
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

บทท่ี 4 

การรับข้อมูลเข้าและแสดผลข้อมูล 
 
 

 

ในภาษาซีมีไลบรารีฟังก์ชนั (Alexander, A. ,Online) ท่ีเก่ียวกบัการรับขอ้มูลเขา้และ
การแสดงผลข้อมูล ได้แก่ฟังก์ชันท่ีท าการรับข้อมูลและส่งข้อมูลคือฟังก์ชัน getch() 
getche() getchar() และฟังก์ชนั putchar() ท าหนา้ท่ีรับส่งตวัอกัขระเขา้-ออกคอมพิวเตอร์ 
ส่วนฟังกช์นั gets() ฟังก์ชนั puts() ท าหนา้ท่ีรับ-แสดงสตริง และฟังกช์นั printf() ฟังก์ชนั 

scanf() ความสามารถรับ-ส่งอกัขระ ตวัเลข และสตริงได ้(Steven และ Lutfar, 2006) 
(Brian W. K., Online) เป็นตน้ 
  
การเรียกใชฟั้งก์ชนัแต่ละฟังกช์นัตอ้งทราบวา่ฟังกช์นัท่ีเรียกใชถู้กนิยามหรือตอ้งทราบวา่
อยู่ในไลบรารีใด ก่อนใช้งานฟังก์ชันนั้น ตอ้งสั่งให้โปรแกรมภาษาซีเช่ือมต่อ (ลิงค์)    
ดว้ยค าสั่ง #include<fileheader.h> ก่อนเสมอ 
 
การเรียกใช้ฟังก์ชันการรับข้อมูลเข้าและการแสดงข้อมูล สามารถเรียกได้ทุกจุดของ
โปรแกรม โดยการพิมพ์ช่ือฟังก์ชัน ตามด้วยรายการอาร์กิวเมนต์ท่ีอยู่ในวงเล็บ โดย
อาร์กิวเมนตจ์ะเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการส่งใหฟั้งกช์นัรับขอ้มูลเขา้และแสดงผลลพัธ์ตามความ
ตอ้งการของผูเ้ขียนโปรแกรม ฟังก์ชันบางฟังก์ชันไม่ต้องการอาร์กิวเมนต์ก็สามารถ
ท างานได ้
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 ฟังก์ชัน getch(); 
 

  
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ใน การรอรับการป้อนแป้นพิมพ์ (Key Board) 1 ตวัอกัษร และจะไม่
แสดงตวัอกัขระท่ีป้อนบนจอภาพ ฟังกช์นัน้ีถูกนิยามไวใ้น conio.h 
 
 รูปแบบที่1 getch(); 
 

 หมายถึง หยดุรอการป้อนแป้นพิมพ ์1 ตวัอกัษร  
 

รูปแบบที ่2 ตวัแปร = getch(); 
 

 หมายถึง หยดุรอการป้อนแป้นพิมพ ์1 ตวัอกัษรมาเก็บไวท่ี้ตวัแปร  
 
 
ฟังก์ชัน getche(); 
 

  
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ในการรอรับการป้อนแป้นพิมพ์ 1 ตวัอกัษรและจะแสดงตวัอกัขระท่ี
ป้อนบนจอภาพ ฟังกช์นัน้ีถูกนิยามไวใ้น conio.h 
 
 รูปแบบ  getche(); 
 

หมายถึง หยุดรอการป้อนแป้นพิมพ์ 1 ตวัอกัษรมาเก็บไวท่ี้ตวัแปรและ
แสดงผล 
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ฟังก์ชัน getchar(); 
 
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ในการรอรับการป้อนแป้นพิมพ์ และจะแสดงตัวอกัขระท่ีป้อนบน
จอภาพ ฟังกช์นัน้ีถูกนิยามไวใ้น conio.h 
 
 รูปแบบ  char var = getchar(); 
 

 หมายถึง หยดุรอการป้อนแป้นพิมพต์วัอกัษรมาเก็บไวท่ี้ตวัแปร var 
 

ฟังก์ชัน getchar(); 
  
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ในการรอรับการป้อนแป้นพิมพ์ และจะแสดงตัวอกัขระท่ีป้อนบน
จอภาพ ฟังกช์นัน้ีถูกนิยามไวใ้น conio.h 
 
 รูปแบบ  char var = getchar(); 
 

 หมายถึง หยดุรอการป้อนแป้นพิมพต์วัอกัษรมาเก็บไวท่ี้ตวัแปร var 

 
ฟังก์ชัน putchar(); 
  
เป็นฟังกช์นัท่ีใชใ้นการแสดงตวัอกัขระบนจอภาพ ฟังกช์นัน้ีถูกนิยามไวใ้น conio.h 
 
 รูปแบบ  putchar(char var); 
 

 หมายถึง แสดงตวัอกัขระในตวัแปร var ออกสู่หนา้จอภาพ 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 4.1  

 
ผลการท างานของโปรแกรม 
 

 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ 
 char letter[80]; 
 int count, tag; 
 for(count=0; (letter[count]=getchar()) != '\n';++count); 
 tag = count; 
 for(count=0; count<tag;++count) 
     putchar(toupper(letter[count])); 
 getch(); 
} 
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ฟังก์ชัน printf(); 
 

