่ 4 พิมพ์ว่า “Senior” 
ชั นปีอื่น ๆ พิมพ์ว่า “Super”  

 
scanf(“%d”, &year);  
if (year == 1)  

printf(“Freshman”);  
else if (year == 2)  

printf(“Sophomore”);  
else if (year == 3)  

printf(“Junior”);  
else if (year == 4)  

printf(“Senior”);  
else  

printf(“Super”);  
 

นอกจากนี บางเงื่อนไขอาจจะมีความซับซ้อนเช่น พิจารณาข้อมูลนักศึกษาให้ตรวจสอบว่าถ้า
เป็นนักศึกษาเพศชายมีความสูงตั งแต่ 180 ซม. ขึ นไปให้ขึ นข้อความแนะนาว่าควรจะสมัครเข้าชมรม
บาสเก็ตบอลแต่ถ้าเป็นเพศหญิงมีความสูงตั งแต่ 170 ซม. ขึ นไปให้ขึ นข้อความแนะนาว่าควรจะสมัคร
เข้าชมรมวอลเลย์บอล  

if (gender == ‘M’ && height > 180)  
printf(“Basketball”);  
else if (gender == ‘F’ && height > 170)  
printf(“Volleyball”);  
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สามารถเขียนในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่า  

 

if (gender == ‘M’) {  
if (height > 180)  

printf(“Basketball”);  
} else { /* ไม่ใช่เพศชาย เพราะฉะนั นเป็นเพศหญิง */  

if (height > 170)  

printf(“Volleyball”);  
}  

 

การเขียนในลักษณะดังกล่าวจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เครื่องหมาย { } ให้ถูกต้อง 

พิจารณาจากตัวอย่างต่อไปนี   
if (gender == ‘M’)       if (gender == ‘M’)  
if (height > 180)        if (height > 180)  

printf(“Basketball”);       printf(“Basketball”);  
else         else if (height > 170)  

if (height > 170)        printf(“Volleyball”);  
printf(“Volleyball);  

 

จะเห็นว่าการเว้นย่อหน้าไม่ช่วยให้เกี่ยวข้องกับการจับคู่ของเงื่อนไข if-else เวลาที่คอมไพเลอร์
มองดูโปรแกรมไม่ได้ดูจากการย่อหน้าแต่ดูจากสัญลักษณ์ต่างๆการตีความจึงแตกต่างจากความตั งใจของ
ผู้เขียนโปรแกรมเพราะฉะนั นหากไม่แน่ใจการจับคู่เงื่อนไขใดให้ใช้เครื่องหมาย { } เป็นตัวบอกขอบเขต
การท างานของค าสั่ง if-else นั นๆโดยที่จานวนปีกกาเปิดในโปรแกรมจะต้องเท่ากับจ านวนปีกกาปิดใน
โปรแกรมเสมอแสดงตัวอย่างโปรแกรมดังตัวอย่างที่ 6.5 และ 6.6  

 

ตัวอย่างที่ 6.5 เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษาและให้พิมพ์เกรดที่นักศึกษาได้รับ
จากเงื่อนไขการให้ลาดับขั นดังนี   
คะแนนต่ ากว่า 50 ได้เกรด F  

คะแนนต่ ากว่า 60 ได้เกรด D  

คะแนนต่ ากว่า 70 ได้เกรด C  

คะแนนต่ ากว่า 85 ได้เกรด B  

คะแนนตั งแต่ 85 ขึ นไปได้เกรด A  

 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
  float score;  
  printf(“Enter score : “);  
  scanf(“%f”, &score);  

if (score < 50)  
  printf(“Grade F”);  
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else if (score < 60)  
  printf(“Grade D”);  
else if (score < 70)  
  printf(“Grade C”);  
else if (score < 85)  
  printf(“Grade B”);  
else  
printf(“Grade A”); 

 } 
 

 

ตัวอย่างที่ 6.6 ให้รับข้อมูลจ านวน 3 จ านวนจากผู้ใช้ และให้หาว่าค่ามากที่สุดมีค่าเท่าใด  
 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
int first, second, third, max;  
printf(“Enter first number : “);  
scanf(“%d”, &first);  
printf(“Enter second number : “);  
scanf(“%d”, &second);  
printf(“Enter third number : “);  
scanf(“%d”, &third);  
max = first;  
if (max > second)  
max = second;  
else if (max > third)  
max = third;  
printf(“Maximum number is %d”, max);  
}  

 

ลองพิจารณาตัวอย่างของ Short Circuit ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 กับการใช้งานประโยคเงื่อนไข
สิ่งที่ต้องระวังคือหากใช้เครื่องหมาย && (Logical And) ถ้านิพจน์แรกเป็นเท็จจะท าให้นิพจน์นั นเป็น
เท็จเสมอและถ้าเป็นเครื่อง || (Logical Or) หากนิพจน์แรกเป็นจริงจะท าให้ทั งนิพจน์เป็นจริงเสมอสิ่งที่
ตามมาคือคอมไพเลอร์จะไม่มีการประมวลผลค าสั่งในนิพจน์ที่คู่กันเรียกกระบวนการนี  วา่ Short-

Circuit แสดงดังตัวอย่าง  
int a = 10;  

if (a > 5 || a++ > 10)  

a = a * 2;  

printf(“a = %d”, a);  
 

จะได้ค าตอบว่า a = 20 ทั งนี หากสังเกตนิพจน์ที่ 2 ของการเปรียบเทียบจะเห็นว่าผู้เขียนโปรแกรม
ตั งใจให้มีการเพ่ิมค่าของ a ขึ นอีก 1 ก่อนที่จะท างานใดๆแต่เนื่องจากนิพจน์แรกเป็นจริงท าให้สรุปได้ว่าทั ง
นิพจน์นี เป็นจริงจึงไม่มีการประมวลผลนิพจน์ที่ 2 ค่า a จึงไม่เพ่ิมขึ นซึ่งอาจจะท าให้ค่าที่ได้ผิดจากความ
ตั งใจของผู้เขียนโปรแกรม ตัวอย่างของ Short-circuit ที่ใช้เครื่องหมาย && ได้แก่  
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int a = 10;  

if (a < 5 && a++ > 10)  

a = a * 2;  

printf(“a = %d”, a); 
 

จะได้ค าตอบคือ a = 10 เนื่องจากนิพจน์แรกเป็นเท็จท าให้เกิด Short-circuit ไม่มีการ
ประมวลผลนิพจน์ที่ 2 ค่า a จึงไม่มีการเพ่ิมขึ น  

นอกจากนี หากเปรียบเทียบตัวด าเนินการเงื่อนไขที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 สามารถเปรียบเทียบได้กับการ
ท างานประโยคเงื่อนไข if-else ดังตัวอย่าง  
 

x = (y < 0) ? -y : y;  

หากเขียนค าสั่งดังกล่าวเป็นประโยคเงื่อนไข if-else จะได้  
if (y < 0)  

x = -y;  

else  

x = y;  

 

 

6.1.4 ค าสั่ง switch  

ค าสั่ง switch เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเขียนประโยคเงื่อนไขมักจะใช้กับกรณีท่ีเป็นเงื่อนไข if แบบ
ซับซ้อนตัวอย่างเช่นในเรื่องของการตรวจสอบชั นปีของนักศึกษาและให้พิมพ์ข้อความตามชั นปีที่ก าหนด 

ดังตัวอย่างที่แสดงในหัวข้อ 6.1.3 จะเห็นว่ามีการตรวจสอบนิพจน์เงื่อนไขคือ ชั นปีของนักศึกษาในทุก
เงื่อนไขเหมือนกันประโยคในลักษณะเช่นนี  สามารถใช้ค าสั่ง switch มาช่วยในการเขียนเพ่ือช่วยให้อ่าน
เข้าใจได้มากยิ่งขึ นทั งนี  เงื่อนไขท่ีจะน ามาตรวจสอบในค าสั่ง switch ได้จะต้องมีค่าเป็นเลขจ านวนเต็ม
หรือตัวอักขระเท่านั น ไม่สามารถใช้กับการตรวจสอบสตริงหรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นช่วง มีรูปแบบของ
ค า สั่ง switch คือ 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

การท างานของค าสั่ง switch จะตรวจสอบเงื่อนไขว่าตรงกับค่า case ใดก็จะไปท างานที่ค าสั่งที่
อยู่ใน case นั นค าสั่งหนึ่งที่มักจะใช้คู่กับค า สั่ง switch คือค าสั่ง break ค าสั่งนี ใช้ในการบอกให้

switch ( เง่ือนไข ) {  

case ค ำคงท่ี1 : ค ำ สัง่1;  

case ค ำคงท่ี2 : ค ำ สัง่2 ;  

default : ค ำ สัง่N ;  
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โปรแกรมหยุดการท างานและกระโดดออกจากขอบเขตของ { } ที่ใกล้ที่สุดซึ่งสามารถใช้ค าสั่งนี  รว่มกับ
ค าสั่งวนซ  าอ่ืนๆอีกด้วยพิจารณาการท างานของค าส่ง switch จากตัวอย่าง  

int a=2;      int a=2;  

switch ( a ) {     switch ( a ) {  

case 1 : printf(“11111\n”);   case 1 : printf(“11111\n”);  
case 2 : printf(“22222\n”);   break;  

case 3 : printf(“33333\n”);   case 2 : printf(“22222\n”);  
default : printf(“AAAAA\n”);   break; } case 3 : printf(“33333\n”);  
  

}     break; 

default : printf(“AAAAA\n”);  
}  

 

ผลการท างาน (ก)     ผลการท างาน (ข)  

22222      22222  

33333  

AAAAA  
 

จากตัวอย่าง (ก) เมื่อโปรแกรมตรวจสอบนิพจน์ว่าตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 2 จะมาท างานที่ค าสั่ง 
case 2 พิมพ์ค่า 22222 และท าค าสั่งต่อๆมาได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง  

ตัวอย่าง (ข) มีการใช้ค าสั่ง break เมื่อมีการตรวจสอบว่าตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 2 จะมาท า งาน
ที่ค่าสั่ง case 2 พิมพ์ค่า 22222 และท าค าสั่ง break ซึ่งจะท าให้การท างานกระโดดออกจากขอบเขต
ของเครื่องหมาย { } ที่ใกล้ที่สุดได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่าง  

 

ค าสั่ง default ใน switch จะมีค่าเหมือนกับ else ในค า สั่ง if-else ก็คือค่าใดๆก็ตามที่ไม่ใช่
ค่าท่ีก าหนดใน case จะมาท าที่ค าสั่ง default ซึ่งค าสั่ง default นี จะมีหรือไม่มีก็ได้หากเขียนค าสั่ง 
switch แทนค าสั่ง if-else ของการพิมพ์ค่าของชั นปีนักศึกษาจะได้ดังตัวอย่าง 

 
scanf(“%d”, &year);     scanf(“%d”, &year);  
if (year == 1)      switch ( year ) {  

printf(“Freshman”);     case 1 : printf(“Freshman”);  
else if (year == 2)      break;  

printf(“Sophomore”);     case 2 : printf(“Sophomore”);  
else if (year == 3)      break;  

printf(“Junior”); case 3 :     printf(“Junior”);  
else if (year == 4)      break;  

printf(“Senior”); case 4 :    printf(“Senior”);  
else        break;  

printf(“Super”); default     : printf(“Super”);  
} 
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นอกจากนี ยังสามารถเขียนค าสั่ง switch ในลักษณะอ่ืนๆแสดงดังตัวอย่างที่ 6.7 และ 6.8  
 

ตัวอย่างที่ 6.7 เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลตัวอักษรจากผู้ใช้หากผู้ใช้ป้อนตัวอักษร a, b, x ให้ขึ น  

ข้อความว่า “Hanaga” ป้อนตัวอักษร u, d, p ให้ขึ นข้อความว่า “Bingo” ป้อนตัวอักษร g ให้ขึ น
ข้อความว่า “Google” ป้อนตัวอักษรอ่ืน ๆ ให้ขึ นข้อความว่า “Yappadappadoooo”  
 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
  char ch;  
  printf(“Enter character : “);  
  scanf(“%c”, &ch);  
  switch (ch) { 
     case ‘a’ :  
     case ‘b’ :  
     case ‘x’ : printf(“Hanaga”);  
        break;  
     case ‘u’ :  
     case ‘d’ :  
     case ‘p’ : printf(“Bingo”);  
        break;  
     case ‘g’ : printf(“Google”);  
        break;  
default : printf(“Yappadappadoooo”);  
}  
 
 

ตัวอย่างที่ 6.8 เขียนโปรแกรมเพ่ือค านวณค่าจ้างของพนักงานโดยก าหนดให้รับข้อมูลจ านวนชั่วโมง
ท างานและประเภทพนักงานซึ่งพนักงานแต่ละประเภทได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงต่างกันดังนี   
ประเภทของงาน อัตราค่าจ้าง / ชั่วโมง  
0  30  

1  40  

2  45  

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h>  
void main() {  
float workRate, totalPay;  
int workHours;  
char type;  
clrscr();  
printf("Enter type (1-3) : ");  
scanf("%c", &type);  
flushall();  
if (type == '1' || type == '2' || type == '3') {  
switch (type) {  
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case '1' : workRate = 30.0f;  
break;  
case '2' : workRate = 40.0f;  
break;  
default : workRate = 45.0f;  
}  
printf("Enter work hours : ");  
scanf("%d", &workHours);  
flushall();  
totalPay = workHours * workRate; 
printf("Rate is %.2f, total pay = %.2f", workRate, totalPay);  
} else  
printf("!!!Error : incorrect employee type");  
getch(); } 
 

 

6.2 ค าสั่งท าซ้ า 

การเขียนโปรแกรมที่ต้องท างานด้วยค าสั่งเดิมหลาย ๆ ครั ง ท าให้การเขียนโปรแกรมหลาย
บรรทัด ในภาษาซีสามารถเขียนโปรแกรมท่ีมีการท างานแบบซ  า ๆ ด้วยค าสั่ง for ค าสั่ง while และ
ค าสั่ง do…while  ดังมีรายละเอียด ดังนี  

6.2.1 ค าสั่ง for  

ค าสั่งวนซ  าเป็นค าสั่งใช้แก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะที่มีการท างานเดิมซ  ากันลายๆ ครั งซึ่งเขียนใน
รูปแบบของผังงานได้ดังรูปที่ 6.2 

 

รูปที่ 6.2 แสดงผังงานของค า สั่ง for 
 

ค าสั่ง for เป็นค าสั่งวนซ  าในลักษณะที่รู้จ านวนรอบของการวนซ  าที่แน่นอน โดยแบ่งรูปแบบหลัก
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  

1. ส่วนที่ใช้ก าหนดค่าเริ่มต้นหรือก าหนดค่าตัวนับของการวนซ  า 

2. ส่วนที่ตรวจเงื่อนไขการวนซ  า  
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3. ส่วนของการจัดการค่าตัวนับของการวนซ  า 

โดยที่  
for (ก าหนดค่าตัวนับ ; เงื่อนไขการวนซ  า ; จัดการค่าตัวนับ)  

{  

      ค าสั่ง1;  

     ค าสั่ง2;  

}  

 

ขั นตอนของการท างานเมื่อพบค าสั่ง for มีดังนี   
1. ท าค าสั่งในการก าหนดค่าตัวนับ  

2. ตรวจสอบเงื่อนไขการวนซ  าหากเป็นเท็จจะหยุดและออกจากการท างานของค าสั่ง for ไปท า  
งานค าสั่งหลังจากนั น 

3. กรณีเง่ือนไขการวนซ  าเป็นจริงจะท าค าสั่งในขอบเขตของ for นั นคือภายใต้เครื่อง { }  
จนกระทั่งหมดและไปท าจัดการค่าตัวนับซึ่งอาจจะเป็นการเพ่ิมค่าหรือลดค่าตัวนับหลังจากนั นจะกลับ
ท าตรวจสอบเงื่อนไขการวนซ  าในขั นตอนที่ 2 ท าเช่นนี  เรื่อยไปจนกระทั่งเงื่อนไขการวนซ  าเป็นเท็จ  

หากค าสั่งที่ต้องท าในการวนซ  ามีเพียง 1 ค าสั่งรูปแบบการเขียนจะเขียนเครื่องหมาย { } ครอบค าสั่งนั น
ไว้หรือไม่ก็ได้แต่ถ้ามีค าสั่งที่ต้องท าซ  ามากกว่า 1 ค าสั่งจะต้องมีเครื่องหมาย { } แสดงขอบเขตของการ
ท าวนซ  าเสมอพิจารณาตัวอย่างที่ 6.9  

 

ตัวอย่างที่ 6.9 เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลเลขจานวนเต็มจากผู้ใช้จานวน 5 ค่าและหาว่าค่าเฉลี่ยของ
เลขที่ป้อนเขา้มาเป็นเท่าใด  

 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
  int i, number;  
  float average, sum=0.0f;  
  for ( i=0 ; i < 5 ; i++) {  

printf(“Enter number %d : “, i+1);  
scanf(“%d”, number);  
sum += number;  

}  
  average = sum / 5;  
  printf(“Average is %.2f”, average);  
}  
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ผลการท างานของโปรแกรม  

Enter number 1 : 10  

Enter number 2 : 20  

Enter number 3 : 30  

Enter number 4 : 40  

Enter number 5 : 50  

Average is 30.00  
 

ข้อควรระวัง คือหากก าหนดให้ตัวแปร sum เป็นข้อมูลชนิด int การสั่งให้ค านวณค่าของ 
average = sum / 5; จะท าให้เกิดการปัดเศษทิ ง ในการท างานของค าสั่ง for สิ่งส าคัญท่ีผู้ใช้จะต้องรู้
คือท าอย่างไรจึงจะวนท าซ  าได้เท่ากับจ านวนรอบที่ต้องการจากตัวอย่างที่ 6.9 มีการใช้ตัวแปร i เป็น
ตัวนับจ านวนรอบของการท าซ  าในที่นี  ต้องการให้มีการท าซ  าทั งหมด 5 รอบไล่ขั นตอนการท างานของ
โปรแกรมได้ดังนี   

1. ก าหนดให้ i มีค่าเริ่มต้นที่ 0  

2. แล้วตรวจสอบว่า i มีค่าน้อยกว่า 5 เงื่อนไขเป็นจริงมีรับข้อมูลตัวแรกและท าการบวกเลขที่ 
รับเข้ามานั นเก็บไว้ในตัวแปร sum  

3. เพ่ิมค่า i ขึ น 1 เพราะฉะนั น i มีค่าเท่ากับ 1  

4. แล้วตรวจสอบว่า i มีค่าน้อยกว่า 5 เงื่อนไขเป็นจริงมีรับข้อมูลตัวที่ 2 และท าการบวกเลขที 
รับเข้ามานั นเก็บไว้ในตัวแปร sum 

5. เพ่ิมค่า i ขึ น 1 เพราะฉะนั น i มีค่าเท่ากับ 2  

6. แล้วตรวจสอบว่า i มีค่า น้อยกว่า 5 เงื่อนไขเป็นจริงมีรับข้อมูลตัวที่ 3 และท าการบวกเลขท่ี 

รับเข้ามานั นเก็บไว้ในตัวแปร sum  

7. เพ่ิมค่า i ขึ น 1 เพราะฉะนั น i มีค่าเท่ากับ 3  

8. แล้วตรวจสอบว่า i มีค่าน้อยกว่า 5 เงื่อนไขเป็นจริง มีรับข้อมูลตัวที่ 4 และท าการบวกเลขที่ 
รับเข้ามานั นเก็บไว้ในตัวแปร sum  

9. เพ่ิมค่า i ขึ น 1 เพราะฉะนั น i มีค่าเท่ากับ 4  

10. แล้วตรวจสอบว่า i มีค่าน้อยกว่า 5 เงื่อนไขเป็นจริง มีรับข้อมูลตัวที่ 5 และท าการบวก
เลขที่รับเข้ามานั นเก็บไว้ในตัวแปร sum  

11. เพ่ิมค่า i ขึ น 1 เพราะฉะนั น i มีค่าเท่ากับ 5  

12. ตรวจสอบเงื่อนไข i มีค่าน้อยกว่า 5 พบว่าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะจบการท างานภายในค าสั่ง 
for พิจารณาค่าของการวนซ  าต่อไปนี ว่าค่าเริ่มต้นของตัวนับการท าซ  าเป็นเท่าใดท าซ  าทั งหมดกี่รอบและ
ค่าสุดท้ายของตัวนับที่ออกจากการท าซ  าเป็นเท่าใด จากตาราง 6.1 
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ตาราง 6.1 หาค่าของการท า งานวนซาด้วยค า สั่ง for 

 

ค าสั่ง ค่าตัวนับเริ่มต้น จ านวนรอบ ค่าตัวนับสุดท้าย 

for ( i = 1; i <= 5; i++)  1 5 6 

for ( j = 53; j <= 57; j++)  53 5 58 

for (k = 10; k > 5; k- -)  10 5 5 

for (a = 2; a < 20; a += 2)  2 9 20 

for (a = 2; a < 20; a *= 2)  2 4 32 
 

จะเห็นว่าค าสั่งส่วนต่างๆของค าสั่ง for สามารถเขียนได้หลายรูปแบบแต่มีสุดท้ายที่ต้องการคือ
การควบคุมจ านวนรอบของการท าซ  าให้ได้เท่ากับจานวนที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการสิ่งที่ต้องระวังในการ
เขียนคือ  

for (i = 0; i < 5; i++);  

printf(“Hello\n”);  
 

การใส่เครื่องหมาย ; ต่อท้ายค าสั่ง for เครื่องหมาย ; เป็นค าสั่งที่เรียกว่า Null Statement 

นับเป็นค าสั่ง 1 ค าสั่ง โดยที่ค าสั่งนี จะไม่ท าอะไรเลยเพราะฉะนั นในตัวอย่างดังกล่าวจะมีการวนท าซ  า
โดยไม่ท าอะไรเลย 5 รอบแล้วจึงพิมพ์ข้อความ Hello เพียงข้อความเดียวแทนที่จะพิมพ์ข้อความ Hello 

5 ครั ง นอกจากนี ท่ีพบเห็นบ่อยๆ คือการใช้เครื่องหมาย ; ต่อท้ายค าสั่ง if ซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับ
ตัวอย่างข้างต้น เช่น  

 
if (a > 5);  

printf(“Hello”); 
 

จากการใส่เครื่องหมายดังกล่าวคอมไพเลอร์จะตีความได้ว่าตรวจสอบว่า a มีค่ามากกว่า 5 

หรือไม่ถ้ามากกว่าก็ไม่ต้องท าอะไร ( ท า Null Statement คือ ; ) แล้วไปพิมพ์ข้อความว่า Hello 

แทนที่จะท าการตรวจสอบว่าถ้า a มีค่ามากกว่า 5 ให้พิมพ์ข้อความว่า Hello ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง for 

เพ่ิมเติมคือค าสั่ง for สามารถใช้ตัวด าเนินการคอมมา ( , ) ประกอบภายในค าสั่งหรืออาจจะเขียน
องค์ประกอบของค าสั่งไม่ครบก็ได้แสดงดังตัวอย่าง  

 

for (i=0, j=0; i<5 && i+j < 10; i++, j+=2) {  

……  
}  

a = 0;  

 

for ( ; a < 5 ; ) {  

……  
a++;  

}  
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ตัวอย่างเพ่ิมเติมในเรื่องของค าสั่ง for แสดงดังตัวอย่างที่ 6.10 และ 6.11  
 

ตัวอย่างที่ 6.10 โปรแกรมเพ่ือหาค่าเฉลี่ยของเลขจานวนเต็ม N ตัวซึ่งรับจากผู้ใช้  
 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
  int i, number, n;  
  float average, sum=0.0f;  
  printf(“Enter N : “);  
  scanf(“%d”, &n);  
  for ( i=0 ; i < n ; i++) {  
  printf(“Enter number %d : “, i+1);  
  scanf(“%d”, number);  
  sum += number;  
}  
 average = sum / 5;  
 printf(“Average is %.2f”, average);  
}  
 

ตัวอย่างท่ี 6.11 โปรแกรมเพ่ือแสดงผลลัพธ์ของการแปลงเลขฐาน 10 ให้เป็นเลขฐาน 8 และเลขฐาน 

16 โดยรับข้อมูลค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายของช่วงข้อมูลที่ต้องการแปลงค่า  

 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
   int start, end, i;  
   printf(“Enter start number : “);  
   scanf(“%d”, &start);  
   printf(“Enter end number : “);  
   scanf(“%d”, &end);  
   printf(“\n\tDec\t\t\tOctal\t\t\tHexa”);  
for ( i=start ; i <= end ; i++) {  
  printf(“\n\t%3d\t\t\t%5o\t\t\t%4x”, i, i, i); 
}  
}  
 

นอกจากนี ยังมีค าสั่งเพ่ิมเติมที่จะพบได้เมื่อมีการใช้การท างานวนซ  าในลักษณะต่างทั งค าสั่ง for 

ค าสั่ง while และค าสั่ง do-while ค าสั่งดังกล่าวได้แก่ค าสั่ง continue ค าสั่งนี  จะท างานคล้ายกับ
ค าสั่ง break ซึ่งเป็นการบอกให้จบการท างานในขอบเขตที่ค าสั่งอยู่และออกจากค าสั่งวนซ  านั นค าสั่ง 
continue จะบอกให้จบการท างานในขอบเขตท่ีค าสั่งอยู่เช่นเดียวกันแต่จะวนกลับไปยังท าค าสั่งวนซ  า
นั นในรอบถัดไปแทนพิจารณาจากตัวอย่างโดยที่ให้มีการรับข้อมูลเลขจ านวนเต็ม N จ านวนจากผู้ใช้ ให้
หาผลรวมของเลขคู่ท่ีรับเข้ามา แต่หากผลรวมนั นมาค่ามากกว่า 200 ให้หยุดการหาผลรวมถ้าเมื่อใด
ป้อนเลข 0 เข้ามาให้หยุดการรับข้อมูลทันทีจะได้ว่า  
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printf(“Enter N : “);  
scanf(“%d”, &n);  
sum = 0;  

for (i=0; i < N; i++) {  

printf(“Enter number %d : “, i);  
scanf(“%d”, &number);  
if (number == 0)  

break;  

else if (number % 2 == 0) {  

if (sum > 200)  

continue;  

sum += number;  

}  

}  
 

เมื่อใดที่ค่า sum มีค่ามากกว่า 200 จะมีการท าค าสั่ง continue ซึ่งมีผลท าให้ไม่มีการ
ประมวลผลค าสั่งที่เหลือแต่จะกลับไปท าค าสั่ง i++ และตรวจสอบเงื่อนไขของ i < N ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
ก็จะวนท างานซ  าต่อไป  

 

6.2.2 ค าสั่ง while  

ค าสั่ง while เป็นค าสั่งวนซ  ามักใช้ในกรณีท่ีต้องท างานซ  ากันหลายๆครั งโดยไม่ทราบจ าวนรอบ
ของการท าซ  าที่แน่นอนตัวอย่างเช่น ต้องการรับข้อมูลเลขจ านวนเต็มบวกจากผู้ใช้จ านวนหนึ่งเพ่ือน ามา
หาค่าเฉลี่ยของตัวเลขท่ีป้อนเข้ามาทั งหมด การท างานดังกล่าวจะต้องมีการท างานวนซ  าเพ่ือรับข้อมูล
และหาผลรวมของข้อมูลที่รับเข้ามานั นในกรณีเช่นนี  ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมซึ่งป้อนจ านวนข้อมูลเข้าสู่
ระบบอาจจะป้อนข้อมูลในจ านวนที่ไม่เท่ากัน หากต้องการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้ท างานกับผู้ใช้คนใดๆ
มักจะใช้ค าสั่ง while เข้ามาช่วยในการเขียนโปรแกรมในกรณีตัวอย่างเราทราบว่าข้อมูลที่รับเข้ามาต้อง
เป็นข้อมูล จ านวนเต็มบวกเท่านั นจึงจะน ามาหาค่าเฉลี่ยซึ่งผู้เขียนโปรแกรมสามารถตั งเงื่อนไขว่าหากมี
การป้อนข้อมูลเป็นเลขจ านวนเต็มลบให้แสดงว่าผู้ใช้ต้องการหยุดการป้อนข้อมูลนั นการท างานของค าสั่ง 
while สามารถเขียนแสดงด้วยผังงานดังรูปที่ 6.3 
 



146:การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

 
 

รปูท่ี 6.3 ผังงานของการท างานค าสั่ง while 

 

หากแทนผังงานดังกล่าวด้วยค าสั่ง while สามารถเขียนรูปแบบของค าสั่ง while ได้ดังนี  
           

           

           

           

     

 

     

 

จากรูปแบบค าสั่งดังกล่าวจะเกิดการท างานค าสั่ง1 และค าสั่ง2 เมื่อมีการตรวจสอบว่าเงื่อนไข
เป็นจริงและจะท างานซ  าเช่นนี  ไปจนกว่าเงื่อนไขนั นจะเป็นเท็จหากค าสั่งที่ท าซ  ามีมากกว่า 1 ค าสั่ง
จะต้องใช้เครื่องหมายแสดงขอบเขตคือ { } ครอบค าสั่งที่ต้องการให้ท าซ  าทั งหมดแต่ถ้ามีค าสั่งที่ต้อง
ท าซ  าเพียงค าสั่งเดียวผู้เขียนโปรแกรมใส่เครื่องหมาย { } หรือไม่กไ็ด้ ทั งนี  ต้องระวังห้ามใส่เครื่องหมาย 

; หลังวงเล็บของเงื่อนไขซึ่งถือเป็นค าสั่ง Null Statement ซึ่งจะไม่มีการท างานใดๆแสดงตัวอย่าง
โปรแกรมด้วยตัวอย่างที่ 6.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

while ( เง่ือนไข ) {  

ค ำ สัง่1 ;  

ค ำ สัง่2 ;  
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ตัวอย่างที่ 6.12 โปรแกรมเพ่ือหาค่าเฉลี่ยของเลขจ านวนเต็มบวกที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบเมื่อใดที่ผู้ใช้ป้อน
เลขจ านวนเต็มลบให้ถือว่าสิ นสุดการป้อนข้อมูล  

 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
   int number, count;  
  float sum, average;  
  count = 0;  
  sum = 0.0f;  
  printf(“Enter number : “);  
  scanf(“%d”, &number);  
  while ( number >= 0) {  
     sum += number;  
     count++;  
     printf(“Enter number : “);  
     scanf(“%d”, &number);  
  }  
 average = sum / count;  
 printf(“Average is %.2f”, average);  
} 
 

จากตัวอย่างเนื่องจากจะต้องหาค่าเฉลี่ยของเลขจ านวนเต็มบวกท่ีป้อนเข้ามาจึงใช้ตัวแปร 

count ในการนับจ านวนตัวเลขจ านวนเต็มบวกท่ีป้อนเข้ามาทั งหมดและมีเงื่อนไขในการท าซ  าคือ 

number >= 0 ถ้าตราบใดท่ีผู้ใช้ป้อนข้อมูลเข้ามามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 ก็จะเกิดการหาค่าผลรวม
ของข้อมูลนั น และนับจ านวนข้อมูลที่รับเข้ามาตลอดจนรับข้อมูลตัวใหม่เข้าตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไข
ของการท าซ  าหรือไม่จนกว่าจะมีการป้อนข้อมูลน้อยกว่า 0 จึงจะมีการค านวณหาค่าเฉลี่ย และแสดง
ผลลัพธ์ท าจอภาพ  หากสังเกตรูปแบบการเขียนตัวอย่างดังกล่าวจะเขียนเป็นโครงร่างได้ดังนี   

 

printf(“Enter number : “); ก าหนดค่าเริ่มต้นให้ค่าควบคุม  

scanf(“%d”, &number);  
while (number >= 0) { เงื่อนไขค่าควบคุมการท าซา  

….  
printf(“Enter number : “); เปลี่ยนแปลงค่าควบคุม  

scanf(“%d”, &number);  
}  

 

ในการท างานของค าสั่ง while จะมีตัวควบคุมการท าซ  าเสมอซ่ึงจะต้องมีการก าหนดค่าเริ่มต้น
ของค่าควบคุมตรวจสอบเงื่อนไขค่าควบคุมและมีการเปลี่ยนแปลงค่าควบคุมเพ่ือน าไปตรวจสอบเงื่อนไข
การท าซ  าจากขั นตอนทั ง 3 พิจารณาเปรียบเทียบกับค าสั่ง for ดังตัวอย่าง  
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for (i = 0; i < 10; i++) {  

…..  
}  
 

ในค าสั่ง for ดังตัวอย่างมี i เป็นค่าควบคุมมีเงื่อนไขตรวจสอบค่าควบคุมและมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าควบคุมเพ่ือนาไปสู่การตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั งซึ่งสามารถเขียนในรูปแบบของค าสั่ง while ได้ว่า  

 

 

i = 0;  

while (i < 10) {  

…  
i++;  

}  
 

จะเห็นว่าค าสั่ง for นั นสามารถเขียนในรูปแบบของค าสั่ง while ได้ เช่นเดียวกัน ต่างกันที่
ค าสั่ง for มักจะใช้กับการท างานที่รู้จ านวนรอบของการท าซ  าที่แน่นอนส่วนค า สั่ง while สามารถใช้ได้
ทั่วไปแต่จะเหมาะกับงานที่ไม่รู้จ านวนรอบการท าซ  าดังตัวอย่างข้างต้นตัวอย่างเพ่ิมเติมดังตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่ 6.13 รับข้อมูลจ านวนเต็มจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะป้อนเลข -9999 ให้หาว่ามีเลขจ านวนเต็ม
ลบ (ไม่รวม –9999) อยู่กี่จ านวนและมีเลขจ านวนเต็มบวก (รวมทั งเลขศูนย์)อยู่กี่จ านวน  

 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
  int countPlus, countMinus, num;  
  countPlus = countMinus = 0;  
  printf(“Enter number (-9999 for end) : “);  
  scanf(“%d”, &num); 
  while (num != -9999) {  
    if (num < 0)  
       countMinus++;  
    else  
       countPlus++;  
    printf(“Enter number (-9999 for end) : “);  
    scanf(“%d”, &num);  
 }  
 printf(“Number less than zero = %d, more than or equal to zero = %d”,countMinus,   
countPlus);  
}  
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ในกรณีของการใช้ค าสั่งวนซ  าต่างๆ สิ่งที่ต้องระวังคือการน าเอาเลขจ านวนจริงมาเป็นค่าควบคุม
การวนซ  าพิจารณาจากตัวอย่างเนื่องจากเรารู้ว่า 1/3 + 1/3 + 1/3 มีค่าเท่ากับ 1 เราจึงจะใช้วิธีการ
ดังกล่าวมาเป็นตัวควบคุมการท างานวนซ  าเช่น  

float x, y;  

x = 1.0f;  

y = 1/3;  

while (x != y) {  

printf(“\n55555”);  
y += 1/3;  

}  

หากทดลองเรียกใช้โปรแกรมดังกล่าวจะเกิดการพิมพ์ค่า 55555 ไปเรื่อยๆท าให้เกิดสิ่งที่
เรียกว่าการวนซ  าแบบอนันต์หรือการวนซ  าแบบไม่รู้จบทั งนี เกิดจากการหาของภาษาซี 1 และ 3 เป็น
จ านวนเต็ม เมื่อน ามาหารจะได้ค่าเท่ากับ 0 สามารถทดลองง่ายๆด้วยค าส่งเงื่อนไข  

x = 1.0f;  

y = (1/3) + (1/3) + (1/3);  

if (x == y)  

printf(“Equal”);  
else  

printf(“Not equal”);  
 

ค าตอบที่ได้คือ Not equal เพราะฉะนั นหากใช้เลขจ านวนจริงและการค านวณเป็นเป็นสิ่ง
ควบคุมการวนซ  าหรือน าไปเปรียบเทียบเงื่อนไขจะต้องระมัดระวังในการเขียนโปรแกรมแสดงตัวอย่าง
เพ่ิมเติมในตัวอย่างที่ 6.14 และ 6.15  

 

ตัวอย่างที่ 6.14 เขียนโปรแกรมเพ่ือรับค่าเลขจ านวนจริงจากผู้ใช้ 1 จ านวนและให้ลบออกด้วย0.16523 

อยากทราบว่าจะต้องลบออกกี่ครั งเลขที่รับเข้ามานั นจึงจะมีค่าเข้าใกล้ 0 มากที่สุด (เข้าใกล้ข้างบวก)

และค่าที่เข้าใกล้ 0 นั นมีค่าเท่าใด  

 

#include <stdio.h>  
#define MINUS_VALUE 0.16523  
void main( ) {  
  int count=0; 
  float num, ;  
  printf(“Enter number : “);  
  scanf(“%f”, &num);  
  while (num > 0) {  
  num -= MINUS_VALUE;  
  count++;  
 }  
  printf(“It’s need %d times, value is %f”, count-1, num+MINUS_VALUE);  
}  
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จากตัวอย่างมีการใช้ค าสั่ง #define เป็นการบอกให้รู้ว่าหากเมื่อใดเจอข้อความที่อยู่ตรงกลาง จะ
ก าหนดให้มีค่าเท่ากับค่าที่อยู่ทางขวาสุดเช่น #define MINUS_VALUE 0.16523 แปลได้ว่าเมื่อใดที่ค า สั่งใน
โปรแกรมมีการอ้างถึงค าว่า MINUS_VALUE ให้แทนที่ข้อความนั นด้วย 0.16523 เพราะฉะนั นเมื่อพบค าสั่ง  

 

num -= MINUS_VALUE;  

 

จะมีค่าเท่ากับค าสั่ง  
num -= 0.16523;  

ในตัวอย่างที่ 6.14 เมื่อต้องการพิมพ์ทราบค าตอบจะต้องมีการเพิ่มค่า num และลดค่า count 

เนื่องจากในมีการท าวนซ  าตรวจสอบไว้ว่า num > 0 ตราบใดที่ค่า num มีค่ามากกว่า 0 จะท างานไป
เรื่อยๆ และจะจบก็ต่อมีค่า num มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 แต่ค าตอบต้องการค่า num ที่เข้าใกล้ 0 

ท างบวกเพราะฉะนั นจึงต้องมีการเพ่ิมค่าให้ num เป็น สถานะก่อนสุดท้ายคือบวกด้วย 

MINUS_VALUE และลดค่า count ลง 1  
 

ตัวอย่างที่ 6.15 โปรแกรมเพ่ือรับคะแนนสอบของนักเรียนให้อยู่ในช่วง 10 ถึง 20  

#include <stdio.h>  
#define YES 1  
#define NO 0  
void main( ) {  
int num, correct=NO;  
printf(“Enter number : “);  
scanf(“%d”, &num);  
while (!correct) {  
if (num >= 10 && num <= 20)  
correct = YES;  
else {  
printf(“Error data !!!!\n”);  
printf(“Enter number : “);  
scanf(“%d”, &num);  
}  
}  
} 

 

ในตัวอย่างที่ 6.15 สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบค่าของข้อมูลที่รับเข้ามาให้อยู่
ในช่วงที่ก าหนดไว้ในที่นี  ใช้ตัวแปร correct เป็นตัวควบคุมการวนซ  าโดยก าหนดเริ่มต้นให้เท่ากับ NO 

คือ 0 เมื่อตรวจสอบเงื่อนไข !correct จะได้ค่า 1 ท าให้การวนซ  าเป็นจริงจะเข้าไปท าค าสั่งใน while 

หากตรวจสอบได้ว่าข้อมูลอยู่ในช่วงที่ก าหนดจริงจะก าหนดให้ค่า correct = YES หรือ 1 และกลับ ไป
ตรวจสอบเงื่อนไขจะได้ว่า !correct ในรอบนี  คือ !1 ได้ค่าเท่ากับ 0 ท าให้การวนซ  าเป็นเท็จแต่ถ้าข้อมูล
อยู่นอกช่วงที่ก าหนดดังกล่าวก็จะขึ นข้อความแสดงความผิดพลาดและกลับไปรับข้อมูลใหม่สามารถ
เขียนการตรวจสอบเงื่อนไขนี  อีกแบบหนึ่งได้ว่า  
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printf(“Enter number : “);  
scanf(“%d”, &num);  
while (num < 10 || num > 20) {  

printf(“Error data !!!!\n”);  
printf(“Enter number : “);  
scanf(“%d”, &num);  
}  

ในการเขียนโปรแกรมค าสั่งอาจจะประกอบขึ นมาจากค าสั่งต่างๆ หลายค าสั่งท างานด้วยกันทั ง
ค าสั่งทัว่ไปค าสั่งเงื่อนไขและค าสั่งวนซ  า พิจารณาตัวอย่างเพ่ิมเติมของการใช้ค าส่งร่วมกันหลายรูปแบบ 

จากตัวอย่างที่ 6.16  

 

ตัวอย่างที่ 6.16 โปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้จ านวน  N คนโดยทีผู่้ใช้แต่ละคนป้อนเลขจ านวนเต็มเข้าสู่
ระบบได้ตามความพอใจจนกว่าจะป้อนเลข 9999 ให้หาค่าเฉลี่ยของเลขที่ผู้ใช้แต่ละคนป้อน และหา
ค่าเฉลี่ยของเลขที่ป้อนเข้าสู่ระบบทั งหมด และหาว่าผู้ใช้แต่ละคนป้อนเลขจ านวนเต็มที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 
30 คนละกี่ตัวและหาว่ามีการป้อนเลขเลขจ านวนเต็มลบที่อยู่ในช่วง –1 ถึง –30 กี่ตัวโดยผู้ใช้ทั งหมด  

 

#include <stdio.h>  
#include <conio.h>  
void main() {  
   int n, num, countOne, countAll, countSpecOne, countSpecAll, i;  
   float sumOne, sumAll, averageOne, averageAll;  
   countAll = countSpecAll = 0;  
   sumAll = 0.0f;  
   printf("Enter N : ");  
   scanf("%d", &n);  
      for (i = 1; i <= n; i++) {  
          countOne = countSpecOne = 0;  
          sumOne = 0.0f;  
          printf("\n\nFor user no. %d\n", i);  
          printf("Enter number : ");  
         scanf("%d", &num);  
     while (num != 9999) {  
        countOne++; 
        sumOne = sumOne + num;  
          if (num >= 0 && num <= 30)  
              countSpecOne++;  
          else if (num <= -1 && num >= -30)  
          countSpecAll++;  
          printf("Enter number : ");  
          scanf("%d", &num);  
}  
     averageOne = sumOne / countOne;  
     printf("Average for user no. %d is %.2f", i, averageOne);  
     printf("\nNumber of data between 0 and 30 is %d", countSpecOne);  
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    countAll = countAll + countOne;  
    sumAll = sumAll + sumOne;  
}  
averageAll = sumAll / countAll;  
printf("\n\nAverage for all user is %.2f", averageAll);  
printf("\nNumber of data between -1 and -30 is %d", countSpecAll);  
getch(); }  

 

จากตัวอย่างสิ่งที่ต้องระวังคือการหาค่าตัวนับต่างๆ ว่าเป็นตัวนับส าหรับงานใด และส าหรับผู้ใช้
แต่ละคนหรือว่าส าหรับข้อมูลทั งหมดหากโปรแกรมซับซ้อนควรจะเริ่มจากการแก้ปัญหาย่อยๆ ทีละข้อ 

โดยอาจจะแยกเป็นขั นตอนคือ  

1. รับข้อมูลค่า N คือจ านวนผู้ใช้ก่อนสร้างการวนซ  าส าหรับการท างานของผู้ใช้ N คนอาจจะใช้
ค าสั่ง for หรือ ค าสั่ง while ก็ได้  

2. พิจารณาการท างานของผู้ใช้แต่ละคนรับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนซึ่งต้องรับข้อมูลจนกว่าจะ
ป้อนเลข 9999 จึงจะหยุดการท างานซึ่งสามารถใช้ค าสั่ง while มาช่วยในการท างาน  

3. แก้ปัญหาที่โจทย์ต้องการทีละอย่างโดยอาจจะเริ่มจากหาค่าเฉลี่ยของผู้ใช้แต่ละคน  

4. หาค่าเฉลี่ยของผู้ใช้ทั งหมด  

5. หาค่าที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 30 ส าหรับผู้ใช้แต่ละคน  

6. หาค่าที่อยู่ในช่วง –1 ถึง 30 สาหรับผู้ใช้ทั ง  
การแบ่งงานเป็นปัญหาย่อยแล้วแก้ปัญหาย่อยเหล่านั นจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมท าได้ง่ายขึ น ซึ่งเป็น
หลักการของการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer) ซึ่งใช้ทั่วไปในงานเขียนโปรแกรม และ
สามารถเขียนเป็นงานย่อยซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 4 เรื่องของฟังก์ชันต่อไป 
 

6.2.3 ค าสั่ง do-while  

ค าสั่ง do-while เป็นค าสั่งวนซ  าอีกรูปแบบหนึ่งแสดงผังงานดังรูปที่ 6.4 

 

 
 

รูปที่ 6.4 แสดงผังงานของการท างานค าสั่ง do-while 
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จากรูปจะเห็นว่าการท างานของค าสั่ง do-while จะตอ้งมีการท างานค าสั่ง 1 และค าสั่ง 2 เสมอ 

หลังจากนั นจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขหากเงื่อนไขเป็นจริงก็จะกลับไปท าค าสั่งใน do-while อีกจนกว่า
เงื่อนไขนั นจะเป็นเท็จ เขียนในรูปแบบของค าสั่งได้ว่า 

           

           

           

           

           

   

 

 

   

 ค าสั่ง do-while จะต่างกับค าสั่ง while ตรงที่จะมีการท างานค าสั่งก่อนตรวจสอบเงื่อนไข 

ในขณะที่ค าสั่ง while จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการท างานเสมอพิจารณาจากตัวอย่างการรับ
ข้อมูลให้อยู่ในช่วงที่ต้องการสมมติให้อยู่ในช่วงตั งแต่ 10 ถึง 20 ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีการรับ
ข้อมูลเข้ามาก่อน จากนั นจะตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ หากเขียนในรูปแบบของค าสั่ง do-while 

จะได้ว่า  
do {  

printf(“Enter number (between 10 and 20) : “);  
scanf(“%d”, &num);  
} while (num < 10 || num > 20);  

 

จากตัวอย่างจะมีการรับข้อมูลแล้วตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่นอกช่วงที่ก าหนด คือน้อยกว่า 10 

หรือมากกว่า 20 ถือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ไปรับข้อมูลใหม่จนกว่าจะถูกต้อง พิจารณาตัวอย่างที่ 6.17 

และ 6.18 

  

ตัวอย่างที่ 6.17 รับข้อมูลจ านวนเต็มจากผู้ใช้และหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่รับเข้ามาจนกว่าผู้ใช้จะป้อน
เลข 9999  
 

#include <stdio.h> 
void main( ) {  
   int num, count=0;  
   float sum=0.0f, average;  
   do {  
       printf(“Enter number : “):  
       scanf(“%d”, &num);  
   if (num != 9999) {  
      count++;  
      sum += num;  
  }  

do {  

ค ำสัง่1 ;  

ค ำสัง่2 ;  

เง่ือนไข



154:การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

  } while (num != 9999);  
    average = sum / count;  
    printf(“Average is %.2f”, average);  
}  
 

 

ตัวอย่างที่ 6.18 รับข้อมูลจานวนเต็มจากผู้ใช้จะหยุดรับข้อมูลเมื่อผลรวมของข้อมูลนั นมีค่ามากกว่า 

200 ให้หาว่ามีการรับข้อมูลทั งหมดก่ีจ านวน  
 

#include <stdio.h>  
void main( ) {  
  int num, sum=0, count=0;  
  do {  
  printf(“Enter number : “):  
  scanf(“%d”, &num);  
  sum += num;  
  count++;  
}  
while (sum <= 200);  
printf(“Enter number %d times”, count);  
} 
 

ผลการรัน 

Enter number : 50 

Enter number : 150 

Enter number 2 times 

 

 

ค าสั่ง do-while สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกับค าสั่ง while หรือ for แต่มักจะใช้ค า 
สั่งนี ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือใช้ในการสั่งให้โปรแกรมท างานวนซ  าจนกว่าผู้ใช้
ต้องการให้หยุดการ 63 ท างานจากตัวอย่างที่ได้แสดงมาทั งหมดจะเห็นว่าเป็นการท างานเพียงครั งเดียว
ก็จบการท างานของโปรแกรมหากต้องการท างานนั นอีกครั ง ก็จะต้องเรียกใช้งานโปรแกรมนั นใหม่ 
สามารถใช้ค า สั่ง do-while มาช่วยได้ดังตัวอย่างที่ 6.19  
 

ตัวอย่างที่ 6.19 รับข้อมูลจ านวนเต็มจากผู้ใช้จะหยุดรับข้อมูลเมื่อผลรวมของข้อมูลนั นมีค่ามากกว่า 

200 ให้หาว่ามีการรับข้อมูลทั งหมดก่ีจ านวน โปรแกรมท างานวนรับข้อมูลต่อไปโดยขึ นข้อความ
สอบถามว่า Exit program (Y/N) ? หากผู้ใช้ป้อนข้อมูล y หรือ Y ให้หยุดการท างานของโปรแกรมแต่
ถ้าป้อนข้อมูลอื่นๆ ให้เรียกโปรแกรมเดิมกลับมาท างานอีกครั ง  
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#include <stdio.h>  
void main( ) {  
int num, sum=0, count=0;  
char ch; 
do {  
do {  
printf(“Enter number : “):  
scanf(“%d”, &num); flushall( );  
sum += num;  
count++;  
} while (sum <= 200);  
printf(“Enter number %d times”, count);  
printf(“\n\nExit program (Y/N) ? “);  
scanf(“%c”, &ch);  
} while (ch == ‘y’ || ch == ‘Y’);  
} 
 

ผลการรัน 

Enter number:10 

Enter number:200 

Enter number 2 times 

Exit program(Y/N) ? Y 
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สรุป 

 

โปรแกรมแบบโครงสร้าง จะมีรูปแบบการแก้ปัญหาหรือรูปแบบการเขียนโปรแกรมอยู่ 3ลักษณะ คือ 

การเขียนแบบล าดับ (Sequential) การเขียนแบบเงื่อนไข (Selection) ได้แก่ค าสั่ง if , if…else และ 
if…else….if, switch…case การเขียนแบบวนซ  า(Repetition) ได้แก่ค าสั่ง for, while และ do…while 

ค าสั่ง for จะมีการก าหนดจ านวนรอบไว้เป็นที่แน่นอนก่อนจะเข้าสู่การวนรอบ ค าสั่ง while จะท าการ
ทดสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเป็นจริงจึงจะท างานประโยคค าสั่ง while ส่วนค าสั่ง  do..while ให้ท างานก่อน 
1 รอบ แล้วค่อยจึงตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงจึงจะท างานซ  า  
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แบบฝึกหัด 

 

1. หาที่ผิดของค า สั่งต่อไปนี และแก้ไขให้ถูกต้อง 
 (ก) IF a = 0 . 

(ข) if (a>0 and a<20) or (10<=b<=40)) . 

a = a + b . 

else c > 50; . 

a = a + c . 

 (ค) if (b = 20 && b <>a); . 

a += b; . 

b = b + 1; . 

if else (b < 10) . 

b = b + 2; . 

 (ง) switch (a=4) ; (ข้อนี ให้หาเฉพาะที่ผิดพลาด) 

case 10-20 : a = 10; . 

break; . 

case > 30 : a = 20; . 

case b : a = 30; . 

default : a = 40; . 

 (จ) for (i=5; i=10; i+1); . 

 (ฉ) while (i=5); . 

a = a + 5; . 

b = a * 2; . 

(ช) i = 5; . 

do . 

printf(“%d\n” i) . 
while (i++ <> 10); . 

2. หาจ านวนรอบที่ท างาน ค่า I สุดท้ายในลูปและค่า I เมื่อท างานจนจบลูป ต่อไปนี  
(ก) for (i=0; i <10; i++) . . . 

(ข) for (i=0; i <100; i++) . . . 

(ค) for (i=50; i>0; i-=2) . . . 

(ง) for (i=10; i+5<100; i*=2) . . . 
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3. หาผลลัพธ์ของการท า งานต่อไปนี  
(ก) for (i=0; i<10; i++) (ข) for (i=0; i<10; i+=2) { 

printf(“\n11111”); printf(“\n11111”); 
printf(“\n22222”); if (a >= 5) 

printf(“\n22222”); 
} 

 (ข) for (i=0; i < 10; i++) { (ง) for (i=0, j=5; i<10 && j < 20; i++, j+=3) { 

printf(“\n11111”); printf(“\n11111”); 
printf(“\n22222”); if (i > 4 && j > 10) 
} printf(“\n22222”); 
else if (i > 8) 

printf(“\n33333”); 
if (j > 15) 

printf(“\n44444”); 
} 

4. แปลงค า สั่ง switch ต่อไปนี เป็นค า สั่ง if-else และหาผลลัพธ์ของการท างาน 

switch (a) { (ก) เมื่อ a = 0 

case 5 : a = 3; (ข) เมื่อ a = 5 

break; (ค) เมื่อ a = 10 

case 10 : a = 5; (ง) เมื่อ a = 15 

case 15 : b = a; (จ) เมื่อ a = 18 

break; (ฉ) เมื่อ a = 20 

case 20 : a = 10; (ช) เมื่อ a = 40 

break; 

default : a = b; 

b = 0; 

} 

5. แปลงค า สั่ง if-else ต่อไปนี เป็นค า สั่ง switch 

if (a == 0) 

a = 10; 

else if (a == 5) { 

x = a + b; 
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if (b == 10) 

a = b; 

} else if (a == 10 || a == 11 || a == 12) { 

a = a * 2; 

b = b / 2; 

} else 

a = 0; 

6. แปลงค า สั่ง for เป็นค า สั่ง while 

(ก) for (i = 10; i < 20; i++) 

(ข) for (k = 0, m = 10; k < 10; k+=2, m*=2) 

(ค) for (j=-10; j < 0 || j+3 <1; j+=2) 

(ง) for (i = 0; i < 50 && i *2 > 60; i += 4) 

7. แปลงค า สั่ง while เป็นค า สั่ง for 

(ก) i = 20; (ข) j = k = 0; 

while (i < 100 && i * 2 < 140) { while (j + k < 20) { 

….. j += 2; 
i *= 2; k++; 

} } . 

8. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับค่าข้อมูลจ านวนเต็มจากผู้ใช้ ให้หาว่าถ้าเพ่ิมค่าข้อมูลนั นขึ น 2 เท่าจะมีค่า
เท่าใด 

10. เขียนโปรแกรมเพ่ือค านวณยอดภาษี VAT โดยคิดภาษี VAT ที ่7 % ให้รับข้อมูลยอดเงินที่ลูกค้าซื อ
สินค้าและแสดงยอดภาษี และยอดเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายทั งหมด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
 

รายวิชา   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 

 

หัวข้อเนื้อหา 

7.1  โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ  

7.2 แถวล าดับ 1 มิติ  
7.3 แถวล าดับ 2 มิติ  

7.4 แถวล าดับ 3 มิติ  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลแบบแถวล าดับ 1 มิต ิ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเก่ียวกับข้อมูลแบบแถวล าดับ 1 มิตไิด้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูบแบบแถวล าดับ 2 มิติได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเก่ียวกับข้อมูลแบบแถวล าดับ 2 มิตไิด้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูบแบบแถวล าดับ 3 มิติได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเก่ียวกับข้อมูลแบบแถวล าดับ 3 มิตไิด้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
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บทท่ี 7  

แถวล าดับ 

                

แถวล าดับ (Array)  หรือตัวแปรชุด เป็นแบบหนึ่งของโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น (linear 

data structures)  ซึ่งมีจ านวนรายการ  (Element)  จ ากัด  และข้อมูลที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์แต่ละช่อง
จะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน  อยู่ภายใต้ตัวแปรชื่อเดียวกัน  โดยขนาดของแต่ละช่องต้องเท่ากันหมด   
การตั้งชื่อตัวแปรในหน่วยความจ าที่ใช้ชื่อเพียงชื่อเดียว แต่มีตัวเลขแสดงต าแหน่งก ากับไว้เพ่ือเป็นการ
บอกว่าเป็นตัวแปรชุดที่เท่าไรในชุดนั้น ดังนั้น แถวล าดับ หมายถึง การรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันเข้าไว้
ด้วยกันในชื่อเดียวกันโดยจัดเป็นแถวและคอลัมน์ มีทั้ง 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ ใช้ตัวเลขเป็นตัวก ากับ
แถว และคอลัมน์ อาจเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสายอักขระ (String) ชื่อที่ตั้ง
จะบ่งบอกที่เก็บด้วย เช่น A(1), A(1,5)  

 

 7.1 โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ  

การก าหนดแถวล าดับขึ้นมาใช้งานนั้น จะต้องค านึงถึง 
1. ชื่อของแถวล าดับ 

2. ขนาดของแถวล าดับแต่ละช่อง  และมิติของแถวล าดับ 

3. ค่าสูงสุด  (Upper  Bound)  และค่าต่ าสุด  (Lower  Bound)  ในแต่ละมิติ 
   

       ในภาษาซีสามารถสร้างตัวแปรชุดจากข้อมูลพื้นฐาน อันได้แก่ int  float และ char เป็นต้น 
รูปแบบของ การประกาศตัวแปรชุดท าได้ดังนี้  

  

 

 

ชนิดข้อมลู ช่ือตวัแปร [ขนาดข้อมลู] 
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ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการประกาศตัวแปรแถวล าดับมิติต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาซี 
ก าหนดตัวแปรแถวล าดับได้ดังนี้ 

 

float  array[10]; 

int  array[5][15]; 

 

การประกาศตัวแปรชุดเพ่ือเก็บข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษา 10 คน 

float  score[10];  

                             

        score       

  

ค าสั่ง float score[10]; เป็นการก าหนดตัวแปรแถวล าดับชื่อ score เป็นตัวแปรแถวล าดับ
ชนิด float ที่มี สมาชิกทั้งหมด 10 ตัว ตั้งแต่ score[0], score[1], score[2], ... , score[9] สมาชิก
ภายในตัวแปรแถวล าดับจะเริ่มที่ 0 เสมอ และสมาชิกตัวสุดท้ายจะอยู่ที่ต าแหน่งของขนาดที่ประกาศ
ไว้ลบด้วย 1 เช่น ประกาศขนาดของตัวแปรแถวล าดับไว้ n สมาชิกตัวสุดท้ายจะอยู่ที่ต าแหน่ง n-1  

การอ้างถึงหรือการเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวของแถวล าดับ จะต้องอ้างถึงชื่อแถวล าดับพร้อมตัว
เลขที่บ่งบอกว่าเป็นสมาชิกตัวใด จะใช้ระบบดัชนี ( index) ตัวเลขนั้นเรียกว่า ตัวบอกล าดับ 
(subscript) โดยก าหนดตัวบอกล าดับภายในเครื่องหมายวงเล็บหรือก้ามปู [ ] เช่น อ้างถึงสมาชิก 
ต าแหน่งแรกของตัวแปรแถวล าดับด้วย score[0] เป็นต้น การใช้งานสมาชิกของตัวแปรแถวล าดับ
สามารถใช้งานได้เหมือนตัวแปรพื้นฐานทั่วไป ตัวอย่างการก าหนดแถวล าดับ เช่น 
  

A[0], A[1], A[2], A[3], A[4], A[5], A[6], A[7], A[8], A[9] 

 K[0][0], K[0][1], K[0][2], …, K[4][14] 
 

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค าสั่งที่ใช้งานกับสมาชิกของตัวแปรแถวล าดับ ค าสั่งในการบวกค่าสมาชิก 3 ตัว
แรกของแถวล าดับ          

  sumThird = score[0] + score[1] + score[2];                                 

 ค าสั่งในการก าหนดค่า 5 ให้กับสมาชิกตัวแรกของแถวล าดับ 

                               score[0] = 5; 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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           ค าสั่งในการเปรียบเทียบว่าค่าของสมาชิกตัวแรกมากกว่าสมาชิกตัวสุดท้ายหรือไม่  

                                       if ( score[0] > score[9] ) 

                                        printf (“First is greater than last\n” ); 

            การประกาศตัวแปรแถวล าดับ สามารถอ้างถึงสมาชิกทุกตัวภายในแถวล าดับอย่างอิสระ 
ภายในขอบเขตของขนาดที่ได้ประกาศตัวแปรไว้ แต่การใช้ตัวแปรแถวล าดับทั่วไปจะเป็นการเข้าถึง
สมาชิกโดยใช้ตัวแปรประเภท int มาช่วยเป็นดัชนีอ้างถึงสมาชิกที่ต้องการ 

 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการเข้าถึงสมาชิกของแถวล าดับโดยใช้ตัวแปรประเภท int  สมมตใิห้ i, 
j, k เป็นตัวแปรประเภท int 

           ค าสั่งวนซ้ าเพ่ือพิมพ์ค่าท่ีเก็บอยู่ในแต่ละสมาชิกของตัวแปรชุด 

                                        for (k = 0; k <10; k++) 

                                        printf (“Value at %d = %d\n”, k+1, score[k]); 

          ค าสั่งก าหนดให้ค่าสมาชิกต าแหน่งที่ i+j หรือ 2+3 คือสมาชิกต าแหน่งที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0  
                                    I = 2; 

                                    j = 3; 

                                    score[i+ j] = 0; 

           ค าสั่งการรับค่าเพ่ือน ามาเก็บในตัวแปรตัวแปรชุดสามารถท าได้ด้วยค าสั่ง 
                                   for (i=0; i<10; i++) { 

                                   printf("Enter member %d : ", i); 

                                   scanf("%f", &score[i]);} 

             จากตัวอย่างจะเห็นว่าการอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัวภายในตัวแปรชุดจะใช้ลักษณะการอ้างถึง
ในลักษณะ กับการอ้างถึงตัวแปรทั่วไป แต่เมื่อใดมีการอ้างถึงแต่ชื่อของตัวแปรตัวแปรชุด เช่น อ้างถึง 
score จะเป็นการอ้างถึงแอดเดรสเริ่มต้นของตัวแปรตัวแปรชุดนั้นโดยอาศัยหลักการเดียวกับตัวแปร
ชนิดพอยน์เตอร์ สิ่งที่ต้องระวัง คือ ในภาษาซีจะไม่มีการก าหนดให้ตรวจสอบขอบเขตของตัวแปรชุด 
ผู้เขียนโปรแกรม จะต้องพยายามเขียนโปรแกรมที่เก่ียวข้องกับสมาชิกของตัวแปรชุดภายในขอบเขตท่ี
ประกาศตัวแปร ชุดไว้หากมีการอ้างอิงถึงสมาชิกตัวแปรชุดนอกขอบเขตท่ีได้ระบุไว้เช่น score[12] สิ่ง
ที่ได้คือการไป อ่านข้อมูลในพ้ืนที่ของหน่วยความจ าที่อาจจะเก็บค่าของตัวแปรตัวอ่ืนหรือเป็นค่าอ่ืนใด
ที่ไม่อาจคาด เดาได้  
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ตัวอย่างที่ 7.1 ให้รับค่าของจ านวนเต็ม 5 จ านวนจากผู้ใช้และแสดงผลในล าดับที่กลับกัน  

                    # include <stdio.h> 

                    #define SIZE 5 

                     void main ( ) 

                   { 

                     int  k;       

                     int  data[SIZE];  

                     for (k = 0; k < SIZE; k++) 

                        scanf (“%d”, &data[k]);  

                     for (k = SIZE-1; k >= 0; k--) 

                        printf (“%d\n”, data[k]);  

                   }          

จากตัวอย่างจะเป็นการใช้ตัวประมวลผลก่อน (Preprocessor) #define ก าหนดให้ SIZE มี
ค่าเป็น 5 ซึ่ง ในที่นี้เป็นการก าหนดค่าคงที่ให้กับขนาดของตัวแปรชุด กระบวนการท างานของตัว
ประมวลผลก่อนจะท างานดังนี้คือ เมื่อสั่งให้มีการแปลค าสั่ง ตัวแปลค าสั่งจะแทนค่า 5 ลงไปทุกท่ีที่เจอ
ค าว่า SIZE แล้วจึงท าการคอมไพล์ต่อจน เสร็จเรียบร้อย  
            การท างานของตัวอย่างข้างบนจะได้ตัวแปรชุดชื่อ data มีขนาด 5 หลังจากนั้นจะใช้ค าสั่ง
วนซ ้า for ให้อ่านค่าเข้าทางอุปกรณ์ป้อนข้อมูล ปกติจะเป็นคีย์บอร์ด ด้วยฟังก์ชัน scanf ( ) มาเก็บยัง 
สมาชิกของตัวแปรชุดแต่ละตัวตั้งแต่ตัวแรกคือ data[0] จนถึงตัวสุดท้ายคือ data[4] สังเกตว่าจะต้อง
ส่งแอดเดรส ของสมาชิกแต่ละตัวให้กับฟังก์ชัน scanf ( ) ด้วยเครื่องหมาย & 

              หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาพิมพ์ออกทางอุปกรณ์แสดงผล ปกติจะเป็นจอภาพ ในล าดับที่
กลับกัน คือ จากตัวสุดท้ายคือ table[4] จนถึงตัวแรกคือ table[0] สมาชิกของตัวแปรชุดอาจเป็น
ประเภทข้อมูลใดๆ ก็ได้เช่น  

                          #define TSIZE 10 

                          #define NAMESIZE 20 

                          #define ADDRSIZE 30 

                           int  age[TSIZE]; 

                           float size[TSIZE+1]; 

                           char name[NAMESIZE], address[ADDRSIZE]; 
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             จากตัวอย่างจะได้ตัวแปรชุดชื่อ age เป็นประเภท int มีสมาชิก 10 ตัว ได้ตัวแปรชุดชื่อ 
size เป็นประเภท float มีสมาชิก 11 ตัว ส่วนการประกาศข้อมูลสุดท้ายจะได้ตัวแปรชุดประเภท 
char คือ name มีสมาชิกเป็นตัว อักษร 20 ตัว และ address มีสมาชิกเป็นตัวอักษร 30 ตัว  
              การก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชุดสามารถท าได้ในช่วงเริ่มต้นของการประกาศตัวแปร  
เช่น  ต้องการ ก าหนดราคาสินค้าภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง โดยเก็บข้อมูลเป็นตัวแปรชุด สามารถท าได้
ด้วยค าสั่ง  

float price[ ] = {100.0, 120.0, 85.0, 90.0, 150.0}; 

            ข้อมูลภายในเครื่องหมายปีกกาจะถูกก าหนดให้เก็บในตัวแปรชุดชื่อ price ในต าแหน่ง
สมาชิกเริ่มต้นจาก 0 จนถึงสมาชิกตัวสุดท้าย และสังเกตว่าไม่มีการประกาศขนาดของตัวแปรชุด แต่
ขนาดของตัวแปรชุดจะขึ้นอยู่กับ ค่าท่ีก าหนดให้ว่ามีจ านวนกี่ตัว ในที่นี้จะได้ว่าตัวแปรชุด price มี
สมาชิก 5 ตัว แสดงได้ดังรูปที่ 6.1 และแสดงการ ใช้งานดังตัวอย่างที่ 6.7  

 

รูปที่ 7.1 แสดงข้อมูลที่เก็บในตัวแปรชุด price 

 

7.2 แถวล าดับ  1   มิต ิ(one – dimensional array) 

 แถวล าดับ 1 มิติ เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของโครงสร้างข้อมูล มีลักษณะเป็นตารางแถวเดียว 
ในการก าหนดตัวแปรแถวล าดับ 1 มิติ ต้องก าหนดชื่อของแถวล าดับ ตามด้วยขอบเขตล่างและ
ขอบเขตบน ดังนี้ 
    A [ l  :  u ] 

      ขอบเขตบน  (Upper  Bound) 

      ขอบเขตล่าง  (Lower  Bound) 

                ชื่อของ  Array 
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เช่น  N[1 : 5]  จะได้โครงสร้างของอาร์เรย์ N ดังรูป    

  

N      

 N[1] N[2] N[3] N[4] N[5] 

    

 B [ -3 : 1 ]  จะได้โครงสร้างของอาร์เรย์ B ดังรูป  

B      

 B [-3] B [-2] B [-1] B [0] B [1] 