  
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้แสดงข้อมูลท่ีเป็น ตัวเลข ตวัอักขระ และสตริง ออกสู่หน้าจอภาพ 
หมายความว่า  ฟังก์ชัน printf() ท าหน้าท่ีย ้ายข้อมูลจากหน่วยความจ าของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สู่หน่วยแสดงผลคอมพิวเตอร์ และฟังกช์นั printf() ถูกนิยามไวใ้น stdio.h 
 
 รูปแบบมาตรฐาน printf(control string, arg1, arg2, … argn); 
 
 รูปแบบที ่1   printf(“ขอ้มูล”); 
  

ตัวอย่างเช่น   printf(“Hello C++…!”); 
 
ผลการรันโปรแกรม แสดงขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความ Hello C++…! แสดงสู่ออก

ทางหนา้จอภาพ 
 
 

รูปแบบที ่2  printf(“รหสัควบคุมขอ้มูล”, อาร์กิวเมนต)์; 
 

ตัวอย่างเช่น  A = 55;    
printf(“%d”,A);  //อาร์กิวเมนตเ์ป็นตวัแปร A 

หมายถึง    แสดงข้อมูลค่าของตวัแปร A ออกมาแสดงผลในรูป
ของเลขจ านวนเตม็ตาม การก าหนดของรหสัควบคุม
ขอ้มูล (%d) 

 
 ผลการรันโปรแกรม แสดง 55 ออกทางจอภาพ 
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 รูปแบบที ่3  printf(“ขอ้มูล รหสัควบคุมขอ้มูล”, อาร์กิวเมนต)์; 
 

 ตัวอย่างเช่น  X = 999; 
 
    printf(“Information in X = %d”, X); 
 

หมายถึง    แสดงขอ้มูลค าวา่ Information in X = ตามดว้ยค่าของ
ตวัแปร X ออกมา แสดงผลในรูปของเลขจ านวนเตม็
ตามรหสัควบคุมขอ้มูล (%d) 

 
 ผลการรันโปรแกรม Information in X = 999 
 
 

รหัสควบคุมข้อมูล 
  
เป็นรหัสควบคุมขอ้มูลซ่ึงเป็นการแสดงรูปแบบ (Format Code) ท่ีใช้ในการแสดงผลสู่
หน้าจอภาพ โดยรูปแบบการสั่งจะตอ้งอยู่หลงัเคร่ืองหมาย % รหัสควบคุมขอ้มูลท่ีใช้
แสดง ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1 แสดงรหสัควบคุมขอ้มูล 
 

 

 

 
 
 
 
 

รหัสควบคุม ความหมาย 
%c 
%d 
%e 
%f 
%g 

 
%i 

 
%o 
%x 
%u 

 
%s 

 
%p 
%% 

แสดงขอ้มูลในรูปตวัอกัขระ 1 ตวั (character) 
แสดงขอ้มูลในรูปตวัเลขจ านวนเตม็ (decimal) 
แสดงขอ้มูลในรูปทศนิยม ท่ีมีเลขช้ีก าลงั (exponential) 
แสดงขอ้มูลในรูปของตวัเลขทศนิยม (float) 
แสดงขอ้มูลในรูปเลขทศนิยม รูปแบบ e หรือ f ข้ึนอยูก่บั
ขอ้มูล โดยจะไม่แสดงเลขศูนยท่ี์อยูห่ลงัเลขทศนิยมตวัสุดทา้ย      
แสดงขอ้มูลในรูปของตวัเลขจ านวนเตม็ฐานสิบ รูปแบบคิด
เคร่ืองหมาย (integer) คือแสดงตวัเลขเป็นชนิด signed 
แสดงขอ้มูลในรูปของเลขฐาน 8 (octal) 
แสดงขอ้มูลในรูปของเลขฐาน 16 (hexa decimal) 
แสดงขอ้มูลในรูปจ านวนเตม็บวก หรือแสดงเลขจ านวนเต็ม
ไม่คิดเคร่ืองหมาย (unsigned) 
แสดงขอ้มูลในรูปของขอ้ความ (String) คือ แสดงขอ้มูลท่ีเป็น
ตวัอกัขระมากกวา่หน่ึงตวั 
แสดงขอ้มูลในรูปท่ีอยูข่องตวัแปร (address) 
แสดงเคร่ืองหมาย % 
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รหัสควบคุมการแสดงผล 
  
รหัสควบคุมการแสดงผล สามารถเขียนแทรกในค าสั่งของ printf(); ตามความตอ้งการ
ของนกัเขียนโปรแกรม ซ่ึงสามารถเขียนก่อน ส่วนของรหสัควบคุมหรือ หลงัรหสัควบคุม 
เป็นการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลสู่หน้าจอภาพให้เป็นระเบียบและส่ือความหมาย
ระหวา่งตวัโปรแกรมกบัผูใ้ชโ้ปรแกรม ไดถู้กตอ้ง รหสัควบคุมการแสดงผล ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 รหสัควบคุมการแสดงผล 
 
  