 

การอ้างถึงสมาชิกใดๆ สามารถอ้างถึงได้ โดยการก าหนดชื่อแถวล าดับตามด้วยตัวบอกล าดับ  
เช่น N[1] 

เช่น  N[1 : 5]  จะได้โครงสร้างของอาร์เรย์ N       

  N[1] N[2] N[3] N[4] N[5] 

  

 B [ -3 : 1 ]  จะได้โครงสร้างของอาร์เรย์ B ดังรูป       

  B [-3] B [-2] B [-1] B [0] B [1] 

 

การอ้างถึงสมาชิกใดๆ สามารถอ้างถึงได้ โดยการก าหนดชื่อแถวล าดับตามด้วยตัวบอกล าดับ  
เช่น N[1]   

การประกาศตัวแปรเพ่ือเก็บข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษาในกระบวนวิชาหนึ่งซึ่งแบ่งการ
เก็บคะแนนออกเป็น 5 ครั้งจะพบว่าหากต้องการเก็บข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคนสามารถ
ใช้ตัวแปรชุดมิติเดียว แสดงดังรูปที่ 7.6 และใช้ค าสั่ง  

  #define NUMBER_OF_PAPERS 5 

       float score[ NUMBER_OF_PAPERS ]; 

 

 

รูปที่ 7.2 แสดงการเก็บคะแนนสอบของนักศึกษาหนึ่งคน 
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 7.2.1 การค านวณหาจ านวนสมาชิกของแถวล าดับ 1 มิติ 
 การค านวณหาจ านวนช่องของ  Array  ค านวณจาก 

จ านวนช่อง  A  [ l  : u ]  =  u  -  l  +  1 

ตัวอย่างเช่น  จงค านวณหาจ านวนช่องของ  Array  B [ -3 : 9 ] 

จ านวนช่องของ  B [ -3 : 9 ] =     9 - - 3 + 1 =     13 

ถ้าแต่ละช่องของ  Array  B  ใช้เนื้อที่  10  Bytes  Array  B  จะใช้เนื้อท่ีทั้งหมด 

                      = 13   *  10 

    =  130  Bytes 

 

 7.2.2 การค านวณหาต าแหน่ง  (Address)  ของแถวล าดับตัวที่   i  ในหน่วยความจ า 

 แถวล าดับ  1  ชุด  จะเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน  จึงท าให้สมาชิกแต่ละตัวในแถวล าดับใช้เนื้อท่ี
หน่วยความจ าเท่ากันทุกตัว  และต าแหน่ง (Address) ของสมาชิกในหน่วยความจ าจะต่อเนื่องกัน  
สามารถเข้าถึงข้อมูลในทุกต าแหน่งได้โดยตรง  หากเราทราบต าแหน่ง  เริ่มต้นของสมาชิกตัวแรกตัว
แรก  (ช่องแรก) 

ตัวอย่างเช่น Array  NA [1  :  5]  ซึ่ง   Address  NA [1]  อยู่ที่  1001  และแต่ละช่องของ  
Array  NA  ใช้เนื้อที่  25 Bytes 

 NA  

NA [1] L 1001 

NA [2] O 1026 

NA [3] V 1051 

NA [4] E 1076 

NA [5] S 1101 

    

 

            โดยปกติแล้วเวลาประกาศแถวล าดับขึ้นมา คอมพิวเตอร์จะเก็บเพียง  Address  เริ่มต้นของ  
Array  และใช้  Address  เริ่มต้นนั้น  ร่วมกับลักษณะการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละช่อง  (ซึ่งก็คือ  ในแต่
ละช่องใช้เนื้อที่หน่วยความจ าเท่าไร)  ท าให้คอมพิวเตอร์  สามารถค านวณหา  Address  ของช่องใดๆ  
ได้จากต าแหน่งของแถวล าดับ  A [i]  =  ต าแหน่งเริ่มต้นของแถวล าดับ  +  จ านวนช่องที่เก็บมาแล้ว  
x  ขนาดของแต่ละช่อง เมื่อเขียนเป็นสูตร  จะได้เป็น 

 

Ad A [ i ]  =  B  + [ i - l ]s 
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  โดยที่ Ad A [i] : ต าแหน่งของสมาชิกตัวที่ต้องการ 

B : ต าแหน่งเริ่มต้นของแถวล าดับ 

   l : ขอบเขตล่าง 
   s : ขนาดของหน่วยความจ าของสมาชิกแต่ละตัว 

 

 
 

 i - l       

A(1)     A(i)   A(u) 
 

  u – l + 1    

 

 จาก  Array  NA  ในตัวอย่าง  ต้องการหา  Address  ของ  NA [3] 

 NA [3] =  1001  +  (3  -  1)  *  25 

                 =  1051 

 

ตัวอย่างที่ 7.2 สร้างแถวล าดับ ตัวแปร a จ านวน 5 ตัว ค านวณหาขนาดของข้อมูล 

#include<stdio.h> 
void main() 
{ 
    int a[5] ; 
    int i ;  
    int Start = 100 , Size = 4; 
    int area ; 
               for ( i = 1; i < 6; i++) {  
 area = Start + (i-1) * Size; 
  } 
printf( "Area Size = %d \n" ,area ); 
 
} 
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7.3  แถวล าดับ  2   มิต ิ(two – dimensional array) 

แถวล าดับ  2  มิติ  คือ แถวล าดับที่มีลักษณะที่เป็นตารางที่มี  2  ด้าน  คือ  ทางด้าน
แนวนอน    (ROW)   และแนวตั้ง  (COLUMN)  ในทางคณิตศาสตร์เรียกว่า เมทริกซ์ (matrix)  การ
ก าหนดตัวแปรแถวล าดับ 2 มิติ จะระบุชื่อของแถวล าดับแล้วตามด้วยขอบเขตของมิติแรกที่ก าหนด
จ านวนแถว และขอบเขตของมิติที่ 2 ที่ก าหนดจ านวนคอลัมน์ ดังนี้ 

 

ชื่อของอาร์เรย์   [ l1  :  u1  ,  l2  :  u2 ] 

 

l1 คือ  ขอบเขตล่างของมิติที่  1    u1  คือ   ขอบเขตบนของมิติของที่  1 

l2 คือ  ขอบเขตล่างของมิติที่  2    u2  คือ   ขอบเขตบนของมิติของที่  2 

 

ตัวอย่างเช่น   ถ้าก าหนด Array A [ 5 : 9 , 30 : 33 ]    จะได้โครงสร้างของอาร์เรย์  A ดัง
รูป  

A(5,30) A(5,31) A(5,32) A(5,33) 

A(6,30) A(6,31) A(6,32) A(6,33) 

A(7,30) A(7,31) A(7,32) A(7,33) 

A(8,30) A(8,31) A(8,32) A(8,33) 

A(9,30) A(9,31) A(9,32) A(9,33) 

 

การอ้างถึงสมาชิกในแถวล าดับ  2  มิติ  ต้องก าหนดชื่อของแถวล าดับแล้วตามด้วยตัวบอก
ล าดับตัวแรกและตัวที่สอง เช่น A(5,30) 

เนื่องจากเมื่อมีการประกาศตัวแปรชุดจะมีการจองพ้ืนทีให้ตัวแปรชุดโดยที่ค่าท่ีอยู่ในพ้ืนที่
หน่วยความจ าที่จองอาจจะมีค่าใดๆที่ไม่ต้องการอยู่การก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชุดเป็นการ
ท างานเพ่ือให้สมาชิกของตัวแปรชุดมีค่าเริ่มต้นที่ต้องการ    การก าหนดค่าเริ่มต้นจะท าพร้อมกับการ
ประกาศตัวแปรชุดเท่านั้นโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดขนาดจ านวนแถวของตัวแปรชุดก็ได้เนื่องจากเมื่อมี
การก าหนดค่าเริ่มต้นจะมีการจองพ้ืนที่ตัวแปรชุดให้เท่ากับข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค่าเริ่มต้นนั้นในที่นี้
จะจองตัวแปรชุด 2 มิติขนาด 3 แถว 5 คอลัมน์ เครื่องหมาย { } จะเป็นส่วนของการก าหนดค่าในแต่
ละแถวในที่นี้จะสามารถจ าลองการเก็บข้อมูลได้ดังรูปที่ 7.3 
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รูปที่ 7.3 แสดงการเก็บข้อมูลในตัวแปร number 

หากต้องการให้เก็บข้อมูลของนักศึกษาทุกคนในชั้นนั้นจะต้องใช้ตัวแปรชุดหลายมิติเข้ามา
เกี่ยวข้องตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บดังรูปที่ 7.4  

 

รูปที่ 7.4 แสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลคะแนนของนักศึกษา  

              ข้อมูลที่จะจัดเก็บในตัวแปรชุดจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเสมอในที่นี้จะจัดเก็บเฉพาะ
ส่วนของคะแนนสอบของนักศึกษาเท่านั้นจากลักษณะความต้องการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะต้องเตรียม
ตัวแปรชุดเพ่ือเก็บข้อมูลในลักษณะ 2 มิติสามารถประกาศตัวแปรชุดดังนี้  

                                #define NUMBER_OF_PAPERS 5  

                                #define NUMBER_OF_STUDENTS 50  

                                 float score[NUMBER_OF_STUDENTS][NUMBER_OF_PAPERS];  

             ตัวแปรชุด 2 มิติจะมองข้อมูลในลักษณะแถวและคอลัมน์แถวของข้อมูลในที่นี้จะเป็น
คะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับส่วนคอลัมน์จะเป็นคะแนนสอบแต่ละครั้งของนักศึกษาเพราะฉะนั้น
เมื่อเราอ้างถึงจุดใดจุดหนึ่งในตัวแปรชุด 2 มิติก็จะเป็นคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับในการสอบ
ครั้งที่ระบุเช่นอ้างถึงแถวที่ 0 คอลัมน์ที่ 4 จะเป็นคะแนนสอบครั้งที่ 5 ของนักศึกษาคนที่ 1 การอ้างอิง
ข้อมูลในตัวแปรชุด 2 มิติใช้วิธีดัชนีดังนี้  

score[row][column] เช่น score[0][4] 

7.2.1 การใช้งานตัวแปรชุด 2 มิติ 
             คือตัวแปรชุดที่ถูกก าหนดขึ้นโดยใช้ [ ] 2 คู ่มีการจัดข้อมูลเป็นแถว เป็นคอลัมน์ เช่นข้อมูล
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แบบ Matrix คือจะมีตัวเลขท่ีแสดงต าแหน่ง 2 ตัว โดยตัวแรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงต าแหน่งแถว 

ส่วนตัวที่สองจะเป็นตัวเลขท่ีแสดงต าแหน่งคอลัมน์  

            รูปแบบ  

            type array-name[r][c];  

            type หมายถึง ชนิดของตัวแปร  

            

 array-name หมายถึง ชื่อตัวแปร  

             r หมายถึง ตัวเลขที่แสดงต าแหน่งแถว  

             c หมายถึง ตัวเลขที่แสดงต าแหน่งคอลัมน์  
 เช่น  

   int number[ ][5]={{1, 2, 3, 4, 5}, {2, 4, 6, 8, 10}, {1, 3, 5, 7, 9}}; 

           int score[3][2];  

   จองพ้ืนที่หน่วยความจ า 3x2 = 6 ต าแหน่ง ที่ส าหรับตัวแปร score คือ  

              score[0][0] score[0][1]  

              score[1][0] score[1][1]  

              score[2][0] score[2][1]  

   นอกจากตัวแปรชุดสองมิติแล้ว สามารถก าหนดตัวแปรชุดมากมิติกว่านั้นก็ได้ เช่น  

              char person[10][5][80];  

              int incomes[3][5][2];  

              float marks[2][4][20]; 

              การส่งตัวแปรชุด 2 มิติไปเป็นอาร์กิวเมนท์ของฟังก์ชันจะต้องประกาศขนาดความยาวของ
คอลัมน์ดังตัว อย่างฟังก์ชันการก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชุด 2 มิติ  
             จากตัวอย่างจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากรูปที่โจทย์ก าหนดโดยแทนต าแหน่ง
ของสมาชิกลง ในรูปจะได้ดังรูปที่ 7.5  

 

                 รปูท่ี 7.5 แสดงการแทนต าแหน่งลงในรูปที่ระบุ 
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              การจัดเก็บตัวแปรชุด 2 มิติในหน่วยความจ าเนื่องจากการเก็บข้อมูลในหน่วยความจ าจะ
เก็บเรียงตามล าดับภาษาโปรแกรมแต่ละภาษาจะมีการจัดเก็บตัวแปรชุดหลายมิติในหน่วยความจ า
แตกต่างกันโดยผ่านทาง Storage Mapping Function ตัวอย่างการจัดเก็บตัวแปรชุด 2 มิติ  

int table[3][4]; 

              จะมีการจัดเก็บข้อมูลเรียงล าดับภายในหน่วยความจ าดังรูปที่ 6.9 เมื่อต้องการเข้าถึง
สมาชิกตัวแปรชุด table[1][3] จะตรงกับต าแหน่งที่ 7 ในหน่วยความจ า (สมมติให้เริ่มนับจาก 0) 
ฟังก์ชันที่ใช้ในการหาคือ table[i][j] จะตรงกับต าแหน่ง 4 * i + j ฟังก์ชันที่ใช้หาต าแหน่งของตัวแปร
ชุดหลายมิติในหน่วยความจ าจะข้ึนอยู่กับค่าคงที่ภายในสูตรในกรณีของตัวแปรชุด 2 มิติค่าท่ีใช้คือ 4 
หากเป็นตัวแปรชุดหลายมิติที่ไม่ใช่ 2 จะต้องหาค่าคงที่ที่จะเป็นตัว ก าหนดนี้ทั้งนี้คอมไพเลอร์จะท า
หน้าที่ในการหาต าแหน่งในหน่วยความจ าให้กับผู้เขียนโปรแกรมโดยอัตโนมัติ  

 

 

รูปที่ 7.6 แสดงตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรชุด 2 มิติในหน่วยความจ า 

การรับข้อมูลเข้ามายังตัวแปรชุดหากเป็นการอ้างชื่อของสมาชิกในตัวแปรชุดจะต้องใช้เครื่อง 
หมาย &เพ่ือบอกให้รู้ว่าต้องการอ่านข้อมูลเข้ามาเก็บยังสมาชิกตัวที่ระบุท้ังนี้ใช้ได้กับข้อมูลพื้นฐานทุก
ประเภทยกเว้นข้อมูลประเภทสตริงที่สามารถอ้างชื่อสมาชิกของตัวแปรชุดโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องหมาย & 
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7.3.1 การค านวณหาจ านวนสมาชิกของแถวล าดับ 2 มิติ 
 การค านวณหาจ านวนสมาชิกของแถวล าดับ 2 มิติ สามารถค านวณได้จาก 

จ านวนสมาชิกของ  A [ l1  :  u1,  l2  :  u2 ]  =  r  x  c 

 โดยที่ r หมายถึงจ านวนแถว ซึ่งค านวณได้จาก 

r  =  u1  -  l1  +  1 

c หมายถึงจ านวนคอลัมน์ ซึ่งค านวณได้จาก c  =  u2  -  l2  +  1 

7.3.2 การจัดเก็บแถวล าดับ 2 มิติ 
การจัดเก็บแถวล าดับ 2 มิติในหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งของ

หน่วยความจ าจะต่อเนื่องกันไปเช่นเดียวกันกับแถวล าดับมิติเดียว แต่การจัดเรียงในแถวล าดับ 2 มิติ 
แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

1. การจัดเรียงแบบแถว  (Row  Major  Order)  เป็นการจัดเรียงสมาชิกในหน่วยความจ า 

หลักเรียงกันไปทีละแถว โดยเริ่มตั้งแต่แถวแรกจะจัดเรียงสมาชิกในคอลัมน์แรกตามด้วยสมาชิกใน
คอลัมน์ที่สองจนถึงสมาชิกในคอลัมน์สุดท้ายของแถวแรก จากนั้น 

2. จัดเรียงสมาชิกในแถวที่ 2 เริ่มที่คอลัมน์แรกไปอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงสมาชิกในคอลัมน์ 
สุดท้ายของแถวที่ 2 และในแถวต่อๆ ไปจัดเรียงในลักษณะเดียวกันจนกระทั่งถึงแถวสุดท้าย  เช่น 

 ก าหนดอาร์เรย์  2  มิติ  ชื่อ  A [ 1 : 4 , 1 : 5 ]  ซึ่งจัดเก็บแบบ  Row  Major  Order 

A 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

การค านวณหาต าแหน่งของสมาชิกใดๆ ในหน่วยความจ าของอาร์เรย์  2  มิติ  ที่จัดเก็บแบบ
แถว  เช่นเดียวกันกับแถวล าดับ  1  มิติ  คอมพิวเตอร์จะเก็บเฉพาะต าแหน่งของสมาชิกตัวแรกของ
แถวล าดับ 2 มิติ  ซึ่งจะสามารถน าไปค านวณหาค่า  Array  A  ต าแหน่งแถวที่ i  คอลัมน์ที่ j (A[ i , j 

]) ได้ดังนี้ 
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การหาแอดเดรส A [ i , j ] ในอาร์เรย์  A [1 : m , 1 : n ] นั้น เริ่มจากข้ันแรกเราต้องข้ามไป  
i  -  1  แถว  แต่ละแถวมีจ านวนคอลัมน์  c  ค่า  แต่ละค่าใช้เนื้อท่ีขนาด  s  นั่นคือเราจะต้องข้ามไป  
(i - 1)cs  จาก  A(1, 1)  ตอนนี้เท่ากับอยู่ที่ต าแหน่ง A [ i, 1 ]  ดังภาพ 

 

  คอลัมน์ที่ j     
 

        

i – l1         

         

   A [i, 

j] 

    แถวที่ i 

         

         

         
 

  u2 – l2 + 1    

 

ต่อไปจะต้องข้ามไปอีก  j  -  1  ค่าในแถวที่  i   แต่ละค่าใช้เนื้อท่ี  s  ก็คือ  (j - 1)s  ก็จะถึง
ตัวที่  j   ในแถวที่  i  ซึ่งก็คือตัวที่ A [ i , j ]   

  คอลัมน์ที่ j     
 

        

i – l1         
 

        

   A [i, j]     แถวที่ i 

         

         

         

   u2 – l2 + 1    

 

 

 

 

 

 

ต้องข้ามไป i – l1 

แถว
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ดังนั้นสูตรที่ใช้ก็คือ 

Ad  A  [ i , j ] =  B    + ( i - 1 )cs  +  ( j - 1 )s 
ในกรณีทั่วไป อาร์เรย์ 2 มิติจะมีรูปร่างเป็น A [ l1 : u1 , l2 : u2 ]  
โดยที่  l1  เป็น  ขอบเขตล่างของมิติที่1  
u1  เป็น  ขอบเขตบนของมิติที่1  
l2  เป็น  ขอบเขตล่างของมิติที่2 

u2  เป็น  ขอบเขตบนของมิติที่2  
 

ดังนั้นถ้าต้องการหา  Ad  A [ i , j ]  ของอาร์เรย์  2  มิติ    A [ I1  :  u1,  I2  :  u2 ]  ก็
ต้องใช้สูตร 

Ad   A [ i , j ] =  B + ( i  -  l1 )cs  +  ( j - I2 )s 
ตัวอย่างเช่น Array  XY [ 1 : 5 , 3 : 7 ]  แต่ละช่องมีขนาด  10  Bytes  ซึ่งน าไปเก็บใน

หน่วยความจ าแบบ  Row  Major  Order  โดยเริ่มต้นเก็บที่  Address  10000  จงหา  Address  

เริ่มต้นของ  XY [4 , 3] 
             c = u2  -  I2  +  1 

   c     =    7 – 3 + 1 = 5 

  Ad  A [ i , j ] = Ad  ตัวแรก  + ( i  - 1 )cs  +  ( j  -  I2 )s 
    = 10000  +  ( 4  -  1 )x5x10  +  ( 3  -  3 )x10 

    =  10000  +  150  +0 

                                          = 10150 

 

3. การจัดเรียงแบบคอลัมน์  (Column  Major  Order)  เป็นการจัดเรียงสมาชิกใน 

หน่วยความจ าหลักโดยเรียงกันไปทีละคอลัมน์ เริ่มตั้งแต่คอลัมน์แรกจะจัดเรียงสมาชิกในแถวแรก 
ตามด้วยสมาชิกในแถวที่ 2 ไปจนถึงสมาชิกในแถวสุดท้ายของคอลัมน์แรก จากนั้นจัดเรียงสมาชิกใน
คอลัมน์ที่ 2 เริ่มที่แถวแรกไปจนถึงแถวสุดท้ายของคอลัมน์ที่ 2 และจัดเรียงสมาชิกในคอลัมน์ต่อไปใน
ลักษณะเดียวกันจนกระทั่งถึงคอมัลมน์สุดท้ายแถวสุดท้าย การเก็บอาร์เรย์  2  มิติในลักษณะนี้มีใช้ใน
ภาษาฟอร์แทรน  (FORTRAN)   

ก าหนดอาร์เรย์  2  มิติ  ชื่อ   A [ 1 : 4 , 1 : 5 ]  ซึ่งจัดเก็บแบบ  Column  Major  Order 
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XY 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

 

การจัดเก็บจะเก็บค่าแต่ละคอลัมน์แถวต่อๆ  กันไป  ดังนี้ 
 

A [1 , 1] 

A [2 , 1] 

A [3 , 1] 

A [4 , 1] 

A [1 , 2] 

A [2 , 2] 

A [3 , 2] 

A [4 , 2] 

 

 

A [4 , 5] 

 

การค านวณหาต าแหน่งของสมาชิกใดๆ ในหน่วยความจ าของอาร์เรย์  2  มิติ  ที่จัดเก็บแบบคอลัมน์ 

ในการการค านวณหาต าแหน่งของสมาชิกใดๆ ในหน่วยความจ าของอาร์เรย์  2  มิติ  ที่
จัดเก็บแบบคอลัมน์ จะคล้ายๆ  กับการค านวณหาต าแหน่งของแถวล าดับที่มีการจัดเก็บแบบแถว  
การค านวณหาต าแหน่งของ  Array  A [ i  ,  j ]  ซ่ึงเป็นอาร์เรย์ที่มี  I1   และ  I2  เปน็  1  จะเริ่ม
จาก  เราต้องข้ามไป  j   -  1  คอลัมน์  แต่ละคอลัมน์มีค่า  r  ค่า  แต่ละค่าใช้เนื้อที่ขนาด  s  นั่นคือ
จะต้องข้ามไป  (j  -  1) rs  จาก  A [ 1,1 ]  ตอนนี้เท่ากับเราข้ามมาอยู่ที่  A [ i , j ]  ต่อไปจะต้อง
ข้ามไปอีก   i - 1    ค่าในคอลัมน์ที่  j  แต่ละค่าใช้เนื้อที่  s  ก็คือ  (i  -  1)s  ก็จะถึงตัวที่  j  ในแถวที่  
i   ซึ่งก็คือตัวที่  A [ i , j ]   ซึ่งสูตรที่ใช้ก็คือ 

Ad  A [ i , j ]  =  B    +  (j  -  1)rs  +  (i -  1)s 

 

คอลมัน์ที่ 1 

คอลมัน์ที่ 2 

B 

B + s 

B + 2s 

B + 3s 
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ดังนั้นถ้าต้องการหา  Ad  A [ i , j ]  ของอาร์เรย์  2  มิติ    A [ I1  :  u1  ,  I2  :  u2 ]  ก็ต้องใช้สูตร 

Ad  A  [ i , j ]  =  B   +  ( j - l2 )rs  +  ( i - I1 )s 

 

ตัวอย่างเช่น  Array  XY [ 1 : 5 , 3 : 7 ]  แต่ละช่องมีขนาด  10  Bytes  ซึ่งน าไปเก็บใน
หน่วยความจ าแบบ Column  Major  Order โดยเริ่มต้นเก็บที่  Address  1001  จงหา  Address  

เริ่มต้นของ  XY [4 , 5]   

  

r =  u1  -  I1  +  1 

  r =  5  -  1  +  1  =  5 

 Ad  A [ i , j ] =  B   +  ( j - l2 )rs  +  ( i - I1)s 

               =  1001  +  (5  -  3)x5x10  +  (4  -  1)x10 

               =  1001  +  100  +  30 

                =  1131 

ตัวอย่างที่ 7.3 ก าหนดให้มีแถวล าดับ a และแถวล าดับ b จากนั้นให้ค านวณแถวล าดับ c ที่เกิดจาก    
แถวล าดับ a และ b บวกกัน 

#include<stdio.h> 

#define R 4 

#define C 5 

int i,j,sum,a[R][C],b[4][5],c[4][5]; 

main() 

{ 

 sum =0; 

 for(i=0;i<4;i++) 

 for(j=0;j<5;j++){printf("A[%d][%d]",i,j); 

 scanf("%d",&a[i]);} 

  for(i=0;i<R;i++) 

  for(j=0; j<C; j++){printf("B[%d][%d]",i,j); 

  scanf("%d",&b[i][j]);} 

 for(i=0;i<4;i++) 

 for(j=0;j<5;j++) 

  { 

   c[i][j]=a[i][j]; 

   sum=sum+c[i][j]; 

   printf("%d",c[i][j]); 

  } 

  printf("Sum = %d",sum); 

  } 
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ตัวอย่างที่ 7.4 ก าหนดแถวล าดับขนาด 5x2 

#include<stdio.h> 

#define R 5 

#define C 2 

int i,j,sum,sum2,a[R][C],c[5][2]; 

main() 

{ 

 sum =0; 

 sum2=0; 

 for (i=0;i<5;i++) 

 for (j=0;j<2;j++) 

  { 

   printf("No.%d",i+1); 

   printf("score[%d][%d]=",i,j); 

   scanf("%d",&a[i][j]); 

 } 

 for(i=0;i<5;i++) 

   

  for(j=0;j<1;j++) 

{ 

   sum+=a[i][j]; 

  } 

   

  printf("Sum=%d\n",sum); 

  for(i=0;i<5;i++) 

   for(j=1;j<2;j++) 

   { 

  sum2 +=a[i][j]; 

} 

  printf("%d",sum2); 

} 

 

7.4 แถวล าดับ  3  มิติ (three – dimensional array) 

 แถวล าดับ  3  มิติ  คือ  เซตของสมาชิกท่ีมีการอ้างอิงโดยใช้ตัวบอกล าดับ 3 ตัว เป็นลักษณะ
โครงสร้างข้อมูลที่น าเอาแถวล าดับ 2 มิติ หลายๆ อันมาเรียงต่อกัน โดยตัวบอกล าดับตัวแรกหมายถึง
แถว ตัวบอกล าดับตัวที่สองหมายถึงคอลัมน์ และตัวบอกล าดับตัวสุดท้ายหมายถึงชั้น    การก าหนด
อาร์เรย์  3  มิติท าได้โดย ระบุชื่อของแถวล าดับแล้วตามด้วยขอบเขตของมิติแรกท่ีก าหนดจ านวนแถว 
ขอบเขตของมิติที่ 2 ที่ก าหนดจ านวนคอลัมน์ และขอบเขตของมิติที่ 3 ที่ก าหนดจ านวนชั้น ดังนี้ 
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ชื่อของอาร์เรย์  [ I1  :  u1  ,  I2  :  u2  ,  I3  :  u3 ] 

 

I1 คือ  ขอบเขตล่างของมิติที่  1    u1  คือ   ขอบเขตบนของมิติของที่  1 

I2 คือ  ขอบเขตล่างของมิติที่  2    u2  คือ   ขอบเขตบนของมิติของที่  2 

I3 คือ  ขอบเขตล่างของมิติที่  3    u3  คือ   ขอบเขตบนของมิติของที่  3 

  

เช่น  A [1 : 2 , 1 : 4 , 1 : 3 ]  คือการก าหนดให้  อาร์เรย์  3  มิติ  ชื่อ  A  มีจ านวน  2  แถว  เริ่มที่  
1   ถึง  2  และ  4  คอลัมน์  เริ่มที่  1  ถึง  4  และ  3  ชั้น   เริ่มที่  1  ถึง  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค านวณหาจ านวนสมาชิกของแถวล าดับ 3 มิติ 
การค านวณหาจ านวนสมาชิกของแถวล าดับ 3 มิต ิสามารถค านวณได้จาก 

จ านวนสมาชิกของ  A [ l1  :  u1,  l2  :  u2, l3  :  u3 ]  =  r  x  c  x  p 

โดยที่ r หมายถึงจ านวนแถว (row) ซึ่งค านวณได้จาก 

r  =  u1  -  I1  +  1 

c หมายถึงจ านวนคอลัมน์ (column)  ซึ่งค านวณได้จาก 

c  =  u2  -  I2  +  1 

  p หมายถึงจ านวนชั้น   ซึ่งค านวณได้จาก 

p  =  u3  -  I3  +  1 

 

7.4.1  การจัดเก็บแถวล าดับ 3 มิติ 
การจัดเก็บแถวล าดับ 3 มิติในหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งของหน่วยความจ าจะ
ต่อเนื่องกันไปเช่นเดียวกัน ซึ่งการจัดเรียงในแถวล าดับ 3 มิติ แบ่งออกเป็น 2 แบบเหมือนแถวล าดับ 2 

มิติ คือ 

   1.  การจัดเรียงแบบแถว  (Row  Major  Order)  เป็นการจัดเรียงสมาชิกใน
หน่วยความจ าหลักเรียงกันไปทีละแถว โดยจัดเรียงในชั้นแรกให้หมดก่อน จึงเรียงชั้นถัดไปทีละชั้น

A[1, 1, A[1, 2, A[1, 3, A[1, 4, 

A[2, 1, A[2, 2, A[2, 3, A[2, 4, 

คอลมัน์ 1 คอลมัน์ 2 คอลมัน์ 3 คอลมัน์ 4 

แถว 2 

แถว 1 

ชัน้ท่ี 1 
ชัน้ท่ี 2 

ชัน้ท่ี 3 
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จนกระท่ังหมด เช่น จากอาร์เรย์  3  มิติ  ชื่อ  A [1 : 2 , 1 : 4 , 1 : 3]  ในรูปข้างต้นเมื่อจัดเก็บแบบ  
Row  Major  Order จะถูกจัดเก็บดังนี้ 
 

 

 

A [1, 1, 1] 

A [1, 2, 1] 

A [1, 3, 1] 

A [1, 4, 1] 

A [2, 1, 1] 

A [2, 2, 1] 

A [2, 3, 1] 

A [2, 4, 1] 

A [1, 1, 2] 

A [1, 2, 2] 

A [1, 3, 2] 

A [1, 4, 2] 

A [2, 1, 2] 

 

 

 

 

 

ดังนั้นถ้าต้องการหา  Ad  A  [ i  ,  j  ,  k ]  ของอาร์เรย์  3 มิติ  A  [ I1  :  u1 ,  I2  :  u2  

,  I3  :  u3 ]  ที่มีการเก็บแบบ   Row Major  Order  ก็ต้องใช้สูตร 

Ad  A [ i , j , k ]  =  B  +  ( k – I3 )rcs  +  ( i – I1 )cs  +  ( j – I2 )s 

 

A [2, 2, 2] 

A [2, 3, 2] 

A [2, 4, 2] 

 

 

A [2, 4, 3] 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

ชัน้ที่ 1 

ชัน้ที่ 2 

B 

B + s 

B + 2s 

B + 3s 
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ตัวอย่างเช่น  Array  X [ 1 : 7 , 1 : 9 , 1 : 4 ]  แต่ละช่องเก็บจ านวนจริง  ซึ่งน าไปเก็บใน
หน่วยความจ าแบบ Row  Major  Order โดยเริ่มต้นเก็บที่  Address  1001  จงหา  Address  

เริ่มต้นของ  X [2, 5, 3]   

 r =  u1  -  I1  +  1   c =  u2  -  I2  +  1 

 r =  7  -  1  +  1  =  7  c =  9  -  1  +  1  =  9 

 Ad  A [ i , j , k ] =   B  +  ( k – I3 )rcs  +  ( i – I1 )cs  +  ( j – I2 )s 

  Ad  X [ 2, 5, 3 ]   =  1001  +  (3  -  1)x7x9x4  +  (2  -  1)x9x4  +  (5  

-  1)x4 

                  =  1001  +  504  +  36  +  16 

                =  1557 

 

2. การจัดเรียงแบบคอลัมน์   (Column  Major  Order)  เป็นการจัดเรียงสมาชิกทีละ
คอลัมน์เริ่มตั้งแต่คอลัมน์แรกแถวแรก โดยให้สมาชิกที่อยู่ในต าแหน่งเดียวกันของแต่ละชั้นเรียงต่อกัน
ไปก่อน จากนั้นจัดเรียงสมาชิกจะเก็บแต่ละแถวตามแนวตั้งต่อๆ  กันไป  โดยเก็บทีละคอลัมน์จนเต็ม  
แล้วค่อยเริ่มเก็บคอลัมน์ใหม่  เช่น 

จากอาร์เรย์  3  มิติ  ชื่อ  A [1 : 2 , 1 : 4 , 1 : 3]  ในรูปข้างต้นเมื่อจัดเก็บแบบ  Column  

Major  Order จะถูกจัดเก็บดังนี้ 
 

A [1, 1, 1] 

A [1, 1, 2] 

A [1, 1, 3] 

A [2, 1, 1] 

A [2, 1, 2] 

A [2, 1, 3] 

A [1, 2, 1] 

A [1, 2, 2] 

A [1, 2, 3] 

A [2, 2, 1] 

A [2, 2, 2] 

A [2, 2, 3] 

A [1, 3, 1] 

A [1, 3, 2] 

B 

B + s 

B + 2s 

B + 3s 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

คอลมัน์ที่ 1 

คอลมัน์ที่ 2 

แถวที่ 1 
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A [1, 3, 3] 

A [2, 3, 1] 

 

 

A [2, 4, 3] 

 

 

ดังนั้นถ้าต้องการหา Ad  A [ i  ,  j  ,  k ]  ของอาร์เรย์  3  มิติ A [ I1  :  u1 ,  I2  :  u2  ,  

I3  :  u3 ]  ที่มีการจัดเก็บแบบ Column  Major  Order  ก็ต้องใช้สูตร  Ad  A [ i , j , k ]  =  B  +  

( j – I2 )rps  +  ( i – I1 )ps  +  ( k – I3 )s ตัวอย่างเช่น  Array  X [ 1 : 7 , 1 : 9 , 1 : 4 ]  แต่ละ
ช่องเก็บจ านวนจริง  ซึ่งน าไปเก็บในหน่วยความจ าแบบ Column  Major  Order โดยเริ่มต้นเก็บที่  
Address  1001  จงหา  Address  เริ่มต้นของ  X [2, 5, 3]   

 

 r =  u1  -  I1  +  1   p =  u3  -  I3  +  1 

 r =  7  -  1  +  1  =  7  p =  4  -  1  +  1  =  4 

 Ad  A [ i , j , k ] =   B  +  ( j – I2 )rps  +  ( i – I1 )ps  +  ( k – I3 )s 

  Ad  X [ 2, 5, 3 ]   =  1001  +  (5  -  1)x7x4x4  +  (2  -  1)x4x4  +   

    (3  -  1)x4 

                  =  1001  +  448  +  16  +  8 

                =  1473 

 

ตัวอย่างที่ 7.5 สร้างโปรแกรมแถวล าดับ 3 มิติ ขนาด 2 แถว 1 คอลัมน์ และ 3 ระนาบ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
  Int main() 
{ 
 int numbers[2][1][3]; 
 int I,j,k; 
 printf(“Enter table values\n”); 
 for (I = 0;i<2;i++); 
 { 
   printf(“Table %d\n”,i+1); 
   for (j=0;j<1;j++) 
                  { 
  for (k=0;k<3;k++) 
  scanf(“%d”,&number[i][j][k]); 
  } 
 } 
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 For(i=0;i<2;i++) 
 { 
 Printf(“Table %d:\n”,i+1); 
 For(j=0;j<1;j++) 
 Printf(“%d\t”,numbers[i][j][k]); 
 Printf(“\n”); 
 } 
} 
Getch(); 
Return 0; 
} 

  

 

7.5 การแทรกและการลบ  (INSERTING  AND  DELETING) 

 ให้  A  เป็นอาร์เรย์ที่อยู่ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์  การแทรกเป็นการเพ่ิมข้อมูล  1  

รายการเข้าไปใน  A  และการลบเป็นการเอาข้อมูล  1  รายการออกจากอาร์เรย์  A   

 การเพ่ิมข้อมูลอีก  1  รายการในส่วนท้ายของอาร์เรย์ท าได้ง่าย  หากพ้ืนที่ของหน่วยความจ า
ที่จัดเตรียมไว้ใหญ่พอ  (มีจ านวนช่องเหลือ)  แต่ถ้าหากต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าตรงกลางของอาร์เรย์  
จะต้องมีการเขียนเคลื่อนย้ายรายการหนึ่งลงด้านล่าง  เพ่ือให้เกิดช่องว่างส าหรับรายการใหม่ 

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลชุดหนึ่งเก็บไว้ในโครงสร้างข้อมูลแบบ ARRAY ชื่อ Data โดยมีการเรียงค่า
จากน้อยไปมาก ถ้า ต้องการเพ่ิมข้อมูลที่มีค่า 27 ใน ARRAY นี้ต้องมีข้ันตอนดังนี้ 

 

Data 5 12 25 29 38 42   

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. ย้ายข้อมูล DATA ( 6 ) ไปอยู่ต าแหน่งที่ 7  

Data 5 12 25 29 38  42  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ย้ายข้อมูล DATA ( 5 ) ไปอยู่ต าแหน่งที่ 6  

Data 5 12 25 29  38 42  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ย้ายข้อมูล DATA ( 4 ) ไปอยู่ต าแหน่งที่ 5  

Data 5 12 25  29 38 42  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

4. ใส่ข้อมูล 27 ในต าแหน่งที่ 4  

Data 5 12 25 27 29 38 42  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 ในท านองเดียวกัน  การลบข้อมูล  1  รายการ  ที่อยู่ท้ายสุดของอาร์เรย์ก็ท าได้ง่าย  แต่ถ้า
ต้องการลบข้อมูล  1  รายการ  ที่อยู่ตรงกลางของอาร์เรย์  จะต้องการมีการย้ายข้อมูลของช่องต่างๆ  
ที่  อยู่ด้านล่างข้ึนมา เช่น จาก ARRAY Data ในตัวอย่างข้างต้น ถ้าต้องการลบ 27 ออกจาก ARRAY 

ต้องมีขั้นตอนดังนี้ 
 

1. ย้ายข้อมูล DATA ( 5 ) ไปอยู่ต าแหน่งที่ 4 

Data 5 12 25 29  38 42  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

2. ย้ายข้อมูล DATA ( 6 ) ไปอยู่ต าแหน่งที่ 5 

Data 5 12 25 29 38  42  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

3. ย้ายข้อมูล DATA ( 7 ) ไปอยู่ต าแหน่งที่ 6 

Data 5 12 25 29 38 42   

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7.6  ตัวแปรชุดของตัวอักขระ  

ในกรณีของการใช้ตัวแปรชุดกับข้อมูลชนิด char จะมองเป็นการท างานกับข้อมูลหลาย ๆ ตัว
อักขระหรือข้อความท่ีเรียกว่าสตริง (String) ค่าคงที่ของข้อความเป็นสิ่งที่มีการใช้เสมอในโปรแกรม 
เช่น “Hello” แต่ในการใช้งานตัวแปรสตริงจะต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ในการเก็บข้อความเผื่อไว้หนึ่ง
ต าแหน่งเสมอเช่นหากต้องการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อความว่า “Mickey Mouse” จะต้องจอง
พ้ืนที่เท่ากับจ านวนตัวอักขระที่มีและบวกไปด้วย1 เสมอเนื่องจากลักษณะการเก็บข้อมูลประเภท
ข้อความในหน่วยความจ าจะมีการปะตัวอักษร Null หรือ ‘\0’ ต่อท้ายเสมอเพ่ือให้รู้ว่าเป็นจุดสิ้นสุด
ของข้อมูล ในที่นี้ต้องจองพ้ืนที่ขนาด13 ตัวอักขระการจองพ้ืนที่ดังกล่าวจะเหมือนการจองพ้ืนที่ของ
ข้อมูลประเภทตัวแปรชุดเป็นตัวแปรชุดของ char สามารถใช้ค าสั่งในการประกาศตัวแปรคือ  

char message[13]; 

                          หากต้องการก าหนดค่าให้กับตัวแปร message สามารถท าได้ด้วยค าสั่ง  

 char message[ ] = “Mickey”; 
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                          จ าลองการเก็บข้อมูลดังกล่าวในหน่วยความจ าดังรูปที่ 7.4  

                        

     

           รูปท่ี 7.7 แสดงแบบจ าลองการเก็บข้อมูลประเภทสตริงในหน่วยความจ า 

          ค่าคงที่สตริงที่พบเห็นได้เสมอได้แก่ข้อความที่ใช้ในฟังก์ชัน printf( ) เช่น  

printf ( “Hello, world\n” ); 

             ฟังก์ชัน printf( ) จะรับพารามิเตอร์เป็นพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแอดเดรสของข้อมูลที่ต าแหน่ง
เริ่มต้นของตัวแปรชุดและน าข้อความนั้นแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงข้อมูลมาตรฐานในการเขียน
โปรแกรมจะสามารถใช้พอยน์เตอร์ชี้ไปค่าคงที่สตริงใดๆก็ได้เช่น  

     char *pmessage = “Hello, world”; 

pmessage จะเป็นพอยน์เตอร์ประเภท char ชี้ไปที่ตัวแปรชุดของตัวอักษร จะแตกต่างจาก
การใช้ตัวแปร ชุดทั่วไปเช่น  

char  amessage[ ] = “Hello, world”; 

              

    ลักษณะของตัวแปรชุดเช่น amessageจะมีการจองพ้ืนที่ใช้กับตัวแปรชุดขนาด 13 
ตัวอักษรรวมทั้ง Null ส่วนลักษณะของพอยน์เตอร์ที่ชี้ไปยังค่าคงที่สตริงจะมีการจองพ้ืนที่ให้กับ
ค่าคงที่สตริงขนาด 13 ตัวอักษรเช่นเดียวกันแต่จะมีการจองพ้ืนที่ให้กับพอยน์เตอร์และท าการชี้พอยน์
เตอร์นั้นไปยังพ้ืนที่ของค่าคงท่ีสตริงที่จองเอาไว้แสดงดังรูปที่ 7.8 และแสดงตัวอย่างการใช้งานดัง
ตัวอย่างที่ 7.6 

  

 

                     รูปที่ 7.8 แสดงการจองพ้ืนที่ให้กับตัวแปรชุดและพอยน์เตอร์ชี้ไปยังค่าคงท่ีสตริง 
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ตัวอย่างที่ 7.6 เขียนโปรแกรมนับจ านวนตัวอักษร 

#include<stdio.h> 

main() 

{ 

 char name[]="Computer Science"; 

 char string[60]; 

 int count=0,i=0; 

 while (name[i] !='\0'){ 

  count++; 

  i++; 

 } 

 printf("Length is %d\n",count); 

 scanf("%s",string); 

 printf("Text:%s",string); 

 count=0; 

 i=0; 

 while (string[i] !='\0'){ 

  count++; 

  i++; 

 } 

 printf("Length is %d\n",count); 

 

} 

 

ตัวอย่างที่ 7.7 น าข้อความจ านวน 2 ข้อความารวมกันแล้วนับจ านวนตัวอักษร 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include<string.h> 

main() 

{ 

 char s1[] = "Computer"; 

 char s2[] = "Education"; 

 char s3[20]; 

 char s4[20]; 

 strcat(s1,s2); 

 printf("%s",s1); 

 printf("%d\n",strlen(s1)); 

 printf("%d\n",strlen(s2)); 

 printf("name: ");scanf("%s",s3); 

 printf("sername: ");scanf("%s",s4); 

 strcat(s3,s4); 

 printf("name-sername: %s",s3); 

 printf("%d\n",strlen(s3)); 
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 getch(); 

 

} 

 

 

             จะเห็นว่า s เป็นพอยน์เตอร์ในฟังก์ชันจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีค่าเท่ากับ ‘\0’ หรือไม่
และมีกาเลื่อนต าแหน่งทีละ 1 ค่า (นับว่าข้อมูลมีความยาวเพ่ิมข้ึนทีละ1) โดยใช้ s++ ค าตอบที่ได้จาก
การเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จะเป็นความยาวของข้อมูลที่เก็บอยู่ภายในโดยที่ไม่รวมค่า Null การเรียกใช้
ฟังก์ชัน strlen สามารถท าได้หลายลักษณะ  

                                   strlen (“Hello world”); /* string constant */ 

                                   strlen (array); /* char array[ ]=”Hello world”; */ 

                                   strlen (ptr); /* char *ptr=”Hello world”; */ 

        

  นอกจากนี้ยังอาจจะประกาศพารามิเตอร์ภายในฟังก์ชัน strlenได้ใน 2 ลักษณะคือ char *s แบบใน
ตัว อย่างหรืออาจจะใช้ char s[ ] ก็ได้โดยทั่วไปจะใช้ในลักษณะแรกเพราะช่วยในรู้ได้ทันทีว่า s เป็น
ตัวแปรพอยน์เตอร์และยังสามารถส่งส่วนใดส่วนของตัวแปรชุดให้แก่ฟังก์ชันก็ได้โดยไม่จ าเป็นต้องส่ง
สมาชิกตัวแรกก็ได้เช่นกันเช่น  

strlen(&str[2]) หรือ strlen(str+2) 

         เป็นการส่งแอดเดรสของสมาชิก str[2] ให้กับฟังก์ชัน strlen( ) การประกาศฟังก์ชัน strlen( ) 

สามารถท าได้โดยการประกาศ  

int  strlen(char s[ ]) { ......... } หรือintstrlen(char *arr) { ............ } 



190 

 

 

 

               ตัวอย่างของการท างานของสตริงดังตัวอย่างที่ 7.8 เป็นการใช้ฟังก์ชัน strcpy( ) ที่ท า
หน้าที่ในการท าส าเนา (Copy) ข้อความจากตัวแปรหนึ่งไปยังอีกตัวแปรหนึ่งสามารถเขียนโดยใน
พารามิเตอร์ในลักษณะตัวแปรชุดและพอยน์เตอร์ได้ดังตัวอย่าง  
 

ตัวอย่างที่ 7.8 ฟังก์ชัน strcpy ( ) ท าหน้าที่ส าเนาข้อความจากตัวแปรหนึ่งไปยังอีกตัวแปรหนึ่งเขียน
ใน ลักษณะตัวแปรชุด  
 

    #include <stdio.h>                
    #include <conio.h>                                   
    #include <string.h> 
    void main()  
    { 
 char s1[ ] = “Computer"; 
 char s2[ ] = “Education"; 
 strcpy(s1,s2); printf("%s",s1);  
         strcpy(s2, “CMU”);printf (“%s”,s2); 
    } 

 

ตัวอย่างที่ 7.9 น าข้อความเปรียบเทียบกัน 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <string.h> 

void main() 

 { 

      char s1[ ] = "ABCDEF"; 

      char s2[ ] = "XYZ"; 

      if (strcmp(s1,s2)!=0) 

 printf("Not equal"); 

      else 

 printf("Equal"); 

 } 

 

7.7 การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแถวล าดับ 

งานประยุกต์ที่ใช้แถวล าดับเข้ามาช่วยมีมากมาย ซึ่งมีผลให้การเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เช่น 

การประยุกต์ใช้แถวล าดับในเมทริกซ์ 

การประยุกต์ใช้แถวล าดับมักจะพบในปัญหาทั่วๆ ไป ในส่วนของปัญหาที่เก่ียวกับเมทริกซ์ 
โดยทั่วไปการจัดเก็บค่าของสมาชิกของเมทริกซ์จะใช้แถวล าดับ 2 มิติ เมื่อต้องการเก็บค่าทุกๆ ค่าของ
เมทริกซ์  
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ตัวอย่างเมทริกซ์ A และ B เป็นเมทริกซ์ขนาด 3 X 3 ดังนี้ 
 2 3 5     1 0 4 

A = 0 5 1    B = 2 1 0 

 1 2 5     3 4 2 

 

เมื่อจัดเก็บใน Array A และ Array B จะได้ดังนี้ 
 

  1 2 3     1 2 3 

 1 2 3 5    1 1 0 4 

A  2 0 5 1   B 2 2 1 0 

 3 1 2 5    3 3 4 2 

 

ในเมทริกซ์มีปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การบวกเมทริกซ์ การลบเมทริกซ์ การคูณเมทริกซ์ และ
การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างปฏิบัติการบวกและการคูณกันของเมทริกซ์ 2 เมท
ริกซ์  

การบวกเมทริกซ์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์ที่จะน ามาบวกกันต้องเป็นเมทริกซ์ที่มีขนาด
เดียวกัน โดยสมาชิกในต าแหน่งเดียวกันน ามาบวกกัน  

2 3 5  1 0 4  3 3 9 

0 5 1 + 2 1 0 = 2 6 1 

1 2 5  3 4 2  4 6 7 

  

ส่วนการคูณเมทริกซ์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อเมทริกซ์ที่จะคูณกัน ต้องมีจ านวนคอลัมน์ของเมท
ริกซ์ตัวตั้งเท่ากับจ านวนแถวของเมทริกซ์ตัวคูณเสมอ มิฉะนั้นจะน ามาคูณกันไม่ได้ เช่น  

2 5    (2 x 2) + (5 x 3)  

0 1 x 2 = (0 x 2) + (1 x 3)  

1 5  3  (1 x 2) + (5 x 3)  

  3 x 2  2 x 1    3 x 1 
 

    19    

    = 3    

     17    

 
3 x 1 
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เมทริกซ์บางเมทริกซ์เราไม่จ าเป็นต้องเก็บค่าสมาชิกทุกๆ ตัว ให้เก็บเพียงบางส่วนของเมท
ริกซ์ไว้เท่านั้น เพ่ือประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจ าหลัก ตัวอย่างเช่น เมทริกซ์สามเหลี่ยม เมทริกซ์
สมมาตร และเมทริกซ์กระจาย เป็นต้น เมทริกซ์เหล่านี้เราไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บสมาชิกในแถวล าดับ 2 

มิติ โดยอาจจะจัดเก็บสมาชิกในแถวล าดับ 1 มิติแทนก็ได้ 
เมทริกซ์สามเหลี่ยม (Triangular Matrix) 

เมทริกซ์สามเหลี่ยม   เป็นลักษณะของเมทริกซ์สี่เหลี่ยม (Square matrix)  ที่มีข้อมูลเฉพาะ
ตอนบนหรือตอนล่างของเส้นแทยงมุมหลัก มี 2 แบบคือ 

1. เมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง (Lower Triangular Matrix)  เป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกอยู่เหนือ
เส้นแทยงมุมหลักมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด 

2. เมทริกซ์สามเหลี่ยมบน (Upper Triangular Matrix)  เป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกอยู่ใต้เส้นแท
ยงมุมหลักมีค่าเป็นศูนย์ทั้งหมด 

 

 

B11 0 0 0  A11 A12 A13 A14 

B21 B22 0 0  0 A22 A23 A24 

B31 B32 B33 0  0 0 A33 A34 

B41 B42 B43 B44  0 0 0 A44 

รูปแสดง Lower Triangular  รูปแสดง Upper Triangular 

 

ตัวอย่างการน าเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างมาเก็บในตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ จะกระท าได้ 2 แบบ 
ดังนี้ 
1.  แบบแถว (Row Major Order) 

a[1]  a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 

B11 B21 B22 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 

2.  แบบคอลัมน์ (Column Major Order) 
a[1]  a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 

B11 B21 B31 B41 B22 B32 B42 B33 B43 B44 
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สรุป 

ตัวแปรชุด ( Arrays ) คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีชนิดของข้อมูลเหมือนกัน จึงท า การจัดกลุ่มไว้
ด้วยกัน แล้วอ้างถึงด้วยกลุ่มของข้อมูลนั้นด้วยชื่อเดียว และอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัวในกลุ่มของตัวแปร
ชุดนั้นด้วยหมายเลข  โครงสร้างข้อมูลแบบแถวล าดับ จะต้องประกาศขนาดของอาร์เรย์ก่อนการใช้
งาน ซึ่งโปรแกรมจะท าการจองหน่วยความจ าเท่าขนาดของอาร์เรย์ไว้ก่อนทันทีตอนที่เราคอมไพล์
โปรแกรม ในบางครั้งไม่ทราบขนาดของอาร์เรย์ที่ต้องการใช้แน่นอน จึงท าให้ต้องก าหนดขนาดไปให้
มากพอ ท าให้ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ าไม่มีประสิทธิภาพ และเนื่องจาก ARRAY มีขนาดคงท่ี ถ้าเราจะ
ใช้ ARRAY ขนาด 100 ช่อง เมื่อใช้หมด 100 ช่อง ก็จะไม่สามารถใช้ ARRAY นั้นได้ นอกจากนี้การ
แทรกหรือลบข้อมูลใน ARRAY มีข้ันตอนที่ยุ่งยากพอสมควร 

ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิต ิตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้เพียงแถวเดียว ใช้ล าดับในการอ้างถึง
ข้อมูล 

ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิต ิตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลโดยใช้ แถว(Row) และหลัก(Column) ใน
การอ้างถึงข้อมูล 

ตัวแปรอาร์เรย์ 3 มิต ิตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลลักษณะของลูกบาศก์ โดยใช้ แถว(Row) 

หลัก(Column) และลึก (Deep)  
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แบบฝึกหัด 

1. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูล N จ านวน โดยเก็บข้อมูลในตัวแปรชุด และให้พิมพ์ข้อมูลในล า ดับที่
กลับกับการป้อน ข้อมูล เช่น ป้อนข้อมูล 1 2 3 4 5 6 จะพิมพ์ค า ตอบในลักษณะ 6 5 4 3 2 1 

2. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลเข้ามาเก็บในตัวแปรชุด 2 ชุด คือ xi และ yi แต่ละชุดมีข้อมูลเท่ากัน
คือ N ตัว ให้หาค่า 

3. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลจ านวนเต็มเข้ามาเก็บยังตัวแปรชุด 2 ตัวแปรชุด ซึ่งมีขนาดเท่ากัน 

คือ N โดยมีข้อก าหนดในการรับ ข้อมูลของตัวแปรชุดทั้งคู่ คือ ข้อมูลตัวแรกจะเป็นข้อมูลอะไรก็
ได้แต่จะต้องมีค่าอยู่ในช่วง 1 ถึง 20 ส่วนข้อมูลตัวถัดไปต้องมีค่ามากกว่าสามารถตัวก่อนหน้าตัว
มันเอง โดยมีค่ามากกว่าไม่เกิน 5 เมื่อรับข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ท าการรวม (Merge) ตัวแปรชุด
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเรียงตามล า ดับข้อมูลจากน้อยไปมาก หากมีค่าเท่ากันจะน า ค่าใดไปไว้ใน
ตัวแปรชุดก่อนก็ได้ เช่นตัวแปรชุด 1 ตัวแปรชุด 2 ตัวแปรชุดค า ตอบ 

4. เขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด เพ่ือรับข้อมูลชนิดอื่นและคะแนนสอบของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 
50 คน โดยรับข้อมูลเป็นจ านวนเต็ม โปรแกรมจะต้องมีความสามารถต่าง ๆ ดังนี้ 

5. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อความจากผู้ใช้ให้แปลงข้อความดังกล่าวโดย ตัวอักษรใดเป็นตัว a หรือ 

A ให้แทรกข้อความแทนด้วย 555 ตัวอักษรใดเป็นตัว u หรือ U ให้แทนที่ด้วย Hanaga และ
แสดงผลลัพธ์ที่ได้ 

6. เขยีนโปรแกรมเพ่ือรับตัวอักขระทางแป้นพิมพ์ทีละ 1 ตัวอักษร จากนั้นท าการนับจ านวน
ตัวอักษร A-Z และ a-z ที่รับเข้าไป ข้อมูลตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กจะนับเป็นอักษรตัว
เดียวกัน โดยจะสิ้นสุดการรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้กด “%” จากนั้นท า การพิมพ์ความถี่ของจ านวนแต่
ละตัวอักษร A-Z หรือ a-z ที่ป้อนเข้าไป ก าหนดให้ท า การพิมพ์ “*” เท่ากับจ านวนค่าความถ่ี
ของการรับแต่ละตัวอักษรที่นับได้ 

7. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับค่าข้อมูลการวัดอุณหภูมิร่างกายของคนไข้รายหนึ่งเป็นเวลา 7 วัน โดยแต่
ละวันจะท าการวัดอุณหภูมิ 4 ครั้งในเวลาที่ตรงกันคือ 6.00 น. 12.00 น. 18.00 น. และ 24.00 

น. เขียนโปรแกรมเพ่ือท าการเก็บข้อมูล โปรแกรมจะต้องมีความสามารถ 

- ค านวณอุณหภูมิสูงที่สุดและต ่าที่สุดที่วัดได้ในแต่ละวัน 

- ค านวณอุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดได้ในแต่ละวัน ทั้ง 7 วัน 

- ค านวณอุณหภูมิเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้ง 4 ช่วงเวลา 
- ค านวณอุณหภูมิเฉลี่ยรวมทั้งหมด 

8. เขียนโปรแกรมเพ่ือเก็บข้อมูลประตูได้และเสียในการแข่งขันฟุตบอลรายการหนึ่ง ซึ่งมีทีมฟุตบอล
เข้า 
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ร่วมแข่งขัน 4 ทีม โดยแต่ละทีมจะท า การแข่งขันแบบพบกันหมด (เล่นทีมละ 3 ครั้ง) ให้
เขียนโปรแกรมโดยแยกประตูได้และเสียออกเป็นตัวแปรชุด 2 มิติจ านวน 2 ตัวแปรชุด 

โปรแกรมจะท าหน้าที่ 
- รับข้อมูลประตูได้และเสียของแต่ละทีม 

- หาผลต่างประตูได้เสียในการแข่งขันแต่ละครั้งของแต่ละทีม และให้แสดงทีมที่มีผลต่างดี
ที่สุด 

- หาผลรวมประตูที่ได้ของแต่ละทีม และให้แสดงทีมท่ีท า ประตูได้มากที่ได้ 
- หาประตูได้และเสียเฉลี่ยของแต่ละทีม 

9. เขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างตารางสรุปจ านวนนักศึกษาโดยแยกตามคณะและชั้นปีที่นักศึกษาสังกัด  

 
First Year Second Year Third Year Fourth Year >4 Total 

Faculty 1 1500 1200 1150 1100 20 4970 

Faculty 2 3500 3300 3200 3100 100 12200 

... 

Total ... ... ... ... ... ... 

โปรแกรมจะรับข้อมูลจ านวนนักศึกษาซึ่งแยกตามคณะและชั้นปี ให้เก็บข้อมูลโดยใช้ตัวแปรชุด 2 มิต ิ

หลังจากนั้นให้สร้างตารางสรุปจ านวนนักศึกษา โดยที่มีการสรุปยอดรวมของนักศึกษาแยกตามคณะ 

และชั้นปี รวมทั้ง สรุปยอดนักศึกษารวมด้วย 

 

10. เขียนโปรแกรมเพ่ือหาค่าผลบวกของเมตริกซ์ 2 เมตริกซ์ที่มีขนาดมิติเท่ากัน คือ 3x2 ให้รับข้อมูล
ของเมตริกซ์ทั้ง 2 และค านวณค่าผลบวกของเมตริกซ์ท่ีได้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
 
รายวิชา   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 
 

หัวข้อเนื้อหา 

 

8.1  แนวคิดเก่ียวกับฟังก์ชัน 

8.2  ประเภทของฟังก์ชัน 

8.3  การประกาศโปร์โตไทป์ ของฟังก์ชัน 

8.4  ตัวแปรทั่วไปและตัวแปรเฉพาะที่ 
8.5  ฟังก์ชันแบบเรียกซ ้า 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของฟังก์ชันในภาษาซี 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายฟังก์ชันในภาษาซีได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันที่สร้างขึ นเองได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันที่สร้างเองได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซีได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเก่ียวกับฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซีได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันที่สร้างขึ นเองร่วมกับฟังก์ชันมาตรฐานได้ 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างตัวแปรแบบทั่วไปและตัวแปรเฉพาะที่ได้ 
9.  เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมในลักษณะของฟังก์ชันแบบเรียกซ ้าได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื อหา 
4. ท้าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท้าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท้าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
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บทท่ี 8 

การเขียนโปรแกรมย่อย 

 

 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั นสามารถสร้างค้าใหม่ขึ นมาได้ และสามารถเรียกใช้ได้เมื่อ
ต้องการ โดยค้าใหม่ที่สร้างขึ นจะประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ รวมกันอยู่ ถ้าหากค้าใหม่ที่สร้างขึ นนี ไม่มี
การคืนค่าออกมา การท้างานก็จะเป็นโปรแกรมย่อย การเขียนโปรแกรมที่มีการท้างานแบบโปรแกรม
ย่อย (Procedure) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม แต่มีหน้าที่เฉพาะตัวโดยแยกการท้างานออกจาก 
โปรแกรมอย่างอิสระ  จะช่วยลดความซับซ้อนของโปรแกรม ซึ่งจะท้าให้สามารถแก้ไขและเพ่ิมเติมการ
ท้างานของโปรแกรมได้ง่ายขึ น ในบางครั งโปรแกรมหลักจะมีการส่งข้อมูลไปท้างานในโปรแกรมย่อย
ด้วย ถ้ามีการคืนค่ากลับออกมาจะท้างานเป็นฟังก์ชัน (Function) เป็นกลุ่มของค้าสั่งที่สร้างขึ นมา
เพ่ือให้ท้างานอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเรียกขึ นมาใช้ได้หลายครั งท้าให้โปรแกรมดูง่ายขึ น สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายขึ น ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีจะต้องมีฟังก์ชัน main() เสมอ และ
ถ้าต้องการให้โปรกรมท้างานใดๆ ฟังก์ชัน main() จะไปเรียกใช้ฟังก์ชั่นอ่ืนๆ ให้โปรแกรมท้างาน ใน
ภาษาซีจะมีไลบรารีส้าหรับเก็บค่าฟังก์ชันต่างๆ ให้เราเลือกใช้งาน เช่น ฟังก์ชัน printf() จะเก็บไว้ใน 
stdio.h ซึ่งเคยทราบมาแล้ว หากผู้เขียนโปรแกรมท้าความเข้าใจวิธีการสร้างค้าใหม่หรือการสร้าง
ฟังก์ชันนี จะท้าให้โปรแกรมท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 

8.1 แนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน 

 ในการเขียนโปรแกรมถ้าต้องการสร้างเส้นตรงขึ นมาเส้นหนึ่ง สามารถสร้างฟังก์ชันส้าหรับ
เส้นตรงขึ นมาได้ และถ้าในโปรแกรมต้องการสร้างเส้นตรงหลายๆ ครั ง ก็ไม่ต้องเขียนโปรแกรมหลายๆ
ครั ง เพียงแต่เรียกใช้ฟังก์ชั่นนั นขึ นมาก็จะสามารถสร้างเส้นตรงได้ การท้างานแบบนี ท้าให้การเขียน
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โปรแกรมได้สั นลงมาก จากรูปต่อไป จะเห็นว่าในฟังก์ชัน main() สามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน line ขึ นมาใช้
งานได้หลายครั ง 

 void main() 

 { 

  ……………… 

 line();       void line(); 

  ………………     { 

  ………………      …………………….. 
 line();        …………………….. 
           }     

 

รูปที่ 8.1 โครงสร้างโปรแกรมแบบฟังก์ชัน 

 ตัวอย่าง     ฟังก์ชันต่อไปนี  ชื่อว่า Show_A() จะไม่มีการส่งค่ากลับ โดยประกาศว่า void และ
ไม่มีการผ่านค่าพารามิเตอร์ การท้างาน เมื่อคอมพิวเตอร์ เรียกใช้ฟังก์ชัน Show_A() เครื่องจะพิมพ์ 
AAA และ BBB 

 

 

 

 

 ตัวอย่าง ฟังก์ชันนี จะมีการประกาศตัวแปร i ภายในฟังก์ชัน เมื่อคอมพิวเตอร์ก็จะมีการเรียกใช้
ฟังก์ชันนี จะมีการพิมพ์ตัว A จ้านวน 20 ตัว 

 

 

 

 ตัวอย่าง ฟังก์ชันนี จะมีการรับข้อมูลที่เป็นเลขจ้านวนเต็มเข้าไป ผ่านทางพารามิเตอร์ A เมื่อ
โปรแกรมเรียกใช้ฟังก์ชั่นนี จะพิมพ์ตัว A จ้านวนเท่ากับค่าตัวเลขจ้านวนเต็มที่ผ่านเข้าไปในฟังก์ชั่น เช่น 

void line(); 

{ 

 ……………….. 

 ……………….. 