รหัส ความหมาย 
\n 
\t 
\r 
\f 
\b 

แสดงข้ึนบรรทดัใหม่ (new line) 
แสดงตวัอกัษรยอ่หนา้กระดาษ (Tab) 
สั่งใหต้วัช้ีต าแหน่ง (Cursor) กลบัไปอยูท่ี่ตน้บรรทดั 
สั่งใหเ้วน้การแสดงผลไป 1 หนา้ (feed) 
สั่งใหต้วัช้ีต าแหน่ง (Cursor) ถอยหลงักลบัไปลบตวัอกัษร 1 
ต าแหน่ง (back space) 

 
ตวัอยา่งโปรแกรม 4.2 เป็นการสั่งให้แสดงขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความโดยตรง การแสดงขอ้มูล
ท่ีเป็นตวัเลขจ านวนเต็มสิบ โดยผา่นการแสดงตวัแปร การแสดงขอ้ความก่อนแสดงขอ้มูล
ท่ีเป็นตวัเลขจ านวนเต็มโดยผา่นการควบคุมดว้ยรหสัควบคุม แต่ยงัไม่มีการควบคุมการ
แสดงผล หรือไม่มีการจดัรูปแบบการแสดงผล 
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ผลการท างานของโปรแกรม 
 

 
 
 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main( ) 
{ 
 int A=55; X=999; 
 clrscr(); 
 printf("Hello C+++...! "); 
 printf("%d",A); 
 printf("Information in X= %d",X); 
 getch(); 
} 
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ตวัอยา่งโปรแกรม 4.3 เป็นการสั่งใหแ้สดงขอ้มูลโดยมีการจดัรูปแบบการแสดงผล  

 
ผลการท างานของโปรแกรม 
 

 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main( ) 
{ 
 int A=55, X=999; 
 clrscr(); 
 printf("Hello C+++...! \n"); 
 printf("\t%d\n",A); 
 printf("\tInformation in X= %d",X); 
 getch(); 
} 
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ตวัอย่างโปรแกรม 4.4 เป็นโปรแกรมท่ีน ารหสัการควบคุมขอ้มูล (%d, %o, %x, %c) มา
ท าการสร้างข้อมูล ใช้ในการแสดงค่าของ ตัวเลขจ านวนเต็ม ตัวเลขฐานแปด ตัว
เลขฐานสิบหก ตวัอกัขระ (ASCII Code) ของแต่ละค่าตามล าดบั และรหสัการควบคุมการ
แสดงผล (\n, \t) มาท าการสร้างระบบการแสดงผลท่ีสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#define number 80 
void main() 
{ 
 clrscr(); 
 unsigned char Tascii; 
 printf("\nDec \t| \tOctal \t| \t Hexa \t Character"); 
 for(Tascii = 65; Tascii<=number;++Tascii) 
 printf(" \n%d\t|\t%o\t|\t%x\t|\t%c",Tascii,Tascii,Tascii,Tascii); 
 getch(); 
} 
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ผลการท างานของโปรแกรม 
 

 
 
การแสดงขอ้มูลโดยใช้ฟังก์ชนั printf() ในรูปแบบท่ีสามารถก าหนดขนาดขอ้มูลท่ีแสดง 
ได้ทั้ งจ  านวนตัวเลขก่อนจุดทศนิยมและหลังจุดทศนิยม เป็นการแสดงความเท่ียง 
(precision) โดยการก าหนดจ านวนหลักการแสดงตัวเลขหลังจุดทศนิยม ถ้าก าหนด
จ านวนท่ีนอ้ยกวา่ การแสดงผลจะท าการปัดเศษทศนิยม ดงัตวัอยา่งท่ี 4.5 
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ตวัอยา่งโปรแกรม 4.5 การก าหนดจ านวนตวัเลขก่อนและหลงัจุดทศนิยม 

 
ผลการท างานของโปรแกรม 
 

 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main( ) 
{ 
 float a=12345.6789; 

char text[30]={'i','n','f','o','r','m','a','t','i','o','n','a', 
'n','d','c','o','m','m','u','n','i','c','t','i','o','n'}; 

 clrscr(); 
 printf("%5f %7.3f %5.1f\n\n  ",a,a,a); 
 printf("%e %.5e %.3e\n ",a,a,a); 
 printf("%7s %9s %.5s",text,text,text); 
 getch(); 
} 
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จากผลการท างานโปรแกรม 4.5 การแสดงผลจากฟังก์ชนั printf("%5f %7.3f %5.1f\n\n  
",a,a,a); ในรหสัควบคุม %5f…,a เป็นการก าหนดใหแ้สดงค่าของตวัแปร a ตวัเลขจ านวน 
5 ต าแหน่งก่อนจุดทศนิยม รหัสควบคุม %7.3f…,a เป็นการก าหนดให้แสดงค่าของตวั
แปร a ตัวเลขจ านวน 7 ต าแหน่งก่อนจุดทศนิยม หลังจุดทศนิยม 3 ต าแหน่ง และ
รหัสควบคุม %5.1f…,a เป็นการก าหนดให้แสดงค่าของตัวแปร a ตัวเลขจ านวน 5 
ต าแหน่งก่อนจุดทศนิยม หลงัจุดทศนิยม 1 ต าแหน่ง  
  
ส่วนฟังกช์นั printf("%e %.5e %.3e\n ",a,a,a); ในรหสัควบคุม %e…,a เป็นการก าหนดให้
แสดงค่าของตวัแปร a แสดงขอ้มูลในรูปทศนิยม ท่ีมีเลขช้ีก าลงั (exponential) ตามจ านวน
จริง รหสัควบคุม %.5e…,a เป็นการก าหนดให้แสดงค่าของตวัแปร a แสดงขอ้มูลในรูป
ทศนิยม  ท่ี มี เ ลข ช้ีก า ลัง  โดยให้ แสดง เลขหลัง จุดทศนิยม  5 ต า แห น่ง  และ
รหัสควบคุม %.3e…,a เป็นการก าหนดให้แสดงค่าของตัวแปร a แสดงข้อมูลในรูป
ทศนิยม ท่ีมีเลขช้ีก าลงั โดยใหแ้สดงเลขหลงัจุดทศนิยม 3 ต าแหน่ง 
  
ส่วนฟังก์ชนั printf("%7s %9s %.5s",text,text,text); ในรหัสควบคุม %7s…,text เป็นการ
ก าหนดให้แสดงค่าของตวัแปร text แสดงขอ้มูลในรูปตวัอกัษรจองจ านวนพื้นท่ีแสดง 7 
ตวัอกัษร รหัสควบคุม %9s…,text เป็นการก าหนดให้แสดงค่าของตวัแปร text แสดง
ขอ้มูลในรูปตวัอกัษรจองจ านวนพื้นท่ีแสดง 9 ตวัอกัษร และรหัสควบคุม %.5s…,text 
เป็นการก าหนดให้แสดงค่าของตวัแปร text แสดงขอ้มูลในรูปตวัอกัษรจ านวนแสดง 5 
ตวัอกัษร   
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ฟังก์ชัน scanf(); 
 

  
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ในติดต่อกับผูใ้ช้งานโปรแกรมในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ (Key- 
Board) เขา้มาเก็บไวใ้นท่ีอยูข่องตวัแปร เพื่อน าไปใชใ้นการค านวณและการประมวลผล 
ถูกนิยามไวใ้น stdio.h 
 
 รูปแบบ    scanf(“รหสัของชนิดขอ้มูล”, ท่ีอยูข่องตวัแปร); 
 
 ตัวอย่าง   scanf(“%d”, &A); 
 

หมายถึง  รอรับค่าขอ้มูลท่ีเป็นเลขจ านวนเตม็มาเก็บไวใ้นท่ีอยู ่
   ของตวัแปร A 

    &A หมายถึง ท่ีอยูข่องตวัแปร A (Address A) 
 
 ตัวอย่าง   scanf(“%f”, &score); 
 
 หมายถึง  รอรับค่าขอ้มูลท่ีเป็นเลขทศนิยมมาเก็บไวใ้นท่ีอยูข่อง 
    ตวัแปร score 
 
ฟังกช์นั scanf() มีการควบคุมขอ้มูลจากการป้อนคียบ์อร์ด โดยใชร้หสัควบคุม ตามตาราง
ท่ี 4.3 ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่า มีส่วนท่ีเหมือนและแตกต่างกบัรหัสควบคุมของค าสั่ง printf() 
บางรหสั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรหสัควบคุมการรับขอ้มูลจากคียบ์อร์ดของค าสั่ง scanf() 
 

 
  
การป้อนขอ้มูลใหก้บัท่ีอยูต่วัแปรของฟังกช์นั scanf() โดยมาตรฐานใชอ้กัขระไวทส์เปซ 
ในการแยกขอ้มูลขา้วของแต่ละฟิลดด์งัตวัอยา่งโปรแกรม 4.6 
 
 
 
 
 
 

รหัสควบคุม ความหมาย 
%c 
%d 
%e 
%f 
%g 
%h 
%i 
%o 
%x 
%s 

 
%u 

รับขอ้มูลเป็นตวัอกัขระ 1 ตวั   
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขจ านวน  
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขทศนิยม   
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขทศนิยม   
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขทศนิยม   
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขจ านวนเต็มแบบ short   
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขจ านวนเต็ม เลขฐานสิบหก เลขฐานแปด 
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขฐานแปด 
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขฐานหก 
รับขอ้มูลเป็นขอ้ความ จ านวนขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัขระมากกวา่
หน่ึงตวัใชใ้นการเก็บอกัขระนลั \0 ใหก้บัสตริงออโตเมติก 
รับขอ้มูลเป็นตวัเลขจ านวนเต็มแบบ unsigned 
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ตวัอยา่งโปแกรม 4.6 การป้อนขอ้มูลโดยฟังกช์นั scanf() 