} 

void Show_A() 

{ 

printf(“AAA\n”); 
printf(“BBB\n”); 

} 

void Show_A(int A) 

{ 

 int I; 

 for(i=1; i<20; i++) 

 printf(“A”); 
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ถ้าเรียกเป็น Show_A(5); ก็จะพิมพ์ A จ้านวน 5 ตัว เรียกเป็น Show_A(12) ก็จะพิมพ์ตัว A จ้านวน 
12 ตัว 

 

 

 

   

ตัวอย่าง ฟังก์ชันนี ใช้ในการบวกเลขจ้านวนเต็มที่ผ่านเข้าไปทางพารามิเตอร์ A และ B เมื่อ
โปรแกรมเรียกใช้ฟังก์ชันนี จะมีการคืนค่าผลบวกท่ีเป็นเลขจ้านวนเต็ม (int) ออกมา 

 

 

 

 

 ในโปรแกรมหนึ่งๆ อาจมีฟังก์ชันที่สร้างขึ นเองหลายๆ ฟังก์ชันก็ได้ ขึ นอยู่กับการเขียนโปรแกรม 
ส้าหรับต้าแหน่งของฟังก์ชันในโปรแกรมนั นนิยมสร้างไว้ส่วนบนของโปรแกรม โดยอยู่ต่อจากจาก 
#include และอยู่ก่อน main() 

 โปรแกรมภาษาซีทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชัน main() เสมอ ในการเขียนโปรแกรม ถ้าหากใน 
main() ไม่มีการรีเทิร์นค่า หรือไม่มีการคืนค่ากลับ โปรแกรมก็ยังคงสามารถท้างานได้ แต่ในการเขี ยน
โปรแกรมที่ดีนั นใน main() ควรมีการคืนค่าด้วย โดยมักจะคืนค่า 0 ซึ่งหมายความว่า โปรแกรมท้างาน
ได้ส้าเร็จ แต่ถ้าไม่ใช่ 0 หมายความว่าโปรแกรมท้างานไม่ปกติ 

 

 

void Show_A(int A) 

{ 

 int i; 

 for(i=1; i<A; i++) 

 printf(“A”); 

int ADD_AB(int A, int B) 

{ 

 int x; 

x = A+B; 

return x; 
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ตัวอย่างท่ี 8.1 โปรแกรมสร้างชื่อฟังก์ชัน line() ซึ่งมีการท้างานคล้ายกับโปรแกรมย่อยโดยจะพิมพ์
กรอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรง ฟังก์ชันนี จะไม่มีการคืนค่าและไม่มีการคืนค่าผ่านพารามิเตอร์ ในโปรแกรม
จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน line() ในฟังก์ชันหลักหรือ main() จ้านวน 2 ครั ง 

 #include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void line()    /* ประกาศช่ือฟังกช์นั */  

{ 

 ini j;    /* ประกาศตวัแปรในฟังกช์นั */ 

 for(j=1; j<=26; j++) 

  printf(“\xB0”);  /* พิมพร์หสั ASCII B0 จ านวน 20 คร้ัง */ 

                printf(“\n”); 
} 

main() 

{ 

 printf(“\n”); 
 line();    /* เรียกใชฟั้งกช์นั line() */ 

 printf(“\xB0    I LOVE COMPUTER………  \xB0\n”); 
 line();    /* เรียกใชฟั้งกช์นั line() */ 

 getch(); 

 return 0; 

 } 

 

ตัวอย่างท่ี 8.2 ในโปรแกรมนี จะสร้างฟังก์ชันชื่อ add ส้าหรับใช้ในการบวกเลข โดยฟังก์ชันจะผ่าน
ค่าที่ต้องการบวกสองตัวเข้าไปในพารามิตอร์ a และ b เมื่อฟังก์ชันท้างานจะคืนค่าผลบวกที่เป็นค่า
จ้านวนเต็มออกมา 

 #include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

int    add(int a, int b) 

{ 

  int c; 

  c = a *b; 

  return c;    /* คืนค่าผลบวกของ a และ b */ 

} 

main() { 

  printf(“ 3 + 5 = %d\n”, add(3,5); /* ค านวณค่าผลบวกและพิมพ ์*/ 

  getch(); 

  return 0;  

} 
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 จากโปรแกรมจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน add จะได้ค่าตัวเลขออกมา เนื่องจาก
ฟังก์ชันนี มีการคืนค่า โดยฟังก์ชันที่มีการคืนค่านี  สามารถมองเป็นตัวแปรตัวหนึ่งได้ ในค้าสั่ง printf ของ
ฟังก์ชัน main() จะเห็นว่าใช้รหัสควบคุมเป็น %d เนื่องจากค่าที่คืนมาทางฟังก์ชันเป็น ค่าเลขจ้านวน
เต็ม (int) 

ตัวอย่างที่ 8.3 โปรแกรมต่อไปจะน้าตัวอย่างที่ 8.2 มาพัฒนาเป็นโปรแกรมบวกเลข โดยป้อนตัวเลข
สองตัวที่ต้องการบวกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากโปรแกรมจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดตัวแรกเข้ามาเก็บในตัวแปร x 
และตัวที่สองเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร y จากนั นโปรแกรมจะเรียกใช้ฟังก์ชัน add โดยน้าค่าในตัวแปร x 

และตัวแปร y ส่งให้ฟังก์ชันโดยผ่านทางพารามิเตอร์ a และ b จากนั นน้า a และ b มาค้านวณและคืน
ค่า c ที่เป็นจ้านวนเต็ม (int) กลับมา และท้าค้าสั่งถัดไป 

8.2 ประเภทของฟังก์ชัน 

ฟังก์ชันภาษาซี ถ้าแบ่งได้ตามท่ีมาของฟังก์ชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ฟังก์ชันมาตรฐาน (Standard Function) เป็นฟังก์ชั่นที่มีอยู่แล้ว จะเก็บไว้ในไลบรารี่  

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int x, y; 
int add(int a, int b) 
{ 
 int c; 
 c=a+b; 
 return c; 
} 
main() 
{ 
 printf(“Input number 1 : “); 
 scanf(“%d”,&x); 
 printf(“Input number 2 : “); 
 scanf(“%d”,&y); 
 printf(“%d + %d = %d\n”, x, y, add(x,y)); 
 getch(); 
 return 0; 
} 
 



204 : การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

เช่น ฟังก์ชันลบจอภาพ ฟังก์ชันรับตัวอักขระ ฟังก์ชันแสดงผล เป็นต้น ในการใช้งานเราต้องเรียกใช้ 
#include เพ่ือเรียกไฟล์ส่วนหัวของโปรแกรมขึ นมาก่อน จึงจะสามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันนั นๆ ได้ 

ฟังก์ชันมาตรฐาน   เป็นฟังก์ชันที่ผู้ผลิตคอมไพล์เลอร์เขียนขึ นเพ่ือผู้ใช้น้าไปใช้ในการเขียน
โปรแกรมเพ่ือให้เขียนโปรแกรมได้สะดวกและง่ายขึ น บางครั งอาจเรียกว่า library functions  ปกติ
ฟังก์ชันเหล่านี จะจัดเก็บไว้ใน header files ดังนั นผู้ใช้จะต้องรู้ว่าฟังก์ชันนั นอยู่ใน header file ใด จึง
จะน้าไปเรียกใช้ในส่วนต้นของโปรแกรม ด้วย #include <header file.h> ได้ เช่น #include 

<stdio.h> ฟังก์ชันมีมากมาย อาจจ้าแนกดังนี  
 

1.1 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เป็นฟังก์ชันที่ใช้ทางการค้านวณ ทางคณิตศาสตร์ ปกติอยู่ใน  
math.h ผลลัพธ์ ที่ได้จากฟังก์ชันกลุ่มนี เป็นข้อมูลประเภท double ดังนั นตัวแปรที่ใช้จึงเป็นพวกท่ีมี
ชนิดเป็น double 

ฟังก์ชัน sin(x)  เป็นฟังก์ชันใช้ค้านวณหาค่าของ sine โดย x มีค่าของมุมในหน่วย เรเดียน 

ฟังก์ชัน cos(x) ใช้หาค่า cosine โดย  x มีหน่วยเป็นเรเดียน(radian) 

ฟังก์ชัน tan(x) ใช้หาค่า tangent โดย  x มีหน่วยเป็นเรเดียน(radian) 

 

ตัวอย่างที่ 8.4 การใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ sin, cos และ tan 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

main() 

{   

    float deg , angle, pi = 3.141592654;      clrscr(); 

    printf("Please enter value of angle in degree that you want to find tan cos sin :"); 

    scanf("%f",&deg); 

    angle = deg * pi / 180;   /* เปลี่ยนค่า องศา ให้เป็นเรเดียน  */ 
    printf("\nvalue of tangent %4.0f degree is %4.2f ",deg,tan(angle)); 

    printf("\nvalue of sine %4.0f degree is %4.2f ",deg,sin(angle)); 

    printf("\nvalue of cosine %4.0f  degree is %4.2f ",deg,cos(angle)); 

} 

 

ฟังก์ชัน sqrt(x)  ใช้หาค่ารากที่สองของ x โดย x เป็นตัวเลขหรือตัวแปรที่ไม่ติดลบ 

ฟังก์ชัน exp(x)  ใช้หาค่า ex  โดย e มีค่าประมาณ 2.718282 

ฟังก์ชัน  pow(x,y) ใช้หาค่า x y 

ฟังก์ชัน log(x)  ใช้หาค่า log ฐาน e เรียกว่า natural logarithm โดย x เป็นตัวเลขหรือตัว
แปรที่ไม่ติดลบ 
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ฟังก์ชัน log10(x)  ใช้หาค่า log ฐาน 10 โดย x เป็นตัวเลขหรือตัวแปรที่ไม่ติดลบ 

ฟังก์ชัน ceil(x)  ใช้ในการปัดเศษทศนิยมของ x เมื่อ x เป็นเลขทศนิยม 

ฟังก์ชัน floor(x)  ใช้ในการตัดเศษทศนิยมของ x ทิ งเม่ือ x เป็นเลขทศนิยม 

ฟังก์ชัน fabs(x)  ใช้ในการหาค่าสัมบูรณ์ของค่าคงที่หรือตัวแปรที่มีทศนิยม โดยเป็นบวกหรือ
ลบก็ได้ 

 

ตัวอย่างที่ 8.5  โปรแกรมค านวณโดยใช้ฟังก์ชัน sqrt, exp, pow, log, ceil, floor, fabs   

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <math.h> 

main() 

{ 

    double x = 10.0 , y = 2.0 ,z = 16.0,a = 2.718282 , b = -2.718282 , m=1.0; 

    printf("\npow\(x,y\) = %4.2f  when x=10.0 y=2.0", pow(x,y)); 

    printf("\nsqrt\(z\) = %4.2f  when z=16.0", sqrt(z)); 

    printf("\nexp\(m\) = %4.6f  when  m=1.0",exp(m)); 

    printf("\nlog\(a\) = %4.2f  when a=2.718282",log(a)); 

    printf("\nlog10\(x\) = %4.2f  when x=10.0",log10(x)); 

    printf("\nceil\(a\) = %4.2f when a=2.718282",ceil(a)); 

    printf("\nceil\(b\) = %4.2f when b=-2.718282",ceil(b)); 

    printf("\nfloor\(a\) = %4.2f  when a=2.718282",floor(a)); 

    printf("\nfloor\(b\) = %4.2f  when b=-2.718282",floor(b));     

    printf("\nfabs\(a\) = %4.6f when a=2.718282" ,fabs(a)); 

    printf("\nfabs\(b\) = %4.6f when b=-2.718282" ,fabs(b)); 

} 

 

1.2  ฟังก์ชันที่จัดการเก่ียวกับตัวอักษร(character  functions)  เป็นฟังก์ชันที่จัดการกับ
ตัวอักษร single char เท่านั น ตัวอักษรนี ใช้หน่วยความจ้าเพียง 1 ไบต์  ฟังก์ชันเหล่านี อยู่ใน header 

file ชื่อ ctype.h ก่อนจะท้าการเขียนโปรแกรมจึงต้อง #include <ctype.h> เข้ามาในส่วนต้นของ
โปรแกรม 

ฟังก์ชัน  isalnum(cha) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลในตัวแปร(ซึ่งคือตัวแปรประเภท 
char ) เป็นตัวอักขระหรือตัวเลขหรือไม่ ถ้าเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ฟังก์ชันจะส่งค่าที่ไม่ใช่ 0 มาให้ ถ้า
ข้อมูลในตัวแปร เป็นอักขระพิเศษอ่ืนที่ไม่ตัวอักษรหรือตัวเลขจะส่งค่าออกมาเป็น 0 

 ฟังก์ชัน  isalpha(cha)  เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลในตัวแปร(ซึ่งคือตัวแปรประเภท 
char ) เป็นตัวอักขระหรือไม่ ถ้าเป็นตัวอักษรฟังก์ชันจะให้ค่าท่ีไม่ใช่ 0 ออกมาถ้าเป็นตัวเลขหรืออักขระ
พิเศษอ่ืนฟังก์ชันจะส่งค่า 0 ออกมา 
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ฟังก์ชัน  isdigit(cha)  เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลในตัวแปร(ซึ่งคือตัวแปรประเภท 
char )  ฟังก์ชัน เป็นตัวเลขหรือไม่ ถ้าเป็นตัวเลขฟังก์ชันจะให้ค่าท่ีไม่ใช่  0 ออกมา ถ้าเป็นตัวอักษรหรือ
อักขระพิเศษอ่ืน ฟังก์ชันจะส่ง 0 ออกมา 

 ตัวอย่างที่ 8.6 โปรแกรมการใช้ฟังก์ชันจัดการตัวอักษร 

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

#include <conio.h> 

main() 

{ 

    char cha1 = 'B' ,cha2 ='3',cha3= '&'; 

    printf("\n %d is return value of isdigit\(cha1\) of %c",isdigit(cha1),cha1); 

    printf("\n %d is return value of isdigit\(cha2\) of %c ",isdigit(cha2),cha2); 

    printf("\n %d is return value of isalpha\(cha3\) of %c ",isalpha(cha3),cha3); 

    printf("\n %d is return value of isalpha\(A\) of %c ",isalpha('A'),'A'); 

    printf("\n %d is return value of isalpha\('0'\) of %c ",isalpha('0'),'0'); 

    printf("\n %d is return value of isalpha\('$'\) of %c ",isalpha('$'),'$'); 

    printf("\n %d is return value of isalnum\(cha1\) of %c",isalnum(cha1),cha1); 

    printf("\n %d is return value of isalnum\(cha2\) of %c ",isalnum(cha2),cha2); 

    printf("\n %d is return value of isalnum\(cha3\) of %c ",isalnum(cha3),cha3); 

    printf("\n %d is return value of isalnum\(A\) of %c ",isalnum('A'),'A'); 

    printf("\n %d is return value of isalnum\('0'\) of %c ",isalnum('0'),'0');    

    printf("\n %d is return value of isalnum\('$'\) of %c ",isalnum('$'),'$'); 

    } 

 

ฟังก์ชัน  islower(cha)  ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าตัวอักขระในตัวแปร cha เป็นตัวพิมพ์เล็ก
หรือไม่ ถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็กฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็นจ้านวนเต็มที่ไม่ใช่ 0 แต่ถ้าไม่ใช่ตัวพิมพ์เล็กจะส่งค่า
กลับเป็น 1  

ฟังก์ชัน  isupper(cha)  ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าตัวอักขระในตัวแปร cha เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
หรือไม่ ถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ฟังก์ชันจะส่งค่ากลับเป็นจ้านวนเต็มที่ไม่ใช่ 0 แต่ถ้าไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่จะส่ง
ค่ากลับเป็น 0 

ฟังก์ชัน  tolower(cha)  ฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ที่เก็บอยู่ในตัวแปรให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก 

ฟังก์ชัน  toupper(cha)  ฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กที่เก็บอยู่ในตัวแปรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
 

ตัวอย่างที่ 8.7  โปรแกรมแสดงค่า  upperlower 

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

#include <conio.h> 

 main() 

{  

   char cha1 = 'D' , cha2 = 'a' ,cha3 = 'f'  , cha4 = 'N'  
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    printf("\ncheck cha1 = 'D' is uppercase yes or no : %d ",isupper(cha1)); 

    printf("\ncheck cha2 = 'a' is lower yes or no : %d ",islower(cha2)); 

    printf("\ncheck cha2 = 'a' is upper  yes or no : %d ",isupper(cha2)); 

    printf("\ncheck  'i' is lower yes or no : %d ",islower('i')); 

    printf("\ncheck  'L' is uppercase yes or no : %d ",isupper('L')); 

    printf("\nchange cha3 = 'f' to  uppercase %c : ", toupper(cha3)); 

    printf("\nchange cha4 = 'N' to  lowercase %c : ", tolower(cha4)); 

} 

 

   

  ฟังก์ชัน  isspace(cha)  ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลในตัวแปร cha เป็น whitespace 

หรือไม่ whitespace ได้แก่ space ,tab ,vertical tab ,formfeed ,carriage retun ,newline ถ้ามี 
whitespace  จริง ฟังก์ชันจะส่งค่าไม่เท่ากับ 0  ถ้าไม่จริงจะส่งค่า 0 

ฟังก์ชัน  isxdigit(cha)  ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลในตัวแปร cha เป็น เลขฐานสิบหก       
( คือ 0-9 , A-F , a – f) หรือไม่ ถ้าจริงส่งค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ 0 ถ้าไม่จริงส่งตัวเลข 0 

  
 ตัวอย่างที่ 8.8 โปรแกรมตรวจสอบว่าเป็นเลขฐานสิบหก 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <ctype.h> 

main() 

{ 

    char cha1 ='\r',cha2= '\n',cha3='\v' ,cha4 ='A'; 

    clrscr(); 

    printf("\n%d is volue return from isspace %c ",isspace(cha1),cha1); 

    printf("\n%d is volue return from isspace %c ",isspace(cha2),cha2); 

    printf("\n%d is volue return from isspace %c ",isspace(cha3),cha3); 

    printf("\n%d is volue return from isxdigit  %c ",isxdigit(cha4),cha4); 

    printf("\n%d is volue return from isxdigit  %c ",isxdigit('0'),'0'); 

    printf("\n%d is volue return from isxdigit  %c ",isxdigit('g'),'g'); 

} 

 

 ฟังก์ชัน  gotoxy(x,y);  เป็นฟังก์ชันอยู่ใน conio.h ใช้สั่งให้เคอร์เซอร์เคลื่อนที่ไปตามต้าแหน่ง
ที่ระบุ โดย x คือ ต้าแหน่งของสดมภ์บนจอภาพ (คล้ายค่า x ของกราฟ)ค่าเพ่ิมจากซ้ายไปขวามีค่าตั งแต่ 
1 ถึง 79 ต้าแหน่งที่ 80 สงวนไว้ไม่ให้ใช้ 
ส่วน y คือต้าแหน่งแถวบนจอภาพนับจากบนลงล่าง มีค่าได้ตั งแต่ 1 ถึง 24 ต้าแหน่งที่25 สงวนไว้ 

ฟังก์ชัน  clreol();  เป็นฟังก์ชันอยู่ใน conio.h ใช้ลบข้อความตั งแต่ต้าแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ไป
จนจบบรรทัด 
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ฟังก์ชัน  delline();  เป็นฟังก์ชันอยู่ในconio.h ใช้ลบข้อความทั งบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่ไปจน
จบบรรทัดและเลื่อนข้อความในบรรทัดล่างขึ นมาแทน 

ฟังก์ชัน  insline();  เป็นฟงัก์ชันอยู่ในconio.h ใช้แทรกบรรทัดว่าง 1 บรรทัดใต้บรรทัดที่
เคอร์เซอร์อยู่ 

ฟังก์ชัน system(“dos command”);  เป็นฟังก์ชันอยู่ในstdlib.h ใช้เรียกค้าสั่งของ dos 

ขึ นมาท้างาน เช่นค้าสั่ง cls dir date time 

   ฟังก์ชัน  abort();  ฟังก์ชันที่อยู่ใน <stdlib.h> ใช้ ยกเลิกการท้างานของโปรแกรมทันทีไม่ว่า
จะท้างานส้าเร็จหรือไม่ และมีข้อความ Abnomal program termination แสดงทางจอภาพ 

ฟังก์ชัน  abs(x);  ฟังก์ชันที่อยู่ใน <stdlib.h> ใช้หาค่าสัมบูรณ์ของ x โดย x ต้องเป็นจ้านวน
เต็ม 

ฟังก์ชัน  labs(x);  ฟังก์ชันที่อยู่ใน <stdlib.h> ใช้หาคา่สัมบูรณ์ของ x โดย x ต้องเป็นlong 

integer 

ฟังก์ชัน  atoi(s);  ฟังก์ชันที่อยู่ใน <stdlib.h> ใช้เปลี่ยนข้อความให้เป็นเลขจ้านวนเต็ม 

ฟังก์ชัน  atol(s);  ฟังก์ชันที่อยู่ใน <stdlib.h> ใช้เปลี่ยนข้อความให้เป็น long integer 

 ฟังก์ชัน  atof(s);  ฟังก์ชันที่อยู่ใน <stdlib.h> ใช้เปลี่ยนข้อความให้เป็น floating point 

 

ตัวอย่างที่ 8.9 โปรแกรมตรวจสอบฟังก์ชัน atoi, atoll และ atof 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

int main(void) 

{    char numstring1[10],numstring2[10],numstring3[10]; 

    int in1;    float flo1;    long lon1;     clrscr(); 

    printf("\nEnter number as string1 : "); 

   scanf("%s",numstring1); 

    printf("\nEnter number as string2 : "); 

   scanf("%s",numstring2); 

    printf("\nEnter number as string3 : "); 

   scanf("%s",numstring3); 

   in1 =atoi(numstring1);   flo1 = atof(numstring2);      lon1=atol(numstring3); 

    printf("nnumstring1 =%s change to integer %d ",numstring1,in1); 

    printf("\nnumstring2 =%s change to floating point %4.4f ",numstring2,flo1); 

    printf("\nnumstring3 =%s change to long integer %d ",numstring3,lon1); 

    printf("\nsummation of in1,flo1,lon1 is %6.4f ",in1+flo1+lon1); 

    printf("\nsummation of atoi(numstring1),atof(numstring2),atol(numstring2) 

is %6.4lf:",atoi(numstring1)+atof(numstring2)+atol(numstring3)); 

    } 
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 2. ฟังก์ชันที่ผู้เขียนโปรแกรมสร้างขึ้น (User-defined Function) เป็นฟังก์ชันหรือโปรแกรม
ย่อยท่ีผู้ใช้สร้างขึ นมาใช้ในโปรแกรม เพ่ือท้างานใดงานหนึ่ง ซึ่งท้าให้โปรแกรมดูง่ายขึ น และลดความ
ซับซ้อนลง เพ่ือท้างานบางอย่างตามความต้องการ 

รูปแบบฟังก์ชัน 

 ทั งฟังก์ชันมาตรฐานและฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ นมีรูปแบบ ดังนี  

 

 

 

 

 

  

โดย          
type คือ ประเภทของข้อมูลที่ส่งกลับ ส่วนนี จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ นอยู่กับการท้างานของฟังก์ชัน 

ถ้าหากฟังก์ชันไม่มีการส่งค่ากลับส่วนนี จะประกาศเป็น void ชนิดของฟังก์ชัน หรือ ชนิดของข้อมูล 
เช่น int , float , char , double ,  void ที่ส่งไปให้ต้าแหน่งที่เรียกใช้ ถ้าไม่มีการส่งค่ากลับไปให้
ต้าแหน่งที่เรียกใช้ จะใช้ void  ถ้าไม่มีการก้าหนด จะได้ข้อมูลที่ส่งกลับมาเป็น int เสมอ 

    Function_name คือ ชื่อของฟังก์ชันที่สร้างขึ น ควรตั งชื่อให้สื่อความหมายถึงการท้างานของ
ฟังก์ชัน ชื่อฟังก์ชัน สามารถเรียกใช้งานผ่านชื่อนี ได้โดยการตั งชื่อจต้องเป็นไปตามกฏการตั งชื่อของ
ภาษาซี 
            type1 arg1,type2 arg2,...,typeN argN เป็นชนิดและชื่อของ argument หรือ พารามิเตอร์ 
เป็นตัวแปรหรือพารามิเตอร์ที่ใช้รับค่าผ่านเข้ามาในฟังก์ชัน ส่วนนี จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ นอยู่กับการท้างาน
ของฟังก์ชัน parameter ค่าท่ี 1 , 2ถึง N ที่จะรับมาจากผู้เรียกใช้ฟังก์ชัน ถ้าเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการรับ
และส่งค่า parameter จะใช้ค้าว่า void  

                {     จุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน 
                location variable declaration คือ ส่วนที่มีการประกาศชนิดและชื่อของตัวแปรที่จะใช้
เฉพาะในฟังก์ชัน โดยส่วนที่อยู่ฟังก์ชัน จะไม่สามารถเรียกใช้ตัวแปรเหล่านี ได้ 
                statement_1; statement_2; ... statement_N เป็นค้าสั่งที่ใช้งานในฟังก์ชัน 

                type function_name(type1 arg1,type2 arg2,...,typeN argN) 

                { 

                       local varilabel declarations; 

                       statement_1; 

                       statement_2; 

                          ... 

                       statement_N; 

                       return(value) 

                } 

 



210 : การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

                return(value); คือ ค้าสั่งที่ใช้ส่งข้อมูลหรือค่าที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลใน
ฟังก์ชันปให้ผู้เรียกใช้ฟังก์ชัน โดยชนิดของข้อมูลที่ส่งต้องเป็นชนิดเดียวกับชนิดของฟังก์ชันหรือชนิดของ
ข้อมูลของฟังก์ชัน  ถ้าเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่า(void) จะไม่ต้องใช้ค้าสั่ง return  
 

                }   ส่วนสิ้นสุดของฟังก์ชัน 
 

                ถ้าพิจารณาจากลักษณะการส่งการรับข้อมูลระหว่างฟังก์ชันกับต้าแหน่งที่เรียกใช้ฟังก์ชัน 
จะแบ่งฟังก์ชัน เป็น 3 ประเภท คือ 

                1. ฟังก์ชันที่ไม่มีการรับการส่งค่าใด ๆ ในการเรียกใช้ฟังก์ชัน 

                2. ฟังก์ชันที่ต้องรับค่า parameter หรือ argument เข้าในการท้างานในฟังก์ชัน 

                3. ฟังก์ชันที่ต้องรับค่า parameter เข้ามาในการท้างานและส่งค่ากลับไปให้ต้าแหน่งที่
เรียกใช้ 
  

1.1 ฟังก์ชันที่ไม่มีการรับและส่งค่า         

                การเรียกใช้ฟังก์ชันประเภทนี  ไม่ต้องส่งค่าอาร์กูเมนต์(argument) หรือ พารามิเตอร์
(parameter) ใด ๆ ไปให้ฟังก์ชันและฟังก์ชันก็ไม่มีการส่งค่าใดกลับมาให้ ส่วนมากจะใช้แสดง
รายละเอียดหรือข้อความที่ต้องแสดงบ่อย ๆ 

                โครงสร้างของฟังก์ชันที่ไม่มีการรับส่งค่า 

                         void functionname(void) 

                         { 

                               local variable declaration; 

                               statements; 

                         } 

หรือ                         functionname() 

                                { local variable declaration; statements; } 

 

ฟังก์ชันประเภทนี จะไม่มีฟังก์ชัน return () อยู่ในฟังก์ชัน 
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ตัวอย่างที่ 8.10 โปรแกรมฟังก์ชันที่ไม่มีการรับส่งค่า  
#include<stdio.h> 

 message() 

 { 

  printf("************ C Language *********** \n"); 

 } 
  

 void main() 

 {     printf("First Message\n"); 

  message(); 

  printf("Second Message\n"); 

  message(); 

  printf("Third Message\n"); 

  message(); 

 } 

   

ตัวอย่างที่ 8.11  ฟังก์ชันแสดงรายชื่อภาพยนตร์ที่ก้าลังเข้าฉาย โดยให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการตรวจสอบ
รายการภาพยนตร์หรือไม่ 

 

#include<stdio.h> 

void movie() 

{    printf("Now showing \n"); 

 printf("1.Spider man \n"); 

 printf("2.Harry Potter \n"); 

 printf("3.Resident Evil \n"); 

} 

void main() 

{ 

       char ans; 

 printf("Do you want to check movies program? (y/n)"); 

 scanf("%c",&ans); 

 if(ans=='y') 

  movie(); 

 else 

  printf("Thank you"); 

} 

 

 

 

 

 

2.2  ฟังก์ชันที่มีการรับค่าแต่ไม่มีการส่งค่ากลับ 
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                เป็นฟังก์ชันที่เมื่อถูกเรียกใช้จะต้องได้รับค่าพารามิเตอร์หรืออาร์กูเมนต์(argument)มา
พร้อมกับการเรียกใช้ โดยค่าพารามิเตอร์ที่ได้รับมาจะต้องมีชนิดของข้อมูลเป็นชนิดเดียวกับท่ีก้าหนดไว้
ในฟังก์ชัน ในการส่งค่าพารามิเตอร์ให้ฟังก์ชันนอกจากจะต้องค้านึงถึงชนิดของข้อมูลแล้วกรณีท่ีมี
พารามิเตอร์หลายตัวจะต้องค้านึงถึงล้าดับของพารามิเตอร์แต่ละค่าด้วย โดยฟังก์ชันประเภทนี เมื่อมีการ
ประมวลผลแล้วจะไม่มีการส่งค่าใดกลับไปยังต้าแหน่งที่เรียกใช้ฟังก์ชัน 

                โครงสร้างของฟังก์ชัน ที่มีการรับค่าพาราเตอร์แต่ไม่มีการส่งค่ากลับ 

 
                void functionname(type arg1,type arg2,…,type argN) 
 

                { 

                                local variable declaration; 

                                statements; 

                }  /* end function  */ 

หรือ           

              functionname(type arg1,type arg2,…,type argN) 
                   {  

                   local variable declaration;   statements;  

                  } 

 

ตัวอย่างที่ 8.12 ตัวอย่าง ฟังก์ชันที่มีการรับค่าแต่ไม่มีการส่งค่ากลับ 

           #include <stdio.h> 

          float inputFloat() 

{ 

                float x; 

                printf(“\n Input value :”); 
                scanf(“%f”,&x); 
                return(x); 

             } 

           float SumFloat(floatx,float y)  

            { 

              return (x*y); 

             } 

         void PrintOut( float x) 

          { 

           printf(“\n Result is %.2f”,x); 
          } 

void main() 

 { 

  float a,b,result; 

   a = inputFloat(); 

   b = inputFloat(); 

   result = SumFloat(a,b); 
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   PrintOut(result); 

} 

 

 

 2.3  ฟังก์ชันที่มีการรับค่าและส่งค่ากลับ  

                ฟังก์ชัน ประเภทนี  ต้องมีทั งชนิดของฟังก์ชัน และอาร์กูเมนต์ และในโครงสร้างต้องมี
ค้าสั่ง return (value)เพ่ือส่งค่ากลับ ยกเว้นกรณีท่ีใช้ตัวแปรพอยน์เตอร์ มาเป็นตัวรับส่งค่า ก็อาจไม่
ต้องมีค้าสั่ง return 

               

  โครงสร้างของฟังก์ชัน 
                type functionname(type arg1,type arg2,...,type argN) 

                    { 

                                local variable declaration; 

                                statements; 

                                return(value); 

                    } 

 

ตัวอย่างที่ 8.13 ตัวอย่างฟังก์ชันที่มีการรับค่าและส่งค่ากลับ โปรแกรมค้านวณเงินทอนลูกค้า โดยเมื่อ
ลูกค้าซื อสินค้าโปรแกรมจะท้าการรับค่าราคาสินค้า และจ้านวนเงินลูกค้า และสร้างฟังก์ชันคิดเงินทอน
ขึ น 

 

#include<stdio.h> 

float cal_change(float price,float money) 

{ 

 float z; 

 z = money-price; 

 return(z); 

} 

main() 

{ 

 float price,money,change; 

 printf("Enter good price :"); scanf("%f",&price); 

 printf("Enter receive money :"); scanf("%f",&money); 

 change = cal_change(price,money); 

 printf("Customer change =%.2f \n",change); 

} 
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8.3 การประกาศโปร์โตไทป์ (Prototypes) ของฟังก์ชัน 

 การเขียนโปรแกรมที่มีการสร้างฟังก์ชันจะมีการเขียนชื่อฟังก์ชันไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรมเพ่ือ
บอกให้ตัวแปลภาษารู้จักฟังก์ชันก่อน และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้ แม้ตัวฟังก์ชันจะอยู่ส่วนท้ายของ
โปรแกรม เราเรียกว่า โปรโตไทป์ (Prototypes) โดยจะเขียนว่าฟังก์ชันนี ชื่ออะไร มีพารามิเตอร์ใดบ้าง 
และฟังก์ชันมีการคืนค่ากลับมาอย่างไร รูปแบบของการประกาศตัวแปรเป็นดังนี  

รูปแบบ 

 

 

ตัวอย่างที่ 8.14 โปรแกรมต่อไปนี  จะเขียนฟังก์ชันส้าหรับหาค่าปริมาตรถังสี่เหลี่ยม โดยใส่ค่าขนาด
ของด้านทั งสามที่เป็นเลขจ้านวนจริง เข้าไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทข้อมูล   ชื่อฟังก์ชัน(ประเภท   พารามิเตอร์1 ,…., พารามิเตอร์ 
N); 

#include <stdio.h> 

double volume (double s1, double s2, double s3); 

double volume (double s1, double s2, double s3) 

{ 

 return s1*s2*s3; 

} 

main() 

{ 

 double vol; 

 vol = volume(12.2, 5.67, 9.03); 

 printf(“Volume : %f”, vol); 
return 0; 

} 
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ตัวอย่างที่ 8.15 โปรแกรมต่อไปนี เป็นตัวอย่างการสร้างฟังก์ชันที่ไม่มีการคืนค่า 3 ฟังก์ชัน แต่ละ
ฟังก์ชันให้พิมพ์ชันให้พิมพ์ตัวอักษรต่างๆ และจะสร้างฟังก์ชันไว้หลัง main() 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวอย่างที่ 8.16 ตัวอย่างนี เป็นตัวอย่างการฟังก์ชันที่มีการส่งข้อมูลที่เป็นตัวเลขออกไป 3 ค่า จากนั น
ฟังก์ชันจะคืนค่าสูงสุดออกมา 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

void P_AAA(); 

void P_BBN(); 

void P_CCC(); 

main() 

{ 

 P_AAA(); 

 P_BBB(); 

 P_CCC(); 

 getch(); 

 return 0; 

} 

void P_AAA() 

{ 

 int j; 

 for(j=1; j<20; j++) 

  printf(“A”); 
 printf(“\n”); 
} 

void P_BBB() 

{ 

int j; 

 for(j=1; j<20; j++) 

  printf(“B”); 
 printf(“\n”); 
} 

void P_CCC() 

{ 

int j; 

 for(j=1; j<20; j++) 

  printf(“C”); 
 printf(“\n”); 
} 
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เมื่อรันโปรแกรม คอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เข้าไปสามค้า และแสดงค่าสูงสุด
ออกมา ดังตัวอย่างผลการรันต่อไปนี  

 

 

8.4 ตัวแปรทั่วไปและตัวแปรเฉพาะที่ 

ส้าหรับการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันนั น ในฟังก์ชันก็ประกาศตัวแปรได้เช่นกัน การท้างาน
ภายในฟังก์ชันนั นอาจใช้ตัวแปรที่ประกาศในฟังก์ชัน หรือใช้ตัวแปรที่ประกาศนอกฟังก์ชันก็ได้ โดยตัว
แปรแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี มีตัวแปรอยู่สองประเภทที่
ควรท้าความเข้าใจ คือ ตัวแปรแบบทั่วไปและตัวแปรแบบเฉพาะที่ 

ตัวแปรแบบท่ัวไป (global variables) คือตัวแปรที่ประกาศไว้นอกฟังก์ชัน ตัวแปรประเภท
นี ทุกส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใช้ได้ ท้าให้ฟังก์ชันย่อยๆ และฟังก์ชันหลักสามารถเรียกใช้ตัวแปร
ประเภทนี ได้ทันที แต่ค่าของมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีฟังก์ชันนั นๆ เรียกใช้ 

ตัวแปรแบบเฉพาะที่ (local variables) เป็นตัวแปรที่ใช้งานภายในฟังก์ชันเฉพาะนั นๆ 
ฟังก์ชันเดียว การประกาศตัวแปรประเภทนี จะประกาศภายในฟังก์ชัน ซึ่งจะท้าให้ฟังก์อ่ืนไม่สามารถ
เรียกใช้ฟังก์ชันนั นได้ แต่ฟังก์ชันอื่นก็สามารถประกาศตัวแปรชื่อซ ้ากับตัวแปรนั นได้ ซึ่งตัวแปรชื่อ
เดียวกันแต่ประกาศในต่างฟังก์ชันจะเป็นตัวแปรคนละตัวกัน ละเมื่อออกจากฟังก์ชันค่าของตัวแปรชนิด
นี จะหายไป ไม่เหมือนตัวแปรแบบทั่วไป   

 

 

 

 

 