 
ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
  
จากผลการท างานโปรแกรม 4.6 ใช้การเวน้วรรคหรืออกัขระไวท์สเปซ คัน่ระหวา่งการ
ป้อนเลข 1 เลข 2 และเลข 3 เพื่อก าหนดค่าขอ้มูลจากคียบ์อร์ดให้ท่ีอยูต่วัแปรแต่ละตวั a b 
และ c ตามล าดบั 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main( ) 
{ 
 int a,b,c; 
 scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); 
 printf("a= %d b= %d c= %d ",a,b,c); 
 getch(); 
} 
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การป้อนขอ้มูลสามารถใช้การการป้อนป้อน enter แทนการใช้การเวน้วรรคหรืออกัขระ
ไวท์สเปซ คัน่ระหว่างการป้อนเลข 1 เลข 2 และเลข 3 ให้กบัท่ีอยู่ตวัแปรแต่ละตวั a b 
และ c ตามล าดบั 
 

  
 
หรือการก าหนดจ านวนของตวัอักขระท่ีใช้ในการป้อนข้อมูล จากตัวโปรแกรมของ         
ใช้ฟังก์ชนั scanf() ได ้โปรแกรม 4.7 เช่น การก าหนดจ านวนตวัเลขท่ีตอ้งการในป้อน 3 
ตวัอกัขระ สามารถก าหนดดว้ย %3d  
ตวัอยา่งโปรแกรม 4.7 แสดงการก าหนดจ านวนอกัขระในการป้อนฟังกช์นั scanf()   

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main( ) 
{ clrscr(); 
 int a,b,c; 
 scanf("%3d %3d %3d",&a,&b,&c); 
 printf("a= %d b= %d c= %d ",a,b,c); 
 getch(); 
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
  
 
แต่ถา้ผูใ้ชง้านโปรแกรมป้อนผดิพลาด คือใชก้ารก าหนดจ านวนอขัระในการป้อน เช่น 
1234 5678 9100 ส่งผลท าใหก้ารรับขอ้มูลผดิพลาดไดด้งัน้ี 
 

 
  
จากผลการท างานโปรแกรมพบว่า ขอ้มูลท่ีตวัแปร a เก็บเป็นค่า 123 b เก็บค่า 4 และ c 
เก็บค่า 567 ส่วนค่า 89100 ถูกตดัทิ้งเพราะ โปรแกรมมีการก าหนดรับค่า 3 อกัขระแรก
เป็นของตวัแปร a ส่วนท่ีเหลือเป็นของตวัแปร b คือ 4 เท่านั้นเพราะหลงัการป้อนเลข 4 มี
การเวน้วรรค ส่งผลให้โปรแกรมตีความวา่จบการป้อนค่าชุดท่ีสอง ส่วนตวัแปร c รับค่า
อีก 3 อกัขระท่ีป้อมคือ 567 เท่านั้นส่วนเหลือตวัโปรแกรมไม่สามารถรับได ้จึงไม่สนใจ 
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การก าหนดของรหัสควบคุมในโปรแกรมภาษาซียอมให้มีการก าหนดเพิ่มอาร์กิวเมนต์
เพิ่มเติม ได ้เช่น ตอ้งการก าหนดให้โปรแกรมรับจ านวนเต็มแบบ short หรือ unsigned 
สามารถก าหนดด้วย %hd ถ้าก าหนดให้รับจ านวนเต็มแบบ long หรือ unsigned long 
สามารถก าหนดดว้ย %ld หรือถา้ตอ้งการก าหนดให้รับเลขทศนิยมมีความละเอียดสอง
เท่า สามารถก าหนดดว้ย %Lf ดงัตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 4.8 
 
ตวัอย่างโปรแกรม 4.8 การก าหนดการรับค่าเพิ่มอาร์กิวเมนตเ์พิ่มเติม โดยท าการก าหนด
ตัว แป ร ท่ี ช นิ ด  double 2 ตัว แป ร คื อ  ad และ  bd ในก า ร รั บค่ า ด้ ว ย  ฟั ง ก์ ชัน 
scanf("%lf %lf",&ad,&bd); และการก าหนดตวัแปรท่ีชนิด short 2 ตวัแปรคือ as และ bs 
ในการรับค่าดว้ย ฟังก์ชนั scanf("%hd %hd",&as,&bs); จะพบวา่ถา้ท าการป้อนค่าให้แปร
ชนิดท่ี short จ านวน 2 ไบท์ ( บิท) ซ่ึงมีค่าตวัเลขท่ีสามารถรับค่าได้อยู่ระหว่าง -32768   
ถึง   +32767 เท่านั้น ถา้มีการป้อนค่าเกินไปหน่ึงค่า ขอ้มูลจะท าการก าหนดค่าให้เป็นค่า
ติดลบค่าแรกของค่าคือ -32768  ดงัผลการท างานของโปรแกรม  

  

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main( ) 
{ 
 
clrscr(); 
double ad,bd; 
short as,bs; 
printf("Enter Double Value 2 number ?\n"); 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
 
 

ต่อจากดา้นบน 
scanf("%lf %lf",&ad,&bd); 
printf("Enter Short Value 2 number ?\n"); 
scanf("%hd %hd",&as,&bs); 
printf("Display Type of numbers\n\n"); 
printf("\tad= %lf \tbd= %lf\n ",ad,bd); 
printf("\tas= %hd \tbs= %hd\n ",as,bs); 
getch(); 
} 
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ต าแหน่งของเคอร์เซอร์ (Cursor Position) 
  
ในการควบคุมการแสดงขอ้มูลบนหนา้จอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในโหมดตวัอกัษร
(Text Mode) ตามมาตรฐานหน้าจอภาพประกอบด้วย 25 บรรทัด (Rows) และแต่ละ
บรรทดัจะมี 80 คอลมัน์ (Columns) เม่ือ X แทนค่าคอลมัน์ และ Y แทนค่าบรรทดั ดงันั้น 
X จะมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 80 ส่วน Y จะมีค่าตัง่แต่ 1 ถึง 25  ภาพท่ี 4.1  
 
 

    (1,1)                            (80,1) 
 
 
 
 
 
 
 

    (1,25)            (80,25) 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงการแบ่งจ านวนตวัอกัษรหนา้จอภาพในโหมดตวัอกัษร 
 
 
 
 
 
 

X 

 Y 
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ฟังก์ชัน gotoxy(); 
 

  
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ก าหนดต าแหน่งในการแสดงผลได้ตามของแกน x ด้านคอลมัน์ และ
แกน y ด้านแถวหรือบรรทดั โดยเม่ือก าหนดต าแหน่งท่ีต้องการแล้ว ต้องใช้ฟ่ังก์ชัน 
printf(); หรือ cprintf(); สั่งใหแ้สดงผล ซ่ึงฟังกช์นั gotoxy() ถูกนิยามไวใ้น conio.h 
 
 รูปแบบ   gotoxy(ต าแหน่งแกน x, ต าแหน่งแกน y); 
 
 ตัวอย่างเช่น  gotoxy(10,5); printf(“ICE iTech TRU”); 
 
  

หมายถึง สั่งให้แสดงขอ้ความ ICE iTech TRU ท่ีต  าแหน่งแกน 
x หรือคอลัมน์นับจากขอบจอภาพด้านซ้ายมือมา 10 
ต าแหน่ง และท่ีต าแหน่งแกน y หรือ บรรทดัท่ี 5 นับ
จากขอบดา้นบนของจอภาพลงมา 

 

ฟังก์ชัน clrscr(); 
 
 

ในการเขียนโปรแกรมมีความจ าเป็นต้องการลบผลการท างานโปรแกรมท่ีท างานเดิม 
ฟังกช์นั clrscr() ท าหนา้ท่ีการลบขอ้ความบนจอภาพ ถูกนิยามไวใ้น conio.h   
 

รูปแบบ   clrscr(); 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 4.9 

 
ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
 
 

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

clrscr(); 
gotoxy(10,5); 
printf("ICE iTech TRU"); 
getch(); 

} 
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ฟังก์ชัน textcolor(); 
 

  
ในโหมดตัวอักษรสามารถก าหนดการแสดงสีบนหน้าจอภาพได้ด้วย เป็นฟังก์ชัน 
textcolor() โดยการงานตอ้งใชร่้วมกบัฟังกช์นั cprintf(); ถูกนิยามไวใ้น conio.h  
 

รูปแบบ   textcolor (ค่าสี); 
 

หมายถึง  การใช้งานต้องก าหนดค่าสีของฟังก์ชันtextcolor() 
ก่อนท าการประมวลผลโดย ค่าสี จะสามารถก าหนด
ได้ 16 สี สามารถก าหนดเป็นตวัเลข หรือเป็น ช่ือสี
ภาษาองักฤษ ได ้ตารางท่ี 4.4  

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าสีฟังกช์นั textcolor() 
 

ค่าสี สีท่ีแสดง 
0  (BLACK) 
1  (BLUE) 
2  (GREEN) 
3  (CYAN) 
4  (RED) 
5  (MAGENTA) 
6  (BROWN) 
7  (LIGHTGRAY) 
8  (DARKGRAY) 

ด า 
น ้าเงิน 
เขียว 
ฟ้า 
แดง 
ม่วง 
น ้าตาล 
เทาสวา่ง 
เทาด า 
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ค่าสี สีท่ีแสดง 
   9  (LIGHTBLUE) 
 10  (LIGHTGREEN) 
 11  (LIGHTCYAN) 
 12  (LIGHTRED) 
 13  (LIGHTMAGENTA) 
 14  (YELLOW) 
 15  (WHITE) 

น ้าเงินสวา่ง 
เขียวสวา่ง 
ฟ้าสวา่ง 
แดงสวา่ง 
ม่วงสวา่ง 
เหลือง 
ขาว 

  

 

 ตวัอยา่ง เช่น  textcolor(1); 
    cprintf(“ICE iTech TRU”); 
 
 หมายถึง  จะแสดงขอ้ความ ICE iTech TRU เป็นสีน ้าเงิน 
 
  

ฟังก์ชัน cprintf(); 
 

  
ฟังก์ชนั cprintf() เป็นฟังก์ชนัแสดงขอ้ความหรือตวัอกัษรเป็นสีออกทางจอภาพตามค่าสี
ท่ีก าหนดในฟังกช์นั textcolor() รูปแบบการท างานเหมือนกบัฟังกช์นั printf()  ซ่ึงฟังกช์นั
ทั้ง 2 ฟังกช์นัท่ีถูกนิยามไวใ้น conio.h  
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ฟังก์ชัน textblackground(); 
 