 

enter three integers : 22  85   17 

Maximum   is  :   85 
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ตัวอย่างที่ 8.17 ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมประกาศตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 8.18 เป็นตัวอย่างการใช้ตัวแปรแบบทั่วไปร่วมกับฟังก์ชัน ในโปรแกรมจะสร้างฟังก์ชันชื่อ 
Ex ภายในฟังก์ชันจะใส่ค่า 5 ให้กับตัวแปร a 

#include “stdio.h> 

int A; 

void Ex() 

{  

     A= 5; 

    printf(“%d\n”,A); 
main() 

{ 

     A = 3; 

     Printf(“%d\n”,A); 
    Ex(); 

    Print(“%d\n”,A); 
   Return 0; 

} 
 

 

#include <stdio.h> 

int maximum(int, int, int); 

main() 

{ 

 int a,b,c; 

 printf(“enter three integers : “); 
 scanf(“%d%d%d”, &a, &b, &c); 
 printf(“maximum is : %d\n”, maximum(a,b,c); 
 return 0; 

} 

int maximum(int x, int y, int z) 

{ 

 int max =x ; 

 if(y> max) 

  max = y; 

 if (z>max) 

  max = z; 

return max; 

} 
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 ผลการรันโปรแกรม 

 

 

 

 การท้างานของโปรแกรมนั นจะมีตัวแปร a เป็นตัวแปรแบบทั่วไปซึ่งทุกส่วนของโปรแกรม
สามารถเรียกใช้ได้ ในโปรแกรมหลักจะใส่ค่า 3 ให้กับตัวแปร a และพิมพ์ค่าในตัวแปร a ซึ่งจะได้เป็น 3 

ต่อมาเรียกใช้ฟังก์ชัน Ex โดยในฟังก์ชันจะใส่ค่า 5 ให้กับตัวแปร a และพิมพ์ค่าจะได้เป็น 5 ต่อมาเม่ือ
จบฟังก์ชัน Ex โปรแกรมจะพิมพ์ค่า a อีกครั ง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็น 5 เนื่องจากค่าในตัวแปรได้เปลี่ยนไป
จากการท้างานของฟังก์ชัน Ex 

ตัวอย่างที่ 8.19 เป็นตัวอย่างการใช้ตัวแปรแบบเฉพาะที่ โดยในฟังก์ชัน Ex มีการประกาศตัวแปรแบบ
เฉพาะที่ชื่อ a ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับตัวแปรแบบทั่วไป 

 

#include “stdio.h” 

int A; 

void  Ex() 

{ 

     Int A; 

     A = 5; 

    printf(“%d\n”,A); 
} 

Main() 

{ 

     A = 3; 

    printf(“%d\n”,A); 
    Ex(); 

    printf(“%d\n”,A); 
    return 0; 

} 

 

 

3 

5 

5 
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 ผลการรันโปรแกรม  

 

 

 

 การท้างานของโปรแกรมนั น ฟังก์ชันหลักจะใส่ค่า 3 ให้กับตัวแปร a โดยฟังก์ชันหลักจะเรียกใช้
ตัวแบบทั่วไป จากนั นโปรแกรมจะพิมพ์ค่าในตัวแปร a ซึ่งท้าให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็น 3 ต่อมามีการเรียกใช้
ฟังก์ชัน Ex() โดยในฟังก์ชันจะมีการประกาศตัวแปรแบบเฉพาะชื่อ a และใส่ค่า 5 ให้กับตัวแปร เมื่อ
ฟังก์ชัน Ex() ท้างานจะพิมพ์ค่า 5 เมื่อจบจากฟังก์ชันและกลับมาท้างานฟังก์ชันหลักให้พิมพ์ค่าในตัว
แปร a อีกครั ง ท้าให้ค่าที่ได้เป็น 3 ตามเดิม เนื่องจากถ้ามีการประกาศตัวแปรแบบเฉพาะที่ในฟังก์ชันจะ
ใช้ตัวแปรตัวนั น ท้าให้ค่าในตัวแปร a ที่เป็นตัวแปรแบบทั่วไปที่ประกาศนอกฟังก์ชันมีค่าเท่าเดิม 

 

8.5 ฟังก์ชันแบบเรียกซ้ า 

 ฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง เป็นฟังก์ชันที่สามารถก้าหนดรูปแบบของฟังก์ชันในเทอมใด ๆ กับค่า
ของเทอมในก่อน หน้าได้ในรูปแบบที่แน่นอน โดยที่จะต้องมีจุดสิ นสุดของฟังก์ชันที่แน่นอน ตัวอย่างของ
ฟังก์ชันที่สามารถท้างานในรูปของ ฟังก์ชันแบบเรียกตัวเองได้ เช่น ฟังก์ชันแฟคทอเรียล (Factorial) 

 

 

 

ซึ่งสามารถเขียนฟังก์ชันแฟคทอเรียลในรูปแบบของความสัมพันธ์ได้ดังนี  n ! = 1 ในกรณี n = 

0 n ! = n * (n-1) * (n-2) * … * 3 * 2 * 1 ในกรณีที่ n >0 กรณีท่ี n = 0 เป็นจุดสิ นสุดของการเรียก
ตัวเอง ในกรณีของแฟคทอเรียลฟังก์ชัน แสดงโปกรแกรมดังตัวอย่างที่ 4.11 

 

 

3 

5 

3 

 0 ! = 1  

1 ! = 1 

 2 ! = 2 * 1  
3! = 3 * 2 * 1 
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ตัวอย่างที่ 8.20  แสดงแฟคทอเรียลฟังก์ชัน ในลักษณะของฟังก์ชันเรียกตัวเอง 

#include <stdio.h> 

long int fac ( int n ) 

 { 

if (n == 0) 

return ( 1 ); 

else 

return ( n * fac(n-1) ); 

} 

main ( )  

{ 

int n; 

printf (“Input n :> “); 
scanf(“%d” , &n); 
printf(“ %d factorial is :> %ld “, n, fac(n) ); 
} 

 

 การเขียนฟังก์ชันเรียกตัวเองจะเหมาะกับงานที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั น การเขียนฟังก์ชันใน
ลักษณะเรียกตัวเองช่วยให้อ่านโปรแกรมได้เข้าใจมากขึ น แต่จะทาให้เปลืองทรัพยากรในการทางาน
เพ่ิมขึ นและการทางานช้ากว่าโปรแกรมท่ีเขียนในลักษณะปกติ 

ตัวอย่างที่ 8.21 แสดงแฟคทอเรียลฟังก์ชัน ในลักษณะของฟังก์ชันปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h>  

long int fac ( int n) {  

long int result=1;  

int I;  

for (i = n; i > 0; i-- )  

result *= i;  

return ( result );  

}  

main ( ) {  

int n;  

printf (“Input n :> “);  
scanf(“%d” , &n);  
printf(“ %d factorial is :> %ld “, n, fac(n) );  
} 
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ตัวอย่างที่ 8.22 การหาค่าเลขยกก้าลังด้วยฟังก์ชันแบบเรียกซ ้า 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป 

 

ฟังก์ชัน (Function) เป็นกลุ่มของค้าสั่งที่สร้างขึ นมาเพ่ือให้ท้างานอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถ
เรียกขึ นมาใช้ได้หลายครั งท้าให้โปรแกรมดูง่ายขึ น สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายขึ น ในการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีจะต้องมีฟังก์ชัน main() เสมอ และถ้าต้องการให้โปรกรมท้างานใดๆ ฟังก์ชัน 
main() จะไปเรียกใช้ฟังก์ชั่นอ่ืนๆ ให้โปรแกรมท้างาน ในภาษาซีจะมีไลบรารีส้าหรับเก็บค่าฟังก์ชันต่างๆ 
ให้เราเลือกใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

#include <stdio.h>  

float power (float val, int pow) {  

if (pow == 0)  

return(1.0);  

else  

return(power(val, pow-1) * val);  

}  

void main( ) {  

float b=10.0, ans;  

int p=4;  

ans = power ( b, p );  

printf(“Answer of %f power %d is %f”, b, p, ans);  
} 
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แบบฝึกหัด 

1. หาที่ผิดพลาดของค้า สั่งต่อไปนี  และแก้ไขให้ถูกต้อง 

pa1 = a; . . 

pf1 = f; . . 

pf2 = &a; . . 

pf1 = pf2 + pa2; . . 

printf(“\nf = %.2f”, pf1); . . 

pa2 = &pa1; . . 

printf(“\na = %d”, pa1); . . 

2. เขียนโปรแกรมเพ่ือค้านวณเลขยกก้า ลัง โดยรับค่าเลขฐานและเลขยกก้า ลังจากผู้ใช้ โดยใช้โปรโต
ไทป์ที่ก้าหนด  ดังนี  รับข้อมูล void readData (float *, int * ); 

ค้านวณ float power (float *, int ); 

ก้าหนดให้ข้อมูลที่เข้าสู่ฟังก์ชันทั ง 2 คือ เลขฐานและเลขยกก้าลังตามล้าดับ 

3. เขียนโปรแกรมเพ่ือท้าการหาผลบวกของอนุกรม โดยก้าหนดให้รับค่าตัวเลขเริ่มต้นของอนุกรม 

และตัวเลขสุดท้ายของอนุกรม จากนั นน้าตัวเลขทั งหมดในอนุกรมนั นมาบวกกัน สมมต ิตัวเลข
เริ่มต้น คือ 5 ตัวเลขตัวสุดท้ายคือ 10 จะท้า การน้าตวัเลขตั งแต่ 5 – 10 มาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้
คือ 45 เป็นต้น 

ก้าหนดให้เขียนฟังก์ชัน cal( ) ท้าหน้าที่ค้านวณหาผลบวกของอนุกรมดังกล่าว ซึ่งมีโปรโตไทป์
ดังนี  

void cal ( int, int, long * ) ; 

โดยที่ข้อมูลเข้าฟังก์ชันตัวแรก คือ เลขเริ่มต้น ตัวที่ 2 คือ เลขสุดท้าย และตัวสุดท้าย คือ 

ผลรวม 

4. เขียนโปรแกรมเพ่ือท้า การค้านวนค่าจ้างของพนักงาน โดยก้าหนดให้รับค่าจ้านวนชั่วโมงการ
ท้างาน (Hour)  และประเภทของงานที่พนักงานท้า (Type) โดยมีข้อก้าหนดในการค้านวณดังนี  

ประเภทของงาน อัตราค่าจ้าง / ชั่วโมง 
0 30 

1 40 
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2 45 

3 50 

หากผู้ใช้ป้อนประเภทของงานนอกเหนือจากประเภทงานดังกล่าว จะแสดงข้อความว่า “Error Data” 

ก้าหนดให้เขียนฟังก์ชันเพื่อรับข้อมูลประเภทของงาน และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงไว้ในฟังก์ชันเดียวกัน 

และเขียนฟังก์ชัน cal ( ) ท้าหน้าที่ค้านวณค่าจ้างของพนักงาน ซึ่งมีโปรโตไทป์ดังนี  
void cal ( char , int, float * ) ; 

โดยที่ข้อมูลเข้าฟังก์ชัน cal( ) ตัวแรกคือประเภทของงาน ตัวที่ 2 คือ ชั่วโมงท้า งาน ตัวที่ 3 คือ ค่าจ้าง
ที่ได้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
 
รายวิชา   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 
 

หัวข้อเนื้อหา 

9.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
9.2 การประกาศข้อมูลแบบโครงสร้าง 
9.3 การอ้างถึงสมาชิกของตัวแปรโครงสร้าง 
9.4 การใช้ข้อมูลแบบโครงสร้างกับฟังก์ชัน 

9.5 การใช้ตัวแปรแถวล าดับเป็นสมาชิกของโครงสร้าง 
9.6 ข้อมูลโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง 
9.7 ยูเนียน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดข้อมูลโครงสร้าง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงสร้างกับฟังก์ชันได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ข้อมูลโครงสร้างกับฟังก์ชันได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับแถวล าดับเป็นสมาชิกของโครงสร้างได้ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรแถวล าดับเป็นสมาชิกโครงสร้างได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโครงสร้างซ้อนโครงสร้างได้ 
8.  เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมในลักษณะยูเนียนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
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บทท่ี  9   

โครงสร้างและยูเนียน  

 

นอกจากตัวแปรชุดประกอบขึ้นจากข้อมูลประเภทพ้ืนฐานอีกประเภทหนึ่ง ข้อมูลแบบ
โครงสร้าง (Structure) และข้อมูลแบบยูเนียน เป็นชนิดข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป 
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน มักจะใช้เมื่อต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น 

ข้อมูลของนักศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลรหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วิชาเอก  เป็นต้น 

 

9.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง 
 ในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเสมอ ๆ ลักษณะของข้อมูลที่พบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันมักจะเป็นข้อมูลที่พิจารณาเป็นกลุ่มของข้อมูล เช่น เมื่อพิจารณาข้อมูลของคนหนึ่งคน 

อาจจะพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องของชื่อ นามสกุล อายุ ความสูง น ้าหนัก พิจารณารถยนต์หนึ่งคัน
อาจจะพิจารณาถึงยี่ห้อ รุ่น หมายเลข ทะเบียนรถ ส ี เป็นต้น จะเห็นว่าเวลาที่พบเห็นข้อมูลหนึ่ง ๆ 

ข้อมูลเหล่านั้นมักจะประกอบด้วยคุณสมบัติหรือข้อมูลย่อยเสมอ กรณีของข้อมูลโครงสร้างก็เป็นการ
พิจารณาขอ้มูลในลักษณะเดียวกัน เป็นการประกาศชนิดข้อมูลชนิดใหม่ การประกาศประเภทข้อมูล
โครงสร้างขึ้นมาชนิดหนึ่ง จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลโครงสร้างนั้นประกอบไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง 
และจะต้องมีการประกาศคุณสมบัติของข้อมูลโครงสร้างคู่กันเสมอ 

รูปแบบของการประกาศข้อมูลโครงสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 

struct เป็นค าสั่งในการประกาศโครงสร้างและผู้ใช้จะต้องประกาศชื่อของโครงสร้างนั้น ๆ 

ภายในโครงสร้างจะประกอบด้ว ยคุณสมบัติหรือสมาชิกก่ีตัวก็ได้ พิจารณาจากตัวอย่างเรื่องของคนหนึ่ง
คน จะพบว่าคุณสมบัติที่สนใจ คือ ชื่อ นามสกุล อายุ ความสูง น ้าหนัก จะประกาศโครงสร้างได้ดังนี้ 

 
struct man { 

struct <ชื่อโครงสร้าง> { 

<คุณสมบัต ิ1> ; 

<คุณสมบัต ิ2> ; 

} ; 
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               char name[16]; 
               char surname[21]; 
               int age; 
               float height; 
               float weight; 
               } ; 

 
จะเห็นว่าข้อมูลโครงสร้างเป็นการวางกรอบคุณสมบัติของข้อมูลที่เราพบเห็นให้เป็นระเบียบ 

เป็นกลุ่มข้อมูลเดียวกันเพ่ือให้สามารถอ้างอิงได้ง่ายขึ้น โดยที่คุณสมบัติข้อมูลภายในโครงสร้างอาจจะ
ประกอบขึ้นจากคุณสมบัติที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน และจะไม่มีการจ ากัดจ านวนคุณสมบัติภายใน
โครงสร้าง แต่ควรจะจัดเฉพาะคุณสมบัติของโครงสร้างให้เหมาะสมกับชื่อโครงสร้างนั้น ๆ  

 

9.2 การประกาศข้อมูลแบบโครงสร้าง 

 การประกาศตัวแปรโครงสร้างสามารถท าได้หลายรูปแบบ ซึ่งในที่นี้จะสรุปตัวอย่างให้เห็น 4 

รูปแบบ ดังนี้ คือ 

รูปแบบท่ี 1 

struct { 
 int x; 
 int y; 
 } p1,p2; 

 
รูปแบบที่ 1 เป็นการประกาศรูปแบบโครงสร้างหนึ่งขึ้นมา พร้อมกับการประกาศตัวแปรส าหรับ 

โครงสร้างนี้ 2 ตัว คือ p1 และ p2 

 
รูปแบบที่ 2 

struct point { 
int x; 
int y; 
} p1,p2; 

รูปแบบที่ 2 เป็นการประกาศรูปแบบโครงสร้างและตั้งชื่อรูปแบบนี้ว่า point พร้อมกับท าการ
ประกาศตัวแปรส าหรับโครงสร้างนี้ 2 ตัว คือ p1 และ p2 การประกาศโครงสร้างในรูปแบบนี้สามารถ
น า โครงสร้างนี้ไปใช้ส าหรับการประกาศตัวแปรใหม่ที่มีโครงสร้างเหมือนกับ p1 และ p2 ได้โดยไม่ต้อง
ประกาศโครงสร้างนี้ใหม โดยหากต้องการประกาศตัวแปร p3 ซึ่งมีโครงสร้างรูปแบบเดียวกับ p1 และ 

p2 สามารถท า ได้โดยเพิ่มค าสั่งต่อไปนี้ 
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struct point p3; 

 
โดยวางค าสั่งน้ีไวท่ี้ต าแหน่งหลงัค าสั่งประกาศโครงสร้าง point 

 
รูปแบบที่ 3 

struct point { 
int x; 
int y; 
}; 
typedef struct 
 

 
รูปแบบที่ 4 

typedef struct { 
int x; 
int y; 
} point; 

 
รูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นการก าหนดชนิดข้อมูลใหม่โดยใช้ค าสั่ง typedef เพ่ือให้สามารถอ้างถึง

รูปแบบโครงสร้างได้สั้นลง จากรูปแบบที่ 2 เมื่อต้องการประกาศตัวแปรใหม่ต้องอ้างถึงโครงสร้างด้วย
ค าสั่ง 

struct point point1; 
 

หากใช้การประกาศโครงสร้างในรูปแบบที่ 3 หรือ 4 สามารถประกาศตัวแปรใหม่ด้วยค าสั่ง 
 
Point point1; 

 

9.3  การอ้างถึงสมาชิกของตวัแปรโครงสร้าง 

 

การอ้างถึงสมาชิกภายใน struct สามารถท าได้ในรูปแบบต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการอ้างถึงสมาชิกภายใน struct ว่าอยู่ตรงกับจุดใดบนแกนโคออดิเนตจะ
ใช้ 

printf ( “%d, %d”, maxpt.x, maxpt.y ); 

structure-name . member 
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ตัวอย่างที่ 9.1 โปรแกรมเพ่ือรับค่าจุดบนแกนโคออดิเนตของรูปสี่เหลี่ยม และท าการค านวณหาพ้ืนที่
ของรูปสี่เหลี่ยมนั้น 

#include <stdio.h> 

typedef struct  

{ 

  int x; 

  int y; 

} point; 

void main() { 

  point pt1,pt2 ; 

  int area; 

/* Input Data */ 

  printf("\nEnter rectangle data\n"); 

  printf("\tStart point x : "); 

  scanf("%d", &pt1.x); 

  printf("\tStart point y : "); 

  scanf("%d", &pt1.y); 

  printf("\tEnd point x : "); 

  scanf("%d", &pt2.x); 

  printf("\tEnd point y : "); 

  scanf("%d", &pt2.y); 

  area = (pt2.x-pt1.x) * (pt2.y-pt1.y); 

  printf("\nArea is%d", area); 

} 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 9.2 เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลของผู้ใช้ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล ความสูง และน้ าหนัก
แล้ว ให้ค านวณค่าดัชนีของน้ าหนัก (Body Mass Index : BMI) ซึ่งสามารถคิดได้จากสูตร BMI = w / 

h2 โดยที่ w แทนน ้าหนักตัวมีหน่วยเป็นกิโลกรัม และ h แทนความสูงมีหน่วยเป็นเมตร หากค่า BMI 

อยู่ในช่วง 20-25 ให้ขึ้นข้อความว่า “Normal BMI.” แต่หากอยู่นอกช่วงดังกล่าวให้ขึ้นข้อความว่า 

“Dangerous BMI.” ให้ใช้โครงสร้างท าหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้ ค่า BMI และผลลัพธ์ที่ได้ และให้แสดง
ข้อมูลทั้งหมด 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

typedef struct  

{ 

  char name[16]; 

  char surname[20]; 

  float height; 

  float weight; 

  float bmi; 
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  char answer[14]; 

} student; 

void main() { 

  student std; 

  printf("Enter student data\n"); 

  printf("\tName : "); 

  scanf("%s", std.name); 

  printf("\tSurname : "); 

  scanf("%s", std.surname); 

  printf("\tHeight (m) : "); 

  scanf("%f", &std.height); 

  printf("\tWeight (Kg) : "); 

  scanf("%f", &std.weight); 

  std.bmi = std.weight / (std.height * std.height); 

     if (std.bmi >= 20 && std.bmi <= 25) 

      strcpy(std.answer, "Normal BMI"); 

    else 

      strcpy(std.answer, "Dangerous BMI"); 

    printf("\n\nBMI result"); 

    printf("\n%s %s weight %.2f kg. height %.2f", std.name, std.surname,      

std.weight, std.height); 

printf("\n\tBody mass index %.2f is %s", std.bmi, std.answer); 

} 

 
สังเกตที่การรับข้อมูลของข้อมูลสตริง เช่น ชื่อ (std.name) และนามสกุล (std.surname) ไม่

ต้องใช้เครื่องหมาย & หน้าตัวแปรนั้น เนื่องจาก name และ surname เป็นตัวแปรชุด ตัวอักขระ การ
อ้างถึงชื่อจะเป็นการอ้างถึงแอดเดรสนั้นอยู่แล้ว แต่ข้อมูลอื่น เช่น น้ าหนัก (std.weight) และความสูง 
(std.height) เป็นข้อมูลพื้นฐานจึงต้องมีเครื่องหมาย & น าหน้า 
 

การเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง 
การเก็บข้อมูลแบบโครงสร้างภายในหน่วยความจ าจะเก็บตามล าดับที่มีการประกาศสมาชิกของ

ข้อมูลนั้น โดยทั่วไปข้อมูลแบบโครงสร้างจะประกอบขึ้นจากข้อมูลหลาย ๆ ชนิด และข้อมูลแต่ละชนิด
มักจะมีการจองพ้ืนที่ใช้งานแตกต่างกันเนื่องจากการจองพ้ืนที่หน่วยความจ าในระบบส่วนใหญ่จะจอง
แอดเดรส (address) ที่หารด้วย 2 หรือ 4 ลงตัว 

จากตัวอย่าง 
typedef struct { 
int num1; 
char ch; 
int num2; 
} alignment; 
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alignment example; /* ประกาศตวัแปร */ 

 
สมมติใหข้อ้มูลประเภท int ซ่ึงจะตอ้งใชแ้อดเดรสท่ีหารดว้ย 2 หรอื 4 ลงตวั ใชพ้ื้นท่ี 2 

ไบตใ์นการเก็บขอ้มูลประเภท char จะใชพ้ื้นท่ีเลขท่ีอยูใ่ดก็ได้ การจองพื้นท่ีในหน่วยความจ า
ของตวัแปร example จะ 
ไดด้งัรูป 
 
                                                Member   num1     ch            num2 

    
                                               Byte  0               2      3          4 
   offset 
 

จะเห็นวา่ num2 จะไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีท่ีติดกบั ch ได ้เน่ืองจาก num2 เป็นขอ้มูลประเภทตวั
เลขท่ีจะตอ้งใชแ้อดเดรสในหน่วยความจ าท่ีหารดว้ย 2 หรือ 4 ลงตวั การจองพื้นท่ีของตวัแปร 
example จึงท าใหเ้กิดท่ีวา่งท่ีไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เพราะฉะนั้นการประกาศสมาชิก
ของโครงสร้างจะมีผลต่อการใชพ้ื้นท่ีในหน่วยความจ าดว้ย 

 

9.4  การใช้ข้อมูลแบบโครงสร้างกับฟังก์ชัน 
การใช้งานตัวแปรโครงสร้างกับฟังก์ชันสามารถท าได้หลายลักษณะเช่นเดียวกับการใช้งานตัว

แปรพื้นฐาน ทั้งการกใช้ฟังก์ชันคืนค่าเป็น struct และการส่งอาร์กิวเมนท์ให้ฟังก์ชันเป็นตัวแปร
โครงสร้าง การใช้งานตัวแปรโครงสร้างกับฟังก์ชันสามารถท าได้หลายลักษณะเช่นเดียวกับการใช้งานตัว
แปร พื้นฐานที่การใช้ฟังก์ชันคืนค่าเป็น struct และการส่งอาร์กิวเมนท ให้ฟังก์ชันเป็นตัวแปรโครงสร้าง
แสดงดังตัวอย่างที่ 9.3 

 

ตัวอย่างที่ 9.3 การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลตัวแปรโครงสร้างโดยใช้ฟังก์ชัน 

#include <stdio.h>  

struct point {  

    int x; 

     int y; }; 

struct point readPoint();  

void printPoint(struct point);  

void main()  

{  

    struct point pt;  

  pt = readPoint(); 

  printPoint(pt); } 
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  struct point readPoint() {  

  struct point p1;  

  printf("Enter point X : ");  

  scanf("%d", &p1.x);  

  printf("Enter point y : ");  

  scanf("%d", &p1.y); 

return (p1);  

} 

void printPoint(struct point p) {  

printf("\n\nPoint X : %d, y : %d", p.x, p.y); 

} 

 

ฟังก์ชันที่มีการคืนค่าเป็นโครงสร้างมีรูปแบบคือ 

struct <ชื่อโครงสร้าง> <ชื่อฟังก์ชัน> ( <ค่าท่ีส่งมายังฟังก์ชัน> ) {  

struct <ชื่อโครงสร้าง> <ตัวแปรโครงสร้างชั่วคราว> 

….. 
return( <ตัวแปรโครงสร้างชั่วคราว> ); } 

 

ดังตัวอย่างของฟังก์ชัน readPoint() ที่มีการคืนค่าเป็นโครงสร้าง point 

struct point readPoint () {  

struct point p1; 

… 

return (p1); } 

 

ฟังก์ชันที่มีการคืนค่าโครงสร้างมักจะมีตัวแปรโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ท างานในฟังก์ชันนั้นเสมอ 
เมื่อฟังก์ชันท างานเสร็จก็จะท างานคืนค่าด้วยค าสั่ง return ก็จะท าการส าเนาค่าจากตัวแปรโครงสร้าง
ชั่วคราวกลับ ไปยังตัวแปรโครงสร้างที่เรียกใช้ฟังก์ชันนั้น จากตัวอย่างจะมีการส าเนาค่าจากตัวแปร p1 

ในฟังก์ชัน readPoint() กลับไปยังตัวแปร pt ในฟังก์ชัน main() เป็น ผลมาจากการเรียกใช้ในฟังก์ชัน 
main() ด้วยค าสั่ง 

pt = readPoint();  

ส่วนฟังก์ชันที่มีการรับอาร์กิวเมนท์เป็นตัวแปรโครงสร้างจากในตัวอย่างคือ ฟังก์ชัน 

printPoint() ซึ่งมีการรับค่าตัวแปรโครงสร้าง pt จากฟังก์ชัน main() ซึ่งเรียกใช้ด้วยค าสั่ง 
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printPoint (pt); 

 

ในการประกาศฟังก์ชัน printPoint จะต้องประกาศพารามิเตอร์เป็นตัวแปรโครงสร้างเพ่ือรับ 

ค่าของข้อมูลดังกล่าวด้วยค าสั่ง 
void printPoint (struct point p1)  

 

เมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน printPoint() จะมีการส าเนาค่าจากตัวแปรโครงสร้าง pt ในฟังก์ชัน 

main() มายังตัวแปร pi ในฟังก์ชัน printPoint() หลังจากนั้นจึงน าค่าดังกล่าวไปใช้งานพิจารณา 

ตัวอย่างเพ่ิมเติมในตัวอย่างที่ 7.4 ซึ่งเป็นการเขียนตัวอย่างที่ 7.1 ใหม่ในลักษณะของฟังก์ชัน และเพ่ิม 

ฟังก์ชันการท างานต่าง ๆ 

 

ตัวอย่างที่ 9.4  โปรแกรมตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวข้องกับจุดบนแกนโคออดิเนต  

#include <stdio.h> 

#define MAX_X 200 /* จดุ สงูสดุในแนวแกน X ของรูปสีเ่หลีย่ม */ 
#define MAX_Y 300 /* จดุ สงูสดุในแนวแกน y ของรูปสีเ่หลีย่ม */ 
#define YES 1 
#define NO 0 
 struct point  

{ 

 int x; 

 int y; }; 

 struct rectangle { struct point pt1; 

 struct point pt2; }; 
/* ฟังก์ชนัเพื่อใช้ในการก าหนดจดุเร่ิมต้นของสีเ่หลีย่มให้กบัโครงสร้าง */ 

struct point makepoint(int x, int y) { 

struct point temp; 

temp.x = x; 

temp.y = y; 

return (temp);} 

/* ฟังก์ชนัเพื่อใช้ในการบวกคา่ x และ y ของจดุ 2 จดุ */ 
struct point addpoint(struct point p1, struct point p2) {  
p1.x += p2.x;  

p1.y+= p2.y; 

return (p1); } 

/* ฟังก์ชนัเพื่อใช้ตรวจสอบวา่จดุของในรูปสีเ่หลีย่มหรือไม ่*/  
/* ถ้าไมอ่ยูจ่ะคืนคา่ 0 ถ้าอยูจ่ะคนืคา่ที่ไมใ่ช่ 0 */ 
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int pinrect(struct point p, struct rectangle r) { 

return (p.x >= r.pt1.x && p.x <= r.pt2.x && p.y >= r.pt1.y &&p.y <= r.pt2.y);} 

void main() { 

struct rectangle screen; 

struct point middle, sumPoint, specPoint; 

int ans; 

screen.pt1 = makepoint(20,30); /* ก าหนดจดุแรกของสีเ่หลีย่ม */  
screen.pt2 = makepoint(MAX_X, MAX_Y); /* ก าหนดจดุที่สองของสีเ่หลีย่ม */ 
printf("\nLower bound : %d, %d", screen.pt1.x, screen.pt1.y);  

printf("\nUpper bound : %d, %d", screen.pt2.x, screen.pt2.y); 

/* หาจดุกึง่กลางของรูปสีเ่หลีย่ม */ 
middle = makepoint((screen.pt1.x+screen.pt2.x)/2, (screen.pt1,y+screen.pt2.y)/2); 
printf("\nMiddle point: %d, %d", middle.x, middle.y); 

/* หาผลบวกระหวา่งจดุแรกและจดุที่ 2 ของสีเ่หลีย่ม*/ 
sumPoint = addpoint(screen.pt1, screen.pt2); 
printf("\nSum of bound : %d, %d", sumPoint.x, sumPoint.y); 

/* รับคา่จดุและทดสอบวา่จดุนัน้อยูใ่นรูปสีเ่หลีย่มที่ระบหุรือไม ่*/ 
printf("\n\nTest point in rectangle");  

printf("\nEnter X : ");  

scanf("%d", &(specPoint.x));  

printf("Enter y : ");  

scanf("%d", &(specPoint.y));  

ans = pinrect(specPoint, screen);  

if (ans == YES) 

printf("\nPoint is in rectangle"); else 

printf("\nPoint is outside rectangle"); 

 } 

 

9.5 การใช้ตัวแปรแถวล าดับเป็นสมาชิกของโครงสร้าง 

สมาชิกภายในตัวแปรชุดสามารถเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลประเภท 

อ่ืนการใช้ตัวแปรชุดเป็นสมาชิกของโครงสร้างสามารถท าได้ดังนี้สมมติให้สร้างโครงสร้างเพ่ือเก็บข้อมูล 

ของนักเรียนคนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยชื่อ นามสกุล คะแนนสอบครั้งท่ี 1 2 และ 3 และคะแนนรวมจะ 

สามารถประกาศโครงสร้างได้ดังนี้ 
typedef struct {  

char name [16];  
char surname[20];  
float score [3];  
float total; } Student; 
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ข้อมูลเรื่องของคะแนนสอบทั้ง 3 ครั้งจะเก็บอยู่ที่ score ในลักษณะตัวแปรชุดส่วนข้อมูล 
name และ surname หากพิจารณาเป็นข้อมูลเดียวก็จะเป็นข้อมูลสตริงแต่ก็สามารถพิจารณาใช้งานใน 
ลักษณะของตัวแปรชุดของตัวอักขระได้เช่นเดียวกันสามารถค่าเริ่มต้นให้กับโครงสร้างดังกล่าวและใช้
งาน โครงสร้างในลักษณะเดียวกับโครงสร้างและตัวแปรชุดทั่วไป เช่น 

Student std={"Somchai", "Jaidee", 10.0, 20.0, 30.0}; 
printf("%ร", std.surname); /* อ้างถงึข้อมลูนามสกลุทัง้หมด เป็น สตริง */  
printf("%c", std .name[0]); /* อ้างถงึ ตวัอกัษรตวัแรกของช่ือ เป็น char */  

printf("%.2f', std .score[0]); /* อ้างถึงคะแนนสอบครัง้ที่ 1 เก็บในตวัแปรชดุ */ 

 

ตัวอย่างที่ 9.5 โปรแกรมเพ่ือเก็บข้อมูลนักเรียนคนหนึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล คะแนนสอบแต่ละ
ครั้งตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง 5 ซึ่งแบ่งออกเป็นครั้งละ 20 คะแนนเท่าๆ กันและคะแนนรวมของนักเรียนคนนั้น 
โปรแกรมจะมีความสามารถต่าง ๆดังนี้ 

- รับข้อมูลชื่อนามสกุลและคะแนนสอบแต่ละครั้งของนักเรียน 

- หาคะแนนรวมของนักเรียนคนนั้น  
- หาคะแนนเฉลี่ยของการสอบแต่ละครั้ง 

- หาว่ามีการสอบครั้งใดที่นักเรียนคนนั้นได้คะแนนน้อยกว่า 10 คะแนนและได้คะแนนเท่าใด 

 