  
ฟังก์ชนั textblackground() เป็นฟังกช์นัท่ีใชก้  าหนดสีพื้นของการแสดงขอ้ความตวัอกัษร
ซ่ึงจะต้องใช้ร่วมกับฟังก์ชัน textcolor();  และ cprintf();  ถูกนิยามไวใ้น conio.h และ 
graphics.h 
 
 รูปแบบ   textblackground(ค่าสี) 
 
 ตัวอย่างเช่น  textbackground(RED); 
    textcolor(BLUE); 
    cprintf(“Test Color for Monitor”); 
 

หมายถึง แสดงขอ้ความ Test Color for Monitor เป็นสีน ้าเงิน
และพื้นเป็นสีแดง 

 
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 4.10 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<graphics.h> 
void main( ) 
{ 

clrscr(); 
gotoxy(10,5);    
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
 

ต่อจากดา้นบน 
 textbackground(WHITE);  
textcolor(RED);  
cprintf("Information and Communication"); 
gotoxy(10,7); 
textbackground(WHITE); 
textcolor(BLUE); 
cprintf("Industrial Technology "); 
getch(); 

} 
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สรุป  
  
ในการเขียนโปรแกรมให้สามารถตอบโจทย ์ผูใ้ช้งานโปรแกรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจยัส าคญัหน่ึงของสร้างโปรแกรมให้ตอบเง่ือนไขได ้ส่วนของโค๊ดท่ีท าหนา้ในการรับ
ขอ้มูลเขา้ ซ่ึงมีฟังก์ชนัท่ีสามารถน ามาใชง้านได ้2 ประเภท ฟังก์ชนัรับขอ้มูลเขา้โดยไม่
แสดงขอ้มูลท่ีมีการป้อนหน้าจอภาพ และฟังก์ชนัรับขอ้มูลเขา้โดยแสดงขอ้มูลท่ีมีการ
ป้อนหน้าจอภาพ ในการควบคุมต าแหน่งการแสดงผลหน้าจอสามารถสั่งได้ด้วย 
รหัสควบคุมขอ้มูลดว้ยเคร่ืองหมาย % ตามดว้ยรหัสควบคุม และเคร่ืองหมาย \ ตามดว้ย
รหสัควบคุม เป็นตน้ 
 ในการควบคุมการแสดงขอ้มูล เป็นตวัอกัษรสี สามารถใชฟั้งกช์นั cprintf() แทน
ฟังก์ชัน printf() ซ่ึงข้อมูลเป็นการแสดงตวัอกัษรปกติ (สีด า) การควบคุมต าแหน่งทุก
ต าแหน่งระหวา่ง ตวัอกัษรท่ีสามารถแรก จนถึงตวัอกัษรสุดทา้ย(80) และสามารถก าหนด
ต าแหน่งบรรทดัแรก จนถึงบรรทดัสุดทา้ย (25) ไดด้ว้ยฟังกช์นั gogxy() เป็นตน้ 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 
 
ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. ฟังกช์นั getch(), getche() มีความแตกต่างหรือสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  

………………………………………………………………………………………  
2. ฟังกช์นั getchar(), putchar() มีความแตกต่างหรือสัมพนัธ์กนัอยา่งไร  

………………………………………………………………………………………  
3. ฟังกช์นั printf() ตอ้งนิยามร่วมกบัเฮดเดอร์ใด 

………………………………………………………………………………………  
4. ฟังกช์นั printf() สามารถสั่งใหแ้สดงผลขอ้ความพร้อมกบัตวัแปรไดห้รือไม่ 

………………………………………………………………………………………  
5. ฟังกช์นั printf() ถา้ตอ้งการใหแ้สดงค่าท่ีเป็นทศนิยมตอ้งใชร้หสัควบคุมใด 

………………………………………………………………………………………  
6. ฟังกช์นั scanf() มีรูปแบบการสั่งการอยา่งไร  

………………………………………………………………………………………  
7. ฟังกช์นั scanf() สามารถสั่งใหแ้สดงผลขอ้ความพร้อมกบัรับค่าเก็บในตวัแปรได้

หรือไม่ 
………………………………………………………………………………………  

8. จงเขียนฟังกช์นั scanf() ใหรั้บค่าท่ีเป็นเป็นตวัอกัษร 1 ตวัเก็บท่ีตวัแปรช่ือ input 
………………………………………………………………………………………  

9. ถา้ตอ้งใหแ้สดงผลเลขฐาน16 ผูเ้ขียนโค๊ดควรตอ้งใชฟั้งกช์นัใด 
………………………………………………………………………………………  

10. ถา้ตอ้งการรับขอ้มูลคร้ังละ 3 ตวัแปรสามารถท าไดห้รือไม่ 
………………………………………………………………………………………  
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ในการแสดงผลหนา้จอภาพในโหมด Text อยากทราบวา่สามารถแสดงขอ้มูลได้

สูงสุดก่ีบรรทดั 

    ก. 15      ข. 25 
    ค. 40      ง. 80 
2 ในการแสดงผลหนา้จอภาพในโหมด Text อยากทราบวา่สามารถแสดงขอ้มูลได้

สูงสุดก่ีตวัอกัษรในหน่ึงบรรทดั 

    ก. 15      ข. 25 
    ค. 40      ง. 80 

3 ค าสั่งใดท าหนา้ท่ีในการก าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลบนหนา้จอภาพ

คอมพิวเตอร์ 

    ก. textcolor()     ข. scanf() 
    ค. gotoxy()     ง. clrscr() 

4. ถา้ตอ้งการลบขอ้มูลบนหนา้จอภาพคอมพิวเตอร์ตอ้งใชข้อ้ใด 

    ก. textcolor()     ข. scanf() 
    ค. gotoxy()     ง. clrscr() 

5. ถา้ตอ้งการก าหนดสีใหก้บัขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรบนหนา้จอภาพคอมพิวเตอร์ตอ้ง
ใชข้อ้ใด 

    ก. textcolor()     ข. scanf() 
    ค. gotoxy()     ง. clrscr() 
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6. รูปแบบก าหนดสีใหก้บัขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรบนหนา้จอภาพเป็น 
textcolor(CYAN) จะแสดงสีใด  

    ก. ฟ้า      ข. ม่วง 
    ค. น ้าตาล     ง. เทาด า 

7. รูปแบบก าหนดสีใหก้บัขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรบนหนา้จอภาพเป็น 
textcolor(DARKGRAY) จะแสดงสีใด  

    ก. ฟ้า      ข. ม่วง 
    ค. น ้าตาล     ง. เทาด า 

8. cprintf() ตอ้งท าการนิยามกบัเฮดเดอร์ใด 
    ก. stdio.h     ข. conio.h 
    ค. graphic.h     ง. math.h 

9. textblackground() เป็นฟังกช์นัท าหนา้ท่ีใด 
    ก. ก าหนดสีใหก้บัตวัอกัษร ข. ก าหนดสีใหก้บัพื้นหลงัของตวัอกัษร 
    ค. ก าหนดสีใหก้บัพื้นหลงัของจอภาพ  ง. ก าหนดสีใหก้บั 

10. textblackground(BROWN) เป็นฟังกช์นัท าหนา้ท่ีใด 
    ก. ฟ้า      ข. ม่วง 
    ค. น ้าตาล     ง. เทาด า 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้านเขา้ใจโดย
ยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 
จากการโปรแกรมภาษาซี 
 #iInclude<stdio.h> 
 int i, j, k; 
1. ใหผู้อ่้านเขียนฟังกช์นัการรับค่าดว้ย scanf() เก็บในตวัแปร i, j และ k ดงัน้ี 

ก. รับค่าตวัแปร i, j และ k เป็นเลขจ านวนเตม็ฐานสิบ 
ข. รับค่าตวัแปร I เป็นเลขจ านวนเต็มฐานสิบ รับค่าตวัแปร j เป็นเลขจ านวนเต็ม
แปด และรับค่าตวัแปร k เป็นเลขจ านวนเตม็ฐานสิบหก 

2.  จงบอกความหมายของสตริงควบคุมในฟังกช์นั scanf() ดงัน้ี 
 ก. scanf(%10ld %3hd %10lf %10le”, &w, &x, &y, &z) 
 ข. scanf(%12lx %5ho %15hu %15lu”, &w, &x, &y, &z) 
 ค. scanf(%10D %hd %10f %10e”, &w, &x, &y, &z) 
 ง. scanf(%5d %3d %2lf %10lf”, &w, &x, &y, &z) 

จากโปแกรมภาษาซี 
  #include<stdio> 
  float m, n, o; 
3. เขียนฟังกช์นั printf() ใหแ้สดงค่าตวัแปร และนิพจน์โดยการแปลงค่าชนิดตวัแปร  

ก. m n และ o โดยแต่ละตวัมีความกวา้งของฟิลดท่ี์แสดง 5 ต าแหน่ง มีทศนิยม
ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
ข. (m + n) และ (n - o) โดยแต่ละตวัมีความกวา้งของฟิลด์ท่ีแสดง 7 ต าแหน่ง มี
ทศนิยมไม่เกิน 5 ต าแหน่ง 
ค. sqrt( m + n) และ fabs( n – o) โดยแต่ละตวัมีความกวา้งของฟิลดท่ี์แสดง 8 
ต าแหน่ง มีทศนิยมไม่เกิน 4 ต าแหน่ง 
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จากโปแกรมภาษาซี 
  #include<stdio> 
  float m= 2.5, n=0.0005, o=3000; 
4. จงเขียนผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากฟังกช์นั printf() ดงัต่อไปน้ี 

ก. printf(“%f %f %f”,m,n,o) 
ข. printf(“%2f %2f %2f”,m,n,o) 
ค. printf(“%7f %7f %7f”,m,n,o) 
ง. printf(“%8.2f %8.2f %8.2f”,m,n,o) 

 
จากโปแกรมภาษาซี 
  #include<stdio> 
  char tx[80]; 
5. โดย tx เก็บค่า information and communication engineering department ใหผู้อ่้าน

เขียนผลลพัธ์ของฟังกช์นั printf() ดงัต่อไปน้ี 
ก. printf(“%s”,tx) 
ข. printf(“%10s”,tx) 
ค. printf(“%.10s”,tx) 

 
------------------------------------------------------------------------- 
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