#include <stdio.h>  

#define NO_SCORE 5  
typedef struct {  

char name [16];  
char surname[20];  
int score [NO_SCORE];  

float total; } Student; 

void readStudentData(Student *);  

void findTotalScore(Student *);  

float findAverage(Student);  

void findLessThanTen(Student);  

void main() {  

Student std;  

float avg; 

readStudentData(&std);  

findTotalScore(&std);  

avg = findAverage(std);  
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printf("\n\nAverage score is %.2”,avg); 
findLessThanTen(std); } 

void readStudentData( Student *pStd) {  

int i; 

printf("Enter student data\n");  
printf("\tName : ");  

scanf("%s", &pStd->name);  

printf("\tSurname : ");  

scanf("%s", &pStd->surname);  

for (i=0; i<NO_SCORE; i++) {  

printf("\tScore %d : ", i+1); 
scanf("%d", &pStd->score[i]); }} 

void findTotalScore(Student *pStd) {  

int i;  

printf("\n\nPrint student data"); 

printf("\n\t%s %s got score ", pStd->name, pStd->surname); 

pStd->total = 0.0; 
for (i=0; i<NO_SCORE; i++) { 

printf("%6d", pStd->score[i]); 

pStd->total += pStd->score[i]; } 

printf("\n\tTotal score is %.2”,pStd->total); } 

float findAverage( Student s) { 
return(s.total/NO_SCORE); } 

void findLessThanTen(Student s) {  
int i,count=0; 
printf("\n\nScore less than 10");  
for (i=0; i<NO_SCORE; i++) {  

if (s.score[i] <10) { 
printf("\n\tTest no.%d - %d", i+1, s.score[i]); 

count++; }} 

if (count==0)/* กรณีที่ไมม่ีการสอบครัง้ใดได้น้อยกวา่ 10 */ 
printf(" -> None");  

} 

 

การใช้งานตัวแปรโครงสร้างนอกจากใช้ในลักษณะของตัวแปรเดี่ยวแล้วยังสามารถใช้งานตัว
แปร โครงสร้างในลักษณะของตัวแปรชุดได้อีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและใช้บ่อยเมื่อมีการเขียน
โปรแกรมเพ่ือใช้ งานธุรกิจเช่นการเก็บข้อมูลประวัติของพนักงานจะมีโครงสร้างที่ใช้เ ก็บข้อมูลของ
พนักงานแต่ละคนหากใช้ ในลักษณะของตัวแปรปกติจะสามารถเก็บข้อมลของพนักงานได้เพียง 1 คนซึ่ง
พนักงานทั้งบริษัทอาจจะมีหลายสิบหรือหลายร้อยคนการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะใช้ตัวแปรชุดเข้ามา
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ช่วยเพราะช่วยให้การ บ ารุงรักษาโปรแกรมท าได้ง่ายขึ้นแต่หากข้อมูลมีปริมาณมากและมีจ านวนสมาชิก
ของตัวแปรชุดที่ไม่ แน่นอนมักจะใช้โครงสร้างข้อมูลประเภทลิสท์ (List) เข้ามาช่วยเนื่องจากช่วย
ประหยัดเนื้อที่หน่วยความจ า ได้มากกว่าซึ่งหารายละเอียดได้ไนหนังสือการเขียนโปรแกรมขั้นสูงและ
หนังสือโครงสร้างข้อมูลทั่วไป ตัวอย่างของการใช้ตัวแปรชุดของโครงสร้างได้แก่ 

#define STAFF SIZE 100  
typedef struct {  

  char employee_id[4];  
  char name [16];  
  char surname[20]; 
  char gender; /* 0 - Male, 1 - Female */  

  char department 10] ;  
  float salary; }  

Employee ; 

Employee staff[ STAFF SIZE]; 

 

การอ้างโดยใช้ค าสั่งต่าง ๆ 

staff อ้างถึงตวัแปรชดุของโครงสร้าง 
staff[i] อ้างถึงสมาชิกตวัที i ในตวัแปรชดุ 

staff[i].name[i] อ้างถึงตวัอกัษรตวัแรกในช่ือของพนกังานคนท่ี i 

staff[i].surname อ้างงถึงนามสกลุของพนกังานคนท่ี i 

หากต้องการเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ท างานกับตัวแปรชุดเช่นฟังก์ชันการพิมพ์ชื่อพนักงานทั้ง
บริษัท 

printEmployee (staff);  

รูปแบบฟังก์ชันสามารถก าหนดด้วย 

void printEmployee (Employee emp[ ]) 

 

 

 

 

 

 



 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ :239 

 

 

 

การส่งตัวแปรชุดไปในฟังก์ชันสามารถอ้างด้วยชื่อตัวแปรชุดได้ทันทีการท างานเป็นลักษณะ 

เดียวกับพอยน์เตอร์การเปลี่ยนแปลงค่าในฟังก์ชันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรชุดในฝั่งที่เรียกใช้ 
ฟังก์ชั่นด้วย เช่น ฟังก์ชันของการอ่านชื่อพนักงานก็จะส่งในลักษณะเดียวกับฟังก์ชัน 

 

printEmployee() 

 

หากต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีการอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัวในตัวแปรแถวล าดับ ลักษณะการใช้
งานจะเหมือนกับการใช้งานตัวแปรโครงสร้างแต่ใช้ระบบดัชนีมาอ้างถึงสมาชิกเหมือนกับตัวแปรชุด
ทั่วไป เช่น 

ฟังก์ชันที่ใช้ในการพิมพ์ชื่อสมาชิกคนที่ระบุจะเรียกใช้โดย 

 
printPerson ( staff[k]); 

รูปแบบฟังก์ชันสามารถก าหนดด้วย 

void printPerson (Employee person) 

 แต่หากต้องการอ่านข้อมูลของพนักงานทีละคนโดยเรียกใช้ในลักษณะฟังก์ชันก็สามารถใช้ใน 

ลักษณะของฟังก์ชันคืนค่าเป็นโครงสร้างหรือส่งอาร์กิวเมนท์เป็นพอยน์เตอร์ให้กับฟังก์ชันก็ได้เช่น 

staff[k] = readPerson();  ใช้คู่กับฟังกช์ัน Employee readPerson() { ... } 

หรือใช้ในลักษณะส่งพอยน์เตอร์ไปยังฟังก์ชันได้ดังค าสั่ง 

readPerson ( &staff[k]); ใช้คู่กับฟังก์ชัน voidreadPerson(Employee *person)  

{ ... } 

การก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรแถวของโครงสร้างสามารถท าได้โดย 

Person staff[ ] = { { "001", "John", "Henry", 0, "Account", 20000.0 }, 

  { "002", "Harry", "Ford", 0,Sale", 8000.0 }, { "003",    

   "Ant", "Park", 1, "Customer", 25 } }; 
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หากก าหนดในลักษณะดังกล่าวจะได้ว่าตัวแปรแถวมีขนาดสมาชิกคือ 3 ขอบเขตข้อมูลแต่ละ 
สมาชิกจะอยู่ภายในเครื่องหมาย{} ตัวอย่างเพ่ิมเติมของการใช้งานตัวแปรชุดของโครงสร้างแสดงดัง 
ตัวอย่างที่ 9.6 และ 9.7  

ตัวอย่างที่ 9.6 โปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลชื่อ นามสกุล และอายุของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมี 20 คน 

โปรแกรมสามารถหาอายุเฉลี่ยของนักเรียนทั้งห้องหาว่ามีนักเรียนคนใดที่มีอายุน้อยกว่าอายุเฉลี่ยและ
หาชื่อนักเรียนที่มีอายุมากที่สุดและน้อยที่สุดของนักเรียนในห้องนั้น 

 

#include <stdio.h>  

#define MAXSTUDENT 4  

typedef struct {  

         char name [16];  
         char surname[20];  
         int age; 

 } Student; 

 void readStudent(Student []); 

 void printStudent(Student []); 

 float findAverageAge(Student []); 

 void LessThanAverage(Student [], float); 

 void findMaxMinAge(Student [], int *, int *); 

 void printMaxAge(Student [], int); 

 void printMinAge(Student [], int); 

 void main()  

{ 

  Student student [MAXSTUDENT];  

  float avg;  

  int maxAge, minAge; 

  readStudent(student); 

 

  printStudent(student); 

  avg = findAverageAge(student); 

  printf("\n\nAverage age is %.2”,avg); 

  LessThanAverage(student, avg); 

  findMaxMinAge(student, &maxAge, &minAge); 

  printMaxAge(student, maxAge); 

  printMinAge(student, minAge); } " 

  void readStudent(Student stdarr[]) 

 {  

  int i; 

  printf("Enter student data");  

  for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++)  

  {  

     printf("\n\tNo.%d , i+1);  
     printf("\n\tName : ");  

     scanf("%s", stdarr[i].name);  
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     printf("\tSurname : ");  

     scanf("%s", stdarr[i].surname);  

     printf("\tAge : "); 

     scanf("%d", &stdarr[i].age); } 

} 

void printStudent(Student stdarr[]) 

 {  

int i; 

 printf("\n\nStudent data");  

   for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) {  

   printf("\n\tNo.%d , i+1);  
   printf("\tName : %16s", stdarr[i].name); 

   printf("\tSurname : %20s", stdarr[i],surname); 

   printf("\tAge : %d", stdarr[i].age); }} 

   float findAverageAge(Student stdarr[]) {  

   float sumAge=0.0, avgAge;  

   int i;  

       for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 

      sumAge = sumAge + stdarr[i].age;} 

     avgAge = sumAge / MAX_STUDENT; 

return(avgAge); } 

void LessThanAverage(Student stdarr[], float avg)  

{  

  int i; 

  printf("\n\nLess than average age %.2favg);  

    for (i=0; i<MAX_STUDENT; 1++) {  
    if (stdarr[i].age < avg) 

   printf("\n %s %s with %d years old", stdarr[i].name,stdarr [i], surname, stdarr[i].age); 

 }  
} 

void findMaxMinAge(Student stdarr[], int *max, int*min) 

{ 

  int i, maxldx, minldx; 

  maxldx = minldx = 0; 

  for (i=1; i<MAX_STUDENT; i++) { 

  if (stdarr[i].age > stdarr[maxldx],age) 

    maxldx = i; 

  else if (stdarr [i], age < stdarr [minldx], age) 

    minldx = i; } 

   *max = stdarr [maxldx], age; 

   *min = stdarr[minldx].age; } 

void printMaxAge(Student stdarr[], int maxAge)  

{  

   int i; 

   printf("\n\nMaximum age report");  

   printf("\nMaximum age is %d", maxAge);  
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     for (i=0; I<MAX_STUDENT; i++) {  

     if (stdarr[i],age == maxAge) 

        printf("\n\t%s %ร", stdarr[i].name, stdarr[i],surname);  

 }} 
void printMinAge(Student stdarr[], int minAge) 

 {  

  int i; 

  printf("\n\nMinimum age report");  

  printf("\nMinimum age is %d", minAge);  

   for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) {  

   if (stdarr[i].age == minAge) 

  printf(“\n\t%s %s”,stdarr[i].name, stdarr[i].surname); 
} 

} 

 

 

ตัวอย่างที่ 9.7 โปรแกรมค านวณอายุบนดวงดาวอื่นโดยใช้โครงสร้างและชนิดข้อมูลอ่ืนๆ ในการค านวณ 

อายุ หากอายุคน 18 ปี แสดงว่าเป็นการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ผ่านไป 18 รอบเราสามารถ
ค านวณ อายุของคนบนดาวดวงอ่ืนโดยอาศัยการค านวณด้วยสูตร X = (Y * 365) / D 

เมื่อ  X แทนอายุบนดาวที่ระบุ  
Y แทนอายุบนโลก  
D แทนจ านวนวันที่ดาวที่ระบุโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
ไห้สร้างโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้อายุบนโลกชื่อดาวที่ระบุและอายุบนดาวที่ระบุ

นอกจากนี้ให้สร้างโครงสร้างในลักษณะตัวแปรชุดเพ่ือเก็บข้อมูลการโคจรรอบดาวต่าง ๆ และก าหนดค่า
เริ่มต้นให้กับตัวแปรของโครงสร้างดังกล่าว ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
ชื่อดาวจ านวนวันที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ Mercury 88  Venus 225  Jupiter 4380  Saturn 10767 

 

#include <stdio.h>  

#include <conio.h>  

#include <string.h>  

typedef struct { char name [20] ;  
  int earthAge;  

  char targetName[20];  
  int tar get Age;  

} Manlnfo;  

typedef struct 

 { 

   char name [20] ;  
   int sunOrbit;  

} Planetlnfo; 

 void readManInfo(ManInfo *); 
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 void printManlnfo(Manlnfo); 

 int selectPlanet(PlanetInfo []); 

 void computeAge(ManInfo *, Planetlnfo [], int); 

void main() 

 { 

Planetlnfo targetPlanet[4]={{"Mercury", 88}, {"Venus", 225}, {"Jupiter",4380}, {"Saturn", 

10767}};   
  Manlnfo man;  

  int choice;  
  printf("\nProgram to calculate man's age on other planet"); 

 readManInfo(&man); 

 choice = selectPlanet(targetPlanet); 

 computeAge(&man, targetPlanet, choice); 

 printManlnfo(man); 

 } 

void computeAge(ManInfo *pMan, Planetlnfo target[], int ch) { 

  int tAge; 

  strcpy(pMan->targetName, target[ch] .name);  

  pMan->targetAge = (pMan->earthAge * 365) /target[ch]. sunOrbit;  

} 

  int selectPlanet(PlanetInfo target []) {  

  int sel; do { 

  printf("\nSelect 0. Mercury, 1. Venus, 2. Jupiter, 3. Saturn”); 
  scanf("%d", &sel); } while (sel < 0 II sel > 3); 
  return(sel); 

 } 

void printManInfo(ManInfo tMan) 

{  

  printf("\n\nResult");  

  printf("\nName : %s", tMan.name);  

  printf("\nAge on Earth : %d", tMan.earthAge);  

  printf("\nAge on %s : %d", tMan.targetName,tMan.targetAge);  

} 

void readManInfo(ManInfo *pMan) 

{  

  printf("\nEnter your name : ");  

  scanf("%s", pMan->name);  

  printf("Enter your age : "); 

  scanf("%d", &pMan->earthAge);  

} 
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9.6 ตัวแปรโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง 

 สามารถก าหนด  structure  อยู่ภายในโครงสร้าง structure ได้ (structure ซ้อน structure) 

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง เช่น 

 
 struct  names{ 

  char  first[LEN]; 

  char  last[LEN]; 

 }; 

 struct  guy{ 

  struct  names  handle; 

  char  favfood[LEN]; 

  char  job[LEN]; 

  float  income; 

 }; 

  

การก าหนดค่าเริ่มต้น 
 static  struct  guy  fellow  = { 

  { "Franco",  "Wathall"},  

  "eggplant", 

  "doormate  customizer", 

  15435.00 

 }; 

 

เรียกใช้  fellow.handle.first  จะเทียบได้กับ  "Franco"  ซึ่งเหมือนกับการอ้างด้วย 
(fellow.handle).first   

หมายเหตุ  ถ้าไม่มีวงเล็บให้คิดจากซ้ายไปขวา 
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ตัวอย่างที่ 9.8 ตัวอย่างโปรแกรมประกาศตัวแปรโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง 
 

#include<stdio.h>                                                                       

#include<conio.h>                                                                       

struct      student                                                                        

{                                                                                                    

      char name[20];                                                                     

      int age;                                                                                   

};                                                                                                

      struct      group                                                                           

{                                                                                                  

      struct      student  one;         

      struct      student  two;          

};                                                                                                    

      struct      group  x = {                                               

            {"Kannikar",25},                                                                    

            {"Suraporn",32}                                                                    

      };                                                                                               

void main(void)                                                                           

{                                                                                                    

      printf("\n Person One :\n");                                                       

      printf("Name = %s\n", x.one.name 

      printf("Age = %d\n", x.one.age);                                              

      printf("\n Person Two :\n");                                                      

     printf("Name = %s\n", x.two.name);                                          

      printf("Age = %d\n", x.two.age);                                             

      printf("\n\nPress any key back to program...");                          

      getch();                                                                                       

}                                 
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9.7 ยูเนียน (Union) 

ยูเนียนเป็นชนิดข้อมูลที่คล้ายกับชนิดข้อมูลโครงสร้างคือเป็นชนิดข้อมูลที่ประกอบด้วยสมาชิก
ที ่มีชนิดข้อมูลหลาย ประเภทการใช้งานต่าง ๆ จะใช้ในลักษณะเดียวกับข้อมูลโครงสร้างทั้งการอ้างถึง
สมาชิกการส่งยูเนียนให้กับฟังก์ชันและอ่ืนๆ แต่ต่างกันที่ในขณะใดขณะหนึ่งนั้นยูเนียนจะสามารถใช้
สมาชิก ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นยูเนียนจะช่วยในการจัดการข้อมูลที่ต่างชนิดกันในพ้ืนที่ของตัวแปร
ยูเนียนเดียวกัน เช่น 

union number {/*members are overlaid */  

int integer; 

float decimal; }; 

typedef union number Number;  

Number data; 

การจองพ้ืนที่ของตัวแปร data จะจองให้กับสมาชิกของยูเนียนทั้ง 2 ตัวแต่ในขณะใดขณะหนึ่ง 
จะสามารถใช้สมาชิกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้ด้วยตัวเอง 
คอมไพเลอร์จะไม่ตรวจสอบความผิดพลาดให้ แสดงตัวอย่างการใช้งานดังตัวอย่างที่ 9.11 

 

ตัวอย่างที่ 9.9  ตัวอย่างการใช้สมาชิกของยูเนียน 

#include <stdio.h>  

union number {  

int integer; 

float decimal; }; 

typedef union number Number;  

void main () {  

Number data;  

data.integer = 20000; 
printf ( "int: %6d, float: %10.4f\n", data.integer, data.decimal);  

data, decimal = 123.0; 
printf ( "int: %6d, float: %10.4f\n", data.integer, data.decimal); 

 } 
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ผลลัพธ์ของการท างานจะขึ้นอยู่กับการท างานแต่ละครั้งแต่การใช้ฟังก์ชัน printf ครั้งแรกจะให้ 
ค าตอบจ านวนเต็มที่ถูกต้องในขณะที่จ านวนจริงจะได้ค่าที่ไม่สามารถคาดเดาได้และการใช้ฟังก์ชัน 
printf ครั้งที่ 2 จะให้ค าตอบจ านวนจริงที่ถูกต้องในขณะที่จ านวนเต็มจะได้ค่าท่ีไม่สามารถคาดเดาได้
เช่น 

int: 20000, float: 0.0000  
int: 31553, float: 123.0000 
 

การอ้างถึงสมาชิกภายในยูเนียนสามารถใช้ 

union-variable, member-name 

หรือ 

union-variable->member-name 

แสดงตัวอย่างการใช้งานดังตัวอย่างที่ 9.12 

ตัวอย่างที่ 9.10  โปรแกรมแสดงการใช้งานยูเนียน 

#include <stdio.h>  

typedef enum {INT, FLOAT } Tag;  

union number {/* number pair template */  

int integer; 

float decimal; }; 

typedef union number Number;  

struct pair {/* tagged number pairs */ Tag tagged; 

Number value; }; 

typedef struct pair Pair;  

void print_pair (Pair);  

main () { 

 Pair data; 

 data, tagged = INT; 

 data, value, integer = 20000; 
 print_pair (data); 

 data.tagged = FLOAT; 

  data, value, decimal = 123.0; 
 print_pair (data); } 

 void print_pair (Pair d) {  
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switch ( d.tagged) { 

case INT : printf ( "Integer : %d\n", d.value.integer);  

break; 

case FLOAT : printf ( "Decimal: %f\n", d.value.decimal); 

break; } 

} 

 

จากตัวอย่างมีการใช้ค าสั่ง enum เป็นค าสั่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถก าหนดชนิดข้อมูลใหม่ข้ึนได้เอง 

เช่น 

enum workday { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday } ;  

เป็นการก าหนดชนิดข้อมูลชื่อ Workday ประเภทข้อมูลที่เป็นไปได้คือข้อมูลที่อยู่ใน 

เครื่องหมายปีกกาท้ังหมดเม่ือต้องการใช้งานต้องประกาศตัวแปรดังนี้ 
 

enum workday today;  

today = Monday;  

if (today == Monday)  

printf( Today is %d", today);  

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานคือ Today is 0 เนื่องจากการเก็บข้อมูลของ enum จะเก็บใน 

ลักษณะคล้ายตัวแปรชุดของจ านวนเต็มโดยที่ข้อมูลตัวแรกมีค่าเป็น 0 และไล่ค่าเป็น 12 3 ไปจนกระทั่ง 
หมดข้อมูลและสามารถใช้ enum ร่วมกับค าสั่ง typedef ได้ดังตัวอย่างที่ 7.12 

ในการใช้งานยูเนียนมักจะใช้ในลักษณะที่มีตัวควบคุมการท างานขณะนั้นว่าก าลังใช้งานที่สมาชิก 

ตัวใดของยูเนียนเพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ถูกต้องดังตัวอย่างข้างด้นและมักจะใช้ยูเนียนร่วมกับ 

ข้อมูลโครงสร้างเสมอเช่น ต้องการเก็บข้อมูลผลคะแนนของนักเรียนซึ่งแบ่งการคิดเกรดเป็น 2 ลักษณะ 

นักเรียนประเภท A ให้เก็บผลการเรียน 

เป็นลักษณะร้อยละแต่ถ้าเป็นนักเรียนประเภท B ให้เก็บข้อมูลในลักษณะเกรด A ถึง F 

ประกาศโครงสร้าง ได้ดังนี้ 
typedef enum { A, B } Type; typedef struct {  

typedef union { char name [16];  
float percent; float score;  

char grade; Type type;  

} Result; Result result;  

} Student; 
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สรุป 

ลักษณะของข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันมักจะเป็นข้อมูลที่พิจารณาเป็นกลุ่มของข้อมูล 

เช่น เมื่อพิจารณาข้อมูลของคนหนึ่งคน อาจจะพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องของชื่อ นามสกุล อายุ ความ
สูง น ้าหนัก พิจารณารถยนต์หนึ่งคันอาจจะพิจารณาถึงยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียนรถ สี เป็นต้น จะเห็น
ว่าเวลาที่พบเห็นข้อมูลหนึ่ง ๆ ข้อมูลเหล่านั้นมักจะประกอบด้วยคุณสมบัติหรือข้อมูลย่อยเสมอ กรณี
ของข้อมูลโครงสร้างก็เป็นการพิจารณาข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เป็นการประกาศชนิดข้อมูลชุดใหม่การ
ประกาศประเภทข้อมูลโครงสร้างขึ้นมาชนิดหนึ่ง จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลโครงสร้างนั้นประกอบไปด้วย
คุณสมบัติอะไรบ้าง และจะต้องมีการประกาศคุณสมบัติของข้อมูลโครงสร้างคู่กันเสมอ 
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แบบฝึกหัด 

 

1. ออกแบบประเภทข้อมูลแบบโครงสร้าง เพ่ือเก็บข้อมูลประวัติของนักศึกษาแต่ละคน โดยเก็บ รหัส
นักศึกษา ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผู้ปกครอง วันเดือนปีเกิด เงินเดือนที่ได้รับ 

 

2. เขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงผลข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ยี่ห้อ …………………………… 

รุ่น …………………………… 

ประเภท ..…………………………. 
จ านวนประตู …………………………… 

ก าหนดให้เก็บข้อมูลแบบโครงสร้างและมีฟังก์ชันในโปรแกรมย่อยอย่างน้อย 3 ฟังก์ชันรวมทั้ง
ฟังก์ชัน main( ) โดยที่ฟังก์ชันย่อยท า หน้าที่รับข้อมูล และแสดงผลข้อมูล 

 

3. เขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลนักศึกษา แบบ struct ประกอบด้วย ฟิลด์ รหัส ชื่อ เกรดเฉลี่ย  
เขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลพนักงาน แบบ struct จ านวน 5 คน ประกอบด้วยฟิลด์ ชื่อ, ที่อยู่, เงินเดือน
,โบนัส 3% ของเงินเดือน  
 

1. เก็บประวัติสุขภาพของนักศึกษา โดยรับ ชื่อ,อายุ,bmi โดยที่ bmi มีฟิลด์ ส่วนสูง, น้ าหนัก  
สูตรการหา bmi = น้ าหนัก / (ความสูง X ความสูง)  
ความสูงเป็นเมตร ตรวจสอบเงื่อนไขว่า 

ถ้า bmi > 23 ให้พิมพ์ “FAT”  ถ้า bmi อยู่ระหว่าง 18-23 ให้พิมพ์ “Smart” ถ้าน้อยกว่า 18 

พิมพ์ “Thin” 

 

5. เขียนโปรแกรมเพ่ือค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักศึกษา แยกตามประเภทของนักศึกษา คือ 

นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ หากผู้ใช้ป้อน 1 ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ หากป้อนค่าอ่ืนๆ ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาคณะอื่น โดยก่อนการท างานของโปรแกรมให้
สอบถาม  จ านวนนักศึกษาจากผู้ใช้โดยมีจ านวนนักศึกษาไม่เกิน 80 คน ก าหนดให้เก็บข้อมูลสังกัดของ
นักศึกษาและคะแนนสอบไว้ในตัวแปรชุดของโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงหาคะแนนเฉลี่ยของ
นกัศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะอ่ืน 

6. เขียนโปรแกรมในลักษณะโครงสร้างและยูเนียน เพ่ือเก็บข้อมูลเงินรายได้ของพนักงานในบริษัทแห่ง
หนึ่ง ซึ่งมีพนักงานไม่เกิน 50 คน หากมีการป้อนข้อมูลเงินเดือนของพนักงานน้อยกว่า 4,000 บาทจะ
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เป็นการสิ้นสุดการป้อนข้อมูล บริษัทแห่งนี้แบ่งพนักงานเป็น 2 ประเภท คือ พนักงานทั่วไป และ
พนักงานฝ่ายขาย หากเป็นพนักงานทั่วไปรายได้พนักงานจะได้จากเงินเดือน และโบนัสซึ่งคิดเป็น 

จ านวนเดือน แต่หากเป็นพนักงานฝ่ายขายจะมีรายได้จากเงินเดือน และค่าคอมมิสชัน และแสดงผลเงิน
รายได้ของพนักงานทั้งหมดโดยแยกแสดงผลตามประเภทของพนักงาน 
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อรพิณ  ประวัติบริสุทธิ์.  (2556). คู่มือเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร :  

บริษัท โปรวิชัน จ ากัด.  
http://alaska.reru.ac.th/5583709/C6.pdf สืบค้นเมื่อ (12 กุมภาพันธ์ 2557) 
http://krooa.files.wordpress.com/2013/07/cprogrammingv2-6.pdf สืบค้นเมื่อ (15 มีนาคม 
2557) 
http://kanokwan.sru.ac.th/e-learning/12.php สืบค้นเมื่อ (25 เมษายน 2557) 
www.pdp.ac.th/30220/ppt/slide02_array.ppt สืบค้นเมื่อ (25 เมษายน 2557) 
www.it.nrru.ac.th/krit/411101/Chap_10.ppt สืบค้นเมื่อ (25 เมษายน  2557) 
 

http://www.scribd.com/doc/33490603/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%880%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-Pointer
http://alaska.reru.ac.th/5583709/C6.pdf
http://krooa.files.wordpress.com/2013/07/cprogrammingv2-6.pdf
http://kanokwan.sru.ac.th/e-learning/12.php
http://www.pdp.ac.th/30220/ppt/slide02_array.ppt
http://www.it.nrru.ac.th/krit/411101/Chap_10.ppt
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 
 

รายวิชา   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   Computer Programming 

 

หัวข้อเนื้อหา 

10.1 แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 

10.2 แฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง  
10.3 แฟ้มข้อมูลแบบล าดับ 

10.4 แฟ้มข้อมูลแบบระเบียน 

  10.5 ฟังก์ชันในการท างานร่วมกับไฟล์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเก่ียวกับแฟ้มข้อมูลได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแฟ้มข้อความ 

6. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับแฟ้มข้อความได้ 
7. เพ่ือให้ผู้เรียนฟังก์ชันในการท างานร่วมกับแฟ้มข้อมูลได้ 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันในแฟ้มข้อมูลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผู้สอนสรุปเนื้อหา 
4. ท าแบบฝึกหัดเพ่ือทบทวนบทเรียน 

5. ผู้เรียนถามข้อสงสัย 

6. ผู้สอนท าการซักถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ภาพเลื่อน (Slide) 

3. บทความจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่างๆ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 

1. ประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน 

4. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ 
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บทที่ 10  

แฟ้มข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล หมายถึง กลุ่มของระเบียน (Record) ตั้งแต่ 1 ระเบียนขึ้นไปมารวมกันเป็นเรื่อง
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น รายละเอียดข้อมูล ประวัติของนักศึกษาแต่ละคน เรียกว่า ระเบียน แต่เมื่อเอา
ระเบียนข้อมูลประวัตินักศึกษาเหล่านี้มาเก็บรวมกันจะเรียกว่า แฟ้มข้อมูล ในภาษา C นั้นไฟล์ก็จะมี
ความหมายรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เข่น คีย์บอร์ด จอภาพ แฟ้มข้อมูล   
แตกต่างจากหน่วยความจ าตรงที่หน่วยความจ าเป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้ง
ใด ข้อมูลที่เก็บอยู่ที่หน่วยความจ าก็จะหายไปทุกครั้ง ต่างจากไฟล์ที่เมื่อเก็บข้อมูลลงไฟล์แล้วข้อมูลจะ
ถูกเก็บอย่างถาวรไม่ว่าจะปิดหรือเปิดเครื่องสักกี่ครั้ง ข้อมูลก็จะยังคงอยู่ไม่สูญหาย 

 

10.1  พื้นฐานการท างานกับไฟล ์

 ไฟล์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
       10.1 แฟ้มข้อความ (Text files) เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร และจะแยกแต่ล่ะ
บรรทัดของเท็กซ์ไฟล์ออกจากกันด้วย “\n”  ตัวอย่างนามสกุลของ ชนิดของแฟ้มข้อมูลText File      

มีดังนี้ 
-.txt ไฟล์ข้อความ 

-.bak ไฟล์ส ารอง 
-.log ไฟล์ Log 

-.ini ไฟล์เก็บค่า profile 

-.c ไฟล์ซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษา C 

-.php  ไฟล์ซอร์สโค้ดโปรแกรมภาษา PHP 

  

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงซอร์สโค้ดของโปรแกรมภาษาต่างๆ ซึ่งจะเก็บอยู่ในรูป Text File 

ทั้งหมด โดยระบุนามสกุลเป็นภาษานั้นๆ ขั้นตอนการด าเนินการกับเท็กซ์ไฟล์มีดังนี้ 
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1. เริ่มต้นใช้งานเท็กซ์ไฟล์ 
         การท างานกับไฟล์จะต้องท าผ่านตัวอ้างอิงไฟล์ ซึ่งตัวอ้างอิงไฟล์สามารถก าหนดขึ้นได้โดยใช้
ชนิดข้อมูล FILE ในการก าหนด ดังนี้ 
 

รูปแบบ    

FILE *ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ืออ้างอิงไฟล์;     
ซึ่งการก าหนดลักษณะนั้นจ าเป็นต้องรวมเฮดเดอร์ไฟล์ stdio.h เข้าไว้ในการแปลโปรแกรม 

รวมด้วย 

         

2. การเปิดและการเปดิเท็กซ์ไฟล์ 
รูปแบบ    

 FILE*(“ชื่อแฟ้มที่ต้องการเปิดใช้งาน”,”mod”); 
 

เมื่อโปรแกรมสั่ง fopen() จะหมายถึงโปรแกรมนี้ได้สั่งให้มีการเปิดไฟล์ขึ้น เพ่ือท าการใดๆ
ตามท่ีระบุไว้ในส่วนของ mode ซึ่งโหมดการท างานของเท็กซ์ไฟล์แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดั้งนี้ 
 

 

(1) mode “r”   
 

 

(2) mode  “w” 

 

 

 

 

 

 

(3)mode “a”  
 

 

 

 

a   b   c   d   e   f    g 

ก ำหนดต ำแหนง่ไปท่ีต ำแหน่งเร่ิมต้นของไฟล์เพ่ืออำ่นข้อมลู 

a  b  c  d  e  f  g h i H e l l o H e l l o 

ก าหนดต าแหน่งไปที่ต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์เพ่ือเขียนข้อมูลทับไฟล์
เดิม              

a  b  c  d  e  f  g h i H e l l o a  b  c  d  e  f  g h i H e l l o 

ก าหนดต าแหน่งไปต าแหน่งสุดท้ายของไฟล์เพื่อเขียนข้อมูลต่อท้ายข้อมูล
เดิม

ข้อมลูที่ต้องเขียน 

ข้อมลูท่ีต้องเขียน 
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1. รูปแบบค าสั่งที่ใช้ในการปิดแฟ้มแบบเท็กซ์ไฟล์  
 

รูปแบบ    
 int   fclose(ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 

 

ตัวอย่างที่ 10.1 ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการเปิดไฟล์ในโหมด “w” 
 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include<stdlib.h> 

main() 

{ 

      FILE *fp; 

      fp=fopen(“DATA.DAT”, “w”); 
      if (fp==NULL){ 

            printf(“Cannot  open  DATA.DAT\n”); 
            exit(1);   } 

            fclose(fp); 

            getch(); 

} 

 

 

  4.  การอ่านเท็กซ์ไฟล์ 
          ฟังก์ชันที่ใช้อ่านข้อมูลแบบตัวอักษรจากไฟล์ ได้แก่ getc() และ fgetc() ซึ่งจะท าการอ่านข้อมูล
ครั้งละ 1 ตัวอักษรจากไฟล์ ซึ่งหากสิ้นสุดไฟล์แล้ว ทั้งสองฟังก์ชั่นก็จะคืนค่า EOF กลับมา 

  รูปแบบ 

      int  getc (ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 
                          int  fgetc (ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์);  
         

1. การเขียนเท็กซ์ไฟล์   

ฟังก์ชันที่ใช้เขียนข้อมูลแบบตัวอักษรจากไฟล์ ได้แก่ putc() และ fputc() ซึ่งจะท าการเขียน
ข้อมูลครั้งละ 1 ตัวอักษรลงไฟล์ ซึ่งส าหรับฟังก์ชั่น fputc() นั้นหากเขียนข้อมูลไม่ส าร็จก็จะคืนค่า EOF 

กลับมาให้ 
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รูปแบบ      
 int  putc (ตัวอักษรที่จะเขียนลงไฟล์,ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 

                   int  fputc (ตัวอักษรที่จะเขียนลงไฟล์,ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 
 

ตัวอย่างที่ 10.2 ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการท างานกับไฟล์ด้วยฟังก์ชั่น putc(),fputc() และ 
getc(),fgetc() 

 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

#include<process.h> 

main(){ 

      FILE *fp1,*fp2; 

     char ch ; 

      if ((fp1=fopen(“oneChar.det”, “w”))==NULL){ 
            printf(“Cannot  open  file  oneChar.det  for  write\n”); 
            exit(1);   } 

      if ((fp2=fopen(“oneChar.det”, “w”))==NULL){ 
            printf(“Cannot  open  file  oneChar.det  for  write\n”); 
            exit(1);   } 

printf(“Please  enter  one  character”); 
       ch=getch(); 

      if (putc(ch,fp1)==EOF){ 

            printf(“Error   to  write  data  to  file\n”); 
            exit(1);   } 

       printf(“\nPlease  enter  one  character :”); 
       ch=getche(); 

         if (fputc(ch,fp1)==EOF){ 

       printf(“Error   to  write  data  to  file\n”); 
       exit(1);   } 

        fclose(fp1);   

        if ((ch=getc(fp2)) !=EOF) 

       printf(“\nFirst  Character in text file  is %c\n”,ch); 
       if ((ch=fgetc(fp2)) !=EOF) 

       printf(“Secoud  character in text   file  is %c\n”,ch); 
        fclose(fp2); 

       getch(); 

}         if (fputc(ch,fp1)==EOF){ 

       printf(“Error   to  write  data  to  file\n”); 
       exit(1);   } 

        fclose(fp1);   

        if ((ch=getc(fp2)) !=EOF) 

       printf(“\nFirst  Character in text file  is %c\n”,ch); 
       if ((ch=fgetc(fp2)) !=EOF) 

       printf(“Secoud  character in text   file  is %c\n”,ch); 
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        fclose(fp2); 

       getch(); 

} 

 

ฟังก์ชั่น  fscanf() 

รูปแบบการอ่านข้อมูลจากไฟล์ คือ 

รูปแบบ  
 

 int  fscanf(ชื่อที่ใช้อ้างอิงขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์,“string  format”,data  list); 
 ฟังก์ชั่น fscanf() คล้ายกลับฟังก์ชั่น   scanf() ตรงที่ฟังก์ชั่นทั้งสองใช้ในการรับข้อมูล

เหมือนกัน แต่  scanf() จะท าการรับข้อมูลมาจากคีย์บอร์ด ส่วน fscanf() จะรับข้อมูลโดยการอ่านจาก
ไฟล์ 
 

ฟังก์ชั่น  fprintf() 

รูปแบบ 

    int  fprintf(ชื่อที่ใช้อ้างอิงขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์,“string  format”,data  list); 
  

ฟังก์ชั่น fprintf() คล้ายกลับฟังก์ชั่น fprintf()   ตรงที่ฟังก์ชันทั้งสองใช้ในการแสดงผล
ขัอมูลเหมือนกัน แต่  printf() จะแสดงผลข้อมูลออกจากจอภาพ ส่วน fprintf() จะแสดงผล
ข้อมูลโดยการเขียนข้อมูลลงไฟล์ 

 

  10.1.2 แฟ้มแบบไบนารี (Binary files) เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบเฉพาะของคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งข้อมูลที่เก็บลงในไบนารีไฟล์อาจเป็นจ านวนเต็ม เลขจ านวนจริง ตัวอักษร อาร์เรย์ หรือสตรัคเจอร์ก็
ได้ตัวอย่างไฟล์ที่เก็บข้อมูลแบบไบนารี่ โดยจะเก็บข้อมูลเป็นไบต์ เช่น 

-ไฟล์รูปภาพ เช่น bmp,jpg,gif 

-ไฟล์เอกสาร ของโปรแกรมต่างๆ .doc , .xls , .ppt , .rdw 

-ไฟล์หนังและไฟล์เพลง เช่น .wav , .mp3 , .wma , .wmv 

-ไฟล์โปรแกรม เช่น .exe , .dll 

      การท างานของไฟล์สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลในไฟล์ก็ได้ เมื่อสั่งให้อ่านข้อมูลจากไฟล์แล้วข้อมูล
ก็จะถูกส่งไฟล์มายังหน่วยความจ าเพื่อแสดงผลข้อมูล และเมื่อสั่งให้เขียนข้อมูลลงไฟล์ ข้อมูลก็จะส่งจาก
หน่วยความจ าไปยังไฟล์เพ่ือท าการเก็บข้อมูลลงไฟล์ ซึ่งหน่วยความจ าที่กล่าวถึงนี้คือ บัฟเฟอร์ 
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      ในการเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างหรืออ่านไฟล์กับแผ่นดิสก์หรือหน่วยความจ าส ารอง จะต้องใช้ตัว
แปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ไฟล์พอยน์เตอร์  ตัวแปรตัวนี้จะบอกว่าต าแหน่งที่เราก าลังก าหนดการอยู่ที่ต าแหน่ง
ไฟล์  ขบวนการกระท ากับไฟล์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การท างานกับไบนารีไฟล์ 
เริ่มต้นใช้งานไบนารี่ไฟล์ สามารถก าหนดตัวอ้างอิงไฟล์ขึ้นใช้งานได้ดังนี้ 
รูปแบบ      

     FILE*ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์; 
 

2. การเปิดและปิดไบนารีไฟล์ 
รูปแบบ   

  *fopen (“ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิดใช้งาน”,”mod”); 
 

 โดยโหมดการท างานของไบนารีไฟล์แตกต่างจากการท างานของเท็กซ์ไฟล์ กล่าวคือในแต่ล่ะ
โหมดการท างานของไบนารีไฟล์จะระบุตัวอักษร ‘b’ต่อท้ายไว้ที่โหมดนั้นๆด้วย เพื่อบ่งบอกว่าเป็นโหมด
การท างานของไบนารีไฟล์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10.1  แสดงโหมดการท างานของไบนารีไฟล์ 
Mode ความหมาย 

Rb 

 

เปิดไฟล์แบบไบนารีเพ่ืออ่านข้อมูลจากต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ ซึ่งหากยังไม่มี
ไฟล์อยู่ก็จะเกิด errorขึ้น 

Wb เปิดไฟล์แบบไบนารีเพ่ือนเขียนข้อมูล โดยถ้ามีไฟล์อยู่แล้วจะเขียนข้อมูลทับไฟล์
เดิม แต่ถ้ายังไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ 

Ab เปิดไฟล์แบบไบนารีเพ่ือเขียนข้อมูล โดยถ้ามีไฟล์อยู่แล้วจะเขียนข้อมูลต่อท้าย
ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในไฟล์ แต่ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ 

r+bหรือrb+ เปิดไฟล์เก่าเพ่ืออ่านหรือเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิม 

w+b หรือwb+ เปิดไฟล์เก่าเพ่ืออ่านหรือเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิม หรือสร้างไฟล์ขึ้นมาใหญ่ 
a+bหรือab+ เปิดไฟล์เก่าเพ่ืออ่านหรือเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิม 

 

3. รูปแบบการปิดแฟ้มแบบบารีไฟล์    
  รูปแบบ   
    int fclose(ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 
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4. การอ่านข้อมูลจากไบนารีไฟล์ด้วยฟังก์ชั่น fread() 

รูปแบบ 

   fread(void*ptr,ขนาดข้อมูล,จ านวนข้อมูลที่ต้องการอ่าน,ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 
 

โดยฟังก์ชัน fread() จะท าการอ่านข้อมูลตามจ านวนไบต์ท่ีระบุ เช่น ระบุ  Char  a[80]; 

Fread(a,sizeof(char),3,fp); 

หมายถึง ฟังก์ชั่น fread() จะอ่านข้อมูลตามจ านวนไบต์ท่ีระบุ  โดยในที่นี้ระบุขนาดของข้อมูลที่
ต้องการอ่านเป็น sizeof(char) ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 1  ไบต์ และระบุจ านวนที่ต้องการอ่านเป็น 3 ดั้งนั้น 
จะท าการอ่านข้อมูลทั้งหมด 1*3=3 ไบต์จากไฟล์ เป็นต้น 

5. การเขียนข้อมูลลงไบนารีไฟล์ด้วยฟังก์ชัน  fwrite() 

รูปแบบ    
 fwrite(void*ptr,ขนาดข้อมูล,จ านวนข้อมูลที่ต้องการอ่าน,ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์); 

 

การท างานฟังก์ชั่น fwrite() มีหลักการเดียวกับการท างานของฟังก์ชั่น fread() ทุกประการ 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการท างานกับไฟล์ด้วยฟังก์ชั่น fwrite() และfread() 

 

10.2  แฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรง  
        การใช้งานแฟ้มข้อมูลจากตัวอย่างที่ผ่านมาข้างต้นจะเห็นว่าจะต้องอ่านข้อมูลขึ้นมาทีละล าดับ
จนกว่าจะถึงต าแหน่งสุดท้ายของแฟ้มข้อมูล (EOF) ซึ่งเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบล าดับข้อเสียของแฟ้ม
ประเภทนี้คือจะต้องอ่านข้อมูลตั้งแต่ต าแหน่งแรกจนกว่าจะถึงต าแหน่งที่ต้องการเสมอซึ่งท าให้เสียเวลา
แฟ้มข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลต าแหน่งที่ต้องการได้คือแฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึง
โดยตรง (Direct Access File)การใช้แฟ้มประเภทนี้จะต้องรู้โครงสร้างของข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟ้มนั้นซึ่ง
ปกติจะเก็บข้อมูลเป็นระเบียนต่อเนื่องกันไปโดยที่แต่ละระเบียนมีโครงสร้างข้อมูลที่เหมือนกันเสมอด้วย
วิธีนี้จะได้ว่าแต่ละระเบียนมีขนาดของข้อมูลที่เท่ากันเพราะฉะนั้นการอ่านหรือเขียนข้อมูลที่ต าแหน่งที่
ต้องการจะสามารถค านวณต าแหน่งที่แน่นอนได้เสมอโดยการเลื่อนไฟล์พอยน์เตอร์ไปยังต าแหน่งเริ่มต้น
ของระเบียนที่ต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูลนั้นแสดง 
 

   …  พ้ืนที่ระเบียน  พ้ืนที่ระเบียน    พ้ืนที่ระเบียน        …  
     

                                                                
                                                               
                                      ไฟล์ พอยน์ เตอร์ 
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         แฟ้มข้อมูลที่มีการเข้าถึงโดยตรงหากลองเปิดแฟ้มข้อมูลดูเนื้อหาภายในจะพบว่าไม่สามารถอ่าน
ข้อมูลดังกล่าวได้แฟ้มในลักษณะนี้จะใช้ฟังก์ชัน fread() หรือ fwrite() ในการอ่านและบันทึกข้อมูล ซึ่ง
จะกล่าวถึงต่อไปแฟ้มในลักษณะนี้จะมีพ้ืนที่ระเบียไฟล์พอยน์เตอร์เรียกว่า ไบนารีไฟล์ (Binary File) 

ค าสั่งเพ่ิมเติมสาหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบเข้าถึงโดยตรงได้แก่ 
1. ฟังก์ชั่น rewind() 

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ก าหนดให้ file  pointer กลับไปชี้ที่ต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ 
รูปแบบ 

 void  rewind(ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงไฟล์); 
 

ประโยชน์ของฟังก์ชั่น rewind()จะน ามาใช้กับการเปิดไฟล์ในโหมด “w+b” ซึ่งเมื่อท าการ
เขียนข้อมูลลงไฟล์เรียบร้อยแล้ว  และต้องการอ่านข้อมูลไฟล์ จะยังไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ เพราะเมื่อ
เขียนข้อมูลเสร็จแล้ว file pointer จะชี้ไปต าแหน่งท้ายไฟล์ ดังนั้นต้องใช้ฟังก์ชั่น rewind() เซต file 

pointer ให้ชี้ไปยังต าแหน่งเริ่มต้นไฟล์เสียก่อน จึงจะสามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ได้ 
 

 

2. ฟังก์ชัน  ftell( ) 

          เป็นฟังก์ชันที่ใช้บอกต าแหน่งของ  file pointer  ว่าปัจจุบันก าลังชี้อยู่ที่ต าแหน่งใดใน
แฟ้มข้อมูล  โดยฟังก์ชันนี้จะให้ค่ากลับเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม 

          รูปแบบ   
   long int ftell (ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงไฟล์); 

 

 

3. ฟังก์ชัน  fseek( ) 

           เป็นฟังก์ชันที่ใช้ย้ายต าแหน่งของ  file pointer  ไปยังต าแหน่งที่ต้องการในแฟ้มข้อมูลโดย
จะต้องก าหนดจุดเริ่มต้น  (origin)  ของ  file pointer  และค่า  offset 

       รูปแบบ    

 int  fseek (ชื่อที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้อ้างอิงไฟล์,long  offset,รูปแบบ); 
    
     การก าหนดต าแหน่งของ file pointer  ด้วยฟังก์ชั่น fseek( )สามารถท าได้ 3 รูปแบบโดย
ก าหนดค่าให้กับพารามิเตอร์ตัวสุดท้าย ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 10.2 แสดงรูปแบบการก าหนดค่าให้กับพารามิเตอร์ 
ค่าคงท่ี ค่า ความหมาย 

SEEK_SET 0 นับจากต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ 
SEEK_CUR 1 นับจากต าแหน่งปัจจุบันของไฟล์ 
SEEK_END 2 นับจากต าแหน่งท้ายของไฟล์ 
 

             ซึ่งเมื่อระบุว่าต้องการเลื่อน  file pointer  โดยนับจากต าแหน่งใดแล้ว ฟังก์ชั่น fseek( )ก็จะ
เริ่มต้นจากต าแหน่งนั้นเลื่อนไปตามจ านวนไบต์ที่ระบุไว้ใน offset 

 

10.3  แฟ้มข้อมูลแบบล าดับ  
     แฟ้มข้อมูลแบบล าดับ (Sequential File) แฟ้มข้อมูลแบบนี้เหมาะส าหรับข้อมูลที่ไม่มีการ
แก้ไขบ่อยๆ โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บเรียงกันไปตั้งแต่   เรคอร์ดแรกจนถึงเรคคอร์ดสุดท้าย การอ่าน
ข้อมูลที่เรคคอร์ดใดๆ จะต้องเริ่มตั้งแต่เรคคอร์ดแรกไปจนถึงเรคคอร์ดที่ต้องการ หากมีการเพิ่มเติม
ข้อมูลมักจะเป็นการเติมข้อมูลต่อท้ายแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิม การประมวลผลกับข้อมูลที่เก็บเป็น
แฟ้มข้อมูลลักษณะนี้ เหมาะส าหนับงานที่สะสมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดจึง
ประมวลผลข้อมูล 

     ข้อเสียของแฟ้มข้อมูลลักษณะนี้ก็คือ การเข้าถึงข้อมูลต้องเข้าถึงแบบล าดับ ซึ่งจะท าให้เวลาใน
การเข้าถึงข้อมูลเรคคอร์ดที่ต้องการท าได้ช้า  ฟังก์ชันที่ใช้ส า หรับการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบเรคคอร์ด 

คือ ฟังก์ชัน fwrite ( ) และ fread ( ) 

หากต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบของการประมวลผลนั้นสามารถท า ได้โดย
เรียกใช้ฟังก์ชัน fread ( ) เพ่ือ การอ่านข้อมูล และเรียก ใช้ฟังก์ชัน fwrite ( ) เพ่ือการเขียนข้อมูลการ
ใช้งานฟังก์ชันทั้ง 2 จะคล้ายกับการใช้งานฟังก์ชัน fscanf( ) และ fprintf( )รูปแบบของทั้งสองฟังก์ชัน
เป็นดังนี้ 

 

                 fwrite(dataptr ,sizeof(record struct), 1, fileptr); 

                     fread(dataptr , sizeof(record struct), 1, fileptr); 

 

dataptr คือ ตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังที่เก็บข้อมูล 

record struct คือ ชื่อโครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ดที่ต้องการอ่านหรือเขียน 

fileptr คือ ตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการอ่านหรือเขียน 

 

 



264 : แฟ้มข้อมูล 

 

10.4 แฟ้มข้อมูลแบบระเบียน 

 

ในการน าข้อมูลไปใช้งานในการท างานจริง ข้อมูลส่วนใหญ่มกเป็นข้อมูลแบบเรคคอร์ด เช่น 
การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา สิ่งที่เราสนใจจัดเก็บอาจได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ
นักศึกษา ฯลฯ แต่ละรายการที่กล่าวมาจัดเป็นฟิลด์หนึ่งในเรคคอร์ด หากเราต้องการจัดเก็บข้อมูล
เหล่านี้อาจท าได้ดังตัวอย่างที่ 8.5 แต่ก่อนอ่ืนเราควรมาท าความรู้จักกับฟังก์ชันส าคัญอีก 2 ฟังก์ชันที่ใช้
ส าหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลแบบเรคคอร์ด คือ 

 

ฟังก์ชัน fwrite ( ) และ fread ( ) 

หากต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบของการประมวลผลนั้น สามารถท าได้โดย
เรียกใช้ฟังก์ชัน fread ( ) เพือการอ่านข้อมูล และเรียกใช้ฟังก์ชัน fwrite ( ) เพ่ือการเขียนข้อมูล การใช้
งานฟังก์ชันทั้ง 2 จะคล้ายกับการใช้งานฟังก์ชัน fscanf( ) และ fprintf( )รูปแบบของทั้งสองฟังก์ชันเป็น
ดังนี้ 

fwrite(dataptr ,sizeof(record struct), 1, fileptr); 

fread(dataptr , sizeof(record struct), 1, fileptr); 

 

 

dataptr คือ ตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังที่เก็บข้อมูล 

record struct คือ ชื่อโครงสร้างข้อมูลเรคคอร์ดที่ต้องการอ่านหรือเขียน 

fileptr คือ ตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการอ่านหรือเขียน 

 

 

ตัวอย่างที่ 10.3  แสดงการใช้แฟ้มข้อมูลแบบเรคคอร์ด 

#include <stdio.h> 

#define OK 1 

#define ERR 0 

#define ARR_SIZE 3 

typedef struct { 

  char ID[8]; 
  char Name[21]; 
} Student; 

int writeData(Student pStudent[ ]) { 

       FILE *fptr; 

      int i; 
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      if ((fptr = fopen("student.dat", "w")) != NULL) { 

                     for (i = 0; i < ARR_SIZE; i++) 

                                     fwrite(&(pStudent[i]), sizeof(Student), 1, fptr); 

                     fclose(fptr); 

                     return (OK); 

     } else 

                  return (ERR); 

} 

int readData(Student *tStudent, int position) { 

       FILE *fptr; 

       int size; 

if ((fptr = fopen("student.dat", "r")) != NULL) { 

       fseek(fptr, 0L, SEEK_END); /* go to end of file */ 

      size = ftell(fptr); 

         if ((position > 0) && (size/sizeof(Student) >= position)) { 

                     fseek(fptr, 0L, SEEK_SET); /* go to begin of file */ 

                     fseek(fptr, (position-1)*sizeof(Student), SEEK_SET); 

                     fread(tStudent, sizeof(Student), 1, fptr); 

                     printf("\nID %s, Name %s", tStudent->ID, tStudent->Name); 

                     fclose(fptr); 

                     return (OK); 

              } else { 

                     printf("\nYour seek postion is out of range"); 

                     return (ERR); 

              } 

 } else 

           return (ERR); 

} 

void main ( ) { 

     Student aStudent[ARR_SIZE]; 

     Student fStudent; 

     int i, code, position; 

for (i = 0; i < ARR_SIZE; i++) { 

       printf("\nStudent Data : "); 

       scanf("%s %s", &(aStudent[i].ID), &(aStudent[i].Name)); 

 } 

 if (code = writeData(aStudent)) { 

          printf("\nSelect position : "); 

          scanf("%d", &position); 
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          if (code = readData(&fStudent, position)) { 

                    printf("\nID : %s, Name : %s", fStudent.ID, fStudent.Name); 

          } 

} 

} 

 

จากตัวอย่างที่ 10.3 นี้จะท าการอ่านข้อมูลรหัสและชื่อของนักศึกษาเข้ามาทีละคนจากทาง
แป้นพิมพ์ แล้วท าการเก็บไว้ในตัวแปรอาเรย์ ชื่อ aStudent จากนันก็จะท าการเขียนข้อมูลลงไปใน
แฟ้มข้อมูลชื่อ student.dat โดยเรียกใช้งานฟังก์ชันwritedata ซึงเป็นฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาเอง 
เมื่อท าการเขียนข้อมูลเสร็จโปรแกรมจะท าการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเขียนข้อมูล จากประโยค 

       

if (code = writeData(aStudent)) 

 

 ถ้าหากในขันตอนของการเขียนข้อมูลไม่เกิดข้อผิดพลาด โปรแกรมจะท างานต่อโดยจะรอรับ
ข้อมูลต าแหน่งของเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องการให้แสดง โดยค่าที่ป้อนนี้สามารถป้อนได้ตั้งแต่ 0-2 (เนื่องจาก
เราก าหนดขนาดของการรับข้อมูลในอาเรย์ไว้ 3 คน) เมื่อผู้ใช้ท าการป้อนต าแหน่งเรคคอร์ดที่ต้องการ
เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมแสดงค่าข้อมูล ณ ต าแหน่งที่ผู้ใช้ระบุโดยท าการเรียกใช้งานฟังก์ชัน readdata 

ซึงเป็นฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาเองเช่นกัน ตัวอย่างการท างานเช่น หากผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่ต าแหน่งนี้เป็น 0 
โปรแกรมจะท าการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดแรกท่ีบันทึกไว้ทางจอภาพ เป็นต้น 

 การค้นหาข้อมูลในตัวอย่างนี้จะเป็นการค้นหาโดยใช้การเข้าถึงโดยตรง (Direct Access) โดยใช้งาน
ฟังก์ชัน fseekซึ่งได้อธิบายวิธการใช้งานในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว 

 

10.5 ฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล 

ในคลังชุดค าสั่งมาตรฐานของภาษา C ไม่มีค าสั่งที่ใช้ส าหรับประมวลผลแฟ้มข้อมูล ดังนั้นใน
การท างานกับแฟ้มข้อมูล ข้อมูลจึงจ าเป็นต้องเรียกใช้แฟ้ม stdio.h ซึ่งเป็นแฟ้มที่เก็บค าสั่งและค าจ ากัด
ความต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ค าสั่งที่ส าคัญส าหรับการประมวลผล
แฟ้มข้อมูลมีดังนี้ 

 

10.5.1 ฟังก์ชัน fopen( ) 

ในการใช้งานแฟ้มข้อมูลเพื่อการอ่านหรือการเขียนแฟ้มข้อมูล สิ่งแรกที่จ าเป็นต้องท าคือการ
เปิดแฟ้มข้อมูลนั้นก่อนโดยต้องด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

FILE *fileptr; 

fileptr = fopen(filename,mode) 
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ในขั้นตอนแรก ต้องก าหนดตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูล ในที่นี้ให้ชื่อตัวแปรนี้ว่า 

fileptr จากนั้นท าการเรียกฟังก์ชัน fopen เพ่ือท าการเปิดแฟ้มข้อมูล โดยที่ 
filename คือ ตัวแปรที่เก็บชื่อแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิด 

mode คือ รูปแบบของการเปิดแฟ้มข้อมูล 

“w” ท า การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และเปิดแฟ้มข้อมูลเพ่ือเขียน หากมีแฟ้มข้อมูลนั้นอยู่แล้ว  
จะท าการลบข้อมูลเดิม และสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ 

“r” ท าการเปิดแฟ้มข้อมูลเพ่ือท าการอ่านข้อมูล 

“a” ท าการเปิดแฟ้มข้อมูลเพ่ือท าการเขียนข้อมูลใหม่ต่อท้ายข้อมูลที่มีอยู่เดิม 

“r+” ท าการเปิดแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพ่ือท า การแก้ไขข้อมูล 

“w+” ท าการสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่และเปิดแฟ้มข้อมูลนั้นเพ่ือท า การอ่านและเขียนข้อมูล 

“a+” ท า การเปิดแฟ้มข้อมูลเพ่ือท า การเขียนข้อมูลใหม่ต่อท้ายข้อมูลที่มีอยู่เดิม และท าการ
สร้างแฟ้มข้อมูลใหม่หากไม่พบแฟ้มข้อมูลที่ระบุ 

หากข้ันตอนของการเปิดแฟ้มข้อมูลโดยฟังก์ชัน fopen( ) ท างานไม่ส าเร็จ อาจเนื่องจากไม่พบ
แฟ้มข้อมูลนั้นในกรณีที่ต้องเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่าน หรือข้อมูลในดิสก์เต็ม หรือชื่อแฟ้มข้อมูลยาวเกินไป 

เป็นต้น ค่าท่ีส่งกลับจากฟังก์ชัน fopen( ) จะมีค่าเท่ากับว่าง (Null) 

 

10.5.2 ฟังก์ชัน fclose( ) 

เมื่อท าการประมวลผลแฟ้มข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จ าเป็นจะต้องท าคือการปิด
แฟ้มข้อมูลนั้นเพื่อคืนค่าพ้ืนที่ในหน่วยความจ าให้สามารถน าไปใช้งานอ่ืนต่อไปได้ รูปแบบของฟังก์ชัน 

fclose ( ) มีดังนี้ 
 

fclose(fileptr); 

โดยที่ fileptr คือตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการปิดทุกครั้งที่มีการเปิด
แฟ้มข้อมูลด้วยฟังก์ชัน fopen ( ) ควรจะใช้ฟังก์ชัน fclose ( ) ด้วยเสมอ 

 

10.5.3 ฟังก์ชัน fgetc( ) 

ฟังก์ชันนี้ท างานคล้ายกับฟังก์ชัน getchar ( ) ต่างกันที่ฟังก์ชัน getchar ( ) จะท าการอ่านค่า
อักขระทีละอักขระจากอุปกรณ์รับข้อมูลมาตรฐาน ส่วนฟังก์ชัน fgetc ( ) จะท าการอ่านค่าอักขระทีละ
อักขระจากแฟ้มข้อมูล  

รูปแบบของฟังก์ชัน fgetc ( ) เป็นดังนี้ 
ch = fgetc (fileptr) ; 
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โดยที ่ch เป็นตัวแปรที่ใช้รับค่าอักขระที่ได้จากการอ่านแฟ้มข้อมูล และ fileptr คือตัวแปร
พอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการอ่านข้อมูล 

 

10.5.4 ฟังก์ชัน fputc ( ) 

ฟังก์ชันนี้ใช้ส าหรับการเขียนข้อมูลทีละอักขระลงในแฟ้มข้อมูล เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จ 1 อักขระ
จะท า การเลื่อนต าแหน่งของพอยน์เตอร์ของแฟ้มข้อมูลไป 1 ต าแหน่ง  

รูปแบบของฟังก์ขัน fputc ( ) เป็นดังนี้ 
 

fputc ( ch, fileptr); 

 

โดยที่ ch เป็นตัวแปรที่เก็บค่าอักขระที่ต้องการเขียนลงแฟ้มข้อมูล และ fileptr คือตัวแปร
พอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเขียนข้อมูล 

 

10.5.5 ฟังก์ชัน fgets( ) 

ฟังก์ชันนี้ใช้ส าหรับอ่านข้อมูลในรูปแบบของสตริงจากแฟ้มข้อมูล โดยในการอ่านค่าข้อมูลต้อง
ท าการระบุขนาดของข้อมูลที่ต้องการอ่าน  

รูปแบบของฟังก์ชัน fgets ( ) เป็นดังนี้ 
 

fgets ( str , len , fileptr ); 

โดยที่  str  คือเป็นตัวแปรใช้ส าหรับเก็บค่าสตริงที่ได้จากการอ่านข้อมูล  

len  คือตัวแปรใช้ส าหรับก าหนดขนาดของข้อมลู ที่ท าการอ่าน 

fileptr  คือตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการอ่าน 

10.5.6 ฟังก์ชัน fputs( ) 

ฟังก์ชันนี้ใช้ส าหรับการเขียนข้อมูลในรูปแบบของสตริงลงในแฟ้มข้อมูล รูปแบบของฟังก์ชัน 

fputs ( ) เป็นดังนี้ 
 

fputs ( str , fileptr ); 

 

โดยที่  
str  เป็นตัวแปรที่ใช้ส าหรับเก็บค่าสตริงที่ต้องการบันทึก 

fileptr   คือตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเขียน 

 



การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์:269 

 

10.5.7 ฟังก์ชัน fscanf( ) และ fprintf( ) 

หากต้องการอ่านหรือเขียนข้อมูลโดยก าหนดรูปแบบของการประมวลผลนั้น สามารถท าได้โดย
เรียกใช้ฟังก์ชัน fscanf ( ) เพ่ือการอ่านข้อมูล และเรียกใช้ฟังก์ชัน fprintf ( ) เพ่ือการเขียนข้อมูล 

 

รูปแบบ 
fscanf (fileptr , format , arg1,arg2, … ); 
fprintf (fileptr , format , arg1,arg2, … ); 

 

fileptr คือ ตัวแปรพอยน์เตอร์ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการอ่านหรือเขียน 

format คือ รูปแบบของการอ่านและเขียนข้อมูล 

arg1,arg2,… คือ ตัวแปรที่ต้องการส่งค่าเพ่ืออ่านหรือเขียนข้อมูล 

 

10.5.8 ฟังก์ชัน feof( ) 

การเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มนั้นจะมีการเก็บอักขระพิเศษที่ไม่สามารถมองเห็นได้คือ 

EOF (End Of File) เพ่ือเป็นสิ่งบอกให้ทราบว่าเป็นจุดสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่า
ต าแหน่งของไฟล์พอยน์เตอร์ปัจจุบันเป็นต าแหน่งสิ้นสุดของแฟ้มข้อมูลใช่หรือไม่คือคือฟังก์ชัน feof ( ) 

 

รูปแบบ 
retvalue = feof ( fileptr ); 

fileptr คือ ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ชี้ไปยังแฟ้มข้อมูล 

 

retvalue คือค่าที่คืนกลับมาเพ่ือบอกให้ทราบว่าไฟล์พอยน์เตอร์ชี้อยู่ที่ต าแหน่ง EOF หรือไม่ 
ถ้า retvalue = 0 แสดงว่าไฟล์พอยน์เตอร์ไม่ได้ชี้อยู่ที่ต าแหน่ง EOF 

ถ้า retvalue ≠ 0 แสดงว่าไฟล์พอยน์เตอร์ชี้อยู่ที่ต าแหน่ง EOF 
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สรุป 

แฟ้มข้อมูล หมายถึง กลุ่มของระเบียนข้อมูล ที่มีการเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันมาไว้ด้วยกัน โดยมี
การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่ต้นแฟ้มข้อมูลไปจนกระทั่งจบแฟ้มข้อมูล โดยที่ผู้เขียนข้อมูล
สามารถแบ่งข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บลงในแฟ้มเป็น field หรือ record ก็ได้ หรืออาจจัดเก็บข้อมูลตาม
แนวขนาดเนื้อที่โดยไม่จ าเป็นต้องแบ่งข้อมูลในแฟ้มเป็น field หรือ record ก็ได้ โดยปกติผู้เขียน
โปรแกรมภาษา C นิยมแบ่งข้อมูลที่ต้องการลงในแฟ้มเป็น field หรือ record เพราะมีความสะดวกใน
การเรียกใช้ข้อมูลจากแฟ้มที่ต้องการนอกจากนี้ยังสามาถใช้โปรแกรม text editor หรือโปรแกรม word 

processing สร้างแฟ้มข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (Record) ตั้งแต่ 1 ระเบียนขึ้นไปมา
รวมกันเป็นเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่นรายละเอียดข้อมูล ประวัติของนักศึกษาแต่ละคน เรียกว่า ระเบียน 

แต่เมื่อเอาระเบียนข้อมูลประวัตินักศึกษาเหล่านี้มาเก็บรวมกันจะเรียกว่า แฟ้มข้อมูล  
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แบบฝึกหัด 

 

1. เขียนโปรแกรมเพ่ือท าการรับค่าสตริงจากแป้นพิมพ์ เพ่ือท า การบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลโดย
ก าหนดให้สตริงที่มีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร โดยใช้ฟังก์ชัน fputc( ) 

 

2. เขียนโปรแกรมเพ่ือท า การคัดลอกแฟ้มข้อมูล ในข้อ 1. ไปจัดเก็บในแฟ้มข้อมูลใหม่ชื่อว่า 

Test1.dat 

3. เขียนโปรแกรมการท างานกับ Text File ดังนี้ 
3.1 รับข้อมูล ชื่อและที่อยู่ ของนักศึกษา โดยจัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลชื่อ d:/old.txt 

3.2 คัดลอกข้อมูลชื่อและที่อยู่ของนักศึกษา ไปไว้ในไฟล์ใหม่ และให้ย้ายไปไว้ที่ 
d:/test/new.txt 

 

4. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลสังกัดและคะแนนสอบของนักศึกษาจ านวน N คน และบันทึก
ข้อมูลข้อมูลไว้ในแฟ้ม student1.dat ให้ใช้ค าสั่ง fprintf( ) ในการบันทึกข้อมูล โดยก าหนดให้
ข้อมูลสังกัดใช้เลขรหัส 1 แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเลขรหัสอ่ืน ๆ แทนนักศึกษา
คณะอ่ืนและคะแนนสอบของนักศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 คะแนน 

 

5. เขียนโปรแกรมเพ่ือค านวณเฉลี่ยของคะแนนสอบของนักศึกษา แยกตามประเภทของนักศึกษา 

คือ นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาอื่น ๆ โดยอ่านข้อมูลจากแฟ้ม 

student2.dat  

 

 6. เขียนโปรแกรมเพ่ือรับข้อมูลนักศึกษาจ า นวน N คน โดยเก็บรายละเอียดข้อมูล รหัสนักศึกษา 

คณะที่สังกัด และชั้น ปีโดยบันทึกข้อมูลในแฟ้ม student2.dat โดยใช้ค า สั่ง fwrite( ) 
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