
บทท่ี 8 
 

ฟังก์ชัน 
 

 
ฟังก์ชัน โดยความหมายทัว่ไปหมายถึงหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบให้ท างานให้ส าเร็จ และ
รายงานผลการด าเนินงาน (ศรัณย ์อินทโกสุม, 2539) ส่วนฟังกช์นัของโปรแกรมหมายถึง
โปรแกรมย่อย (subprograms) ท่ีเขียนมาให้น าไปใช้ประโยชน์และน าไปงานในการ
แก้ปัญหางานเสร็จสมบูรณ์ภายในตัวเอง ถ้าเทียบกับโปรแกรมภาษาอ่ืนมีลักษณะ
เหมือนกบัโปรแกรมยอ่ยหรือสับรูทีน (subroutine) ดว้ยเน่ืองจากภาษาซี มีการออกแบบ
โปรแกรมให้อ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชห้รือผูเ้ขียนโปรแกรมให้สามารถท างานต่าง 
ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประหยดัเน้ือท่ีในหน่วยความจ า ภาษาซีมีฟังก์ชนัเตรียมไวใ้หผู้ใ้ช้
เรียกใชไ้ดม้ากมาย (Steven และ Lutfar, 2006) (Brian W. K., Online) 
  
ฟังก์ชันในภาษาซีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ฟังกช์นัท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรมก าหนดข้ึน (user defined function) 
2. ฟังกช์นัไลบรารี (library function) 

 

ฟังก์ชันทีผู้่ใช้โปรแกรมก าหนดขึน้ (User defined function) 
 
การเขียนฟังก์ชนัท่ีผูใ้ช้โปรแกรมก าหนดข้ึน สามารถเขียนฟังก์ชนัโดยฟังก์ชนัท่ีเขียน
เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมหลกั (main()) และท าการบนัทึกเป็นไฟล์เดียวกนั กบัการ
เขียนฟังก์ชนัมาใชง้านโดยเก็บฟังก์ชนัไวเ้ป็นช่ือไฟล์อ่ืน ซ่ึงฟังก์ชนัท่ีผูใ้ชเ้ขียนข้ึนมาใช้
งานจะมีลกัษณะเหมือนกบัโปรแกรมยอ่ยทัว่ไป ลกัษณะเดียวกบัภาษาอ่ืน คือฟังก์ชนัท่ี
เขียนข้ึนสามารถท าการส่งค่า หรือรับค่า รูปท่ี 8.1  
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รูปท่ี 8.1 แสดงการท างานของการเรียกฟังกช์นัและการส่งค่ากลบั 

 
รูปแบบ 
   type FnName(); 
    
type   ชนิดของฟังกช์นัท่ีส่งกลบัค่ากลบัไปยงัฟังกช์นัท่ีเรียกใชง้าน 
  สามารถก าหนดชนิดของฟังกช์นัไดถ้า้ไม่ก าหนดค่าท่ีส่งกลบั 
  จะเป็นชนิดจ านวนเตม็(integer) 
 

 void main() 
{ 
statment1; 
statement; 
fn1(); 
} 

โปรแกรมหลกั 

 fn1() 
{ 
statement; 
fn()2; 
return; 
} 

ฟังกช์นั1 

เรียกใชฟั้งกช์นั fn1() 

ค าสัง่ท่ีใชส่้งค่ากลบัฟังกช์นัหลกั 

 fn2() 
{ 
statement; 
return; 
} 

ฟังกช์นั2 
ค าสัง่ท่ีใชส่้งค่ากลบัฟังกช์นั1 

เรียกใชฟั้งกช์นั fn2() 
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FnName()  ช่ือฟังกช์นั() 
 
ตัวอย่างเช่น 
   void display(); 
 
หมายถึง  การประกาศฟังกช์นัช่ือ display()  
  เป็นฟังกช์นัชนิดท่ีไม่มีการส่งค่ากลบั(void) 
 
   float calculate(); 
 
หมายถึง  การประกาศฟังกช์นัช่ือ calculate()  
  เป็นฟังกช์นัชนิดท่ีมีการส่งค่ากลบัเป็นชนิดทศนิยม (float) 
  
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 8.1 เป็นโปรแกรมการเรียกใชฟั้งกช์นัยอ่ยช่ือ display()  
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void display();   //ประกาศฟังกช์นัช่ือ display() ไม่มีการส่งค่ากลบั 
(void) 
 void main() 

 {  
   clrscr(); 
   printf(“Display Function Main\n”); 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 

ต่อจากด้านบน 
 

   printf(“Press any key for used display function\n”); 
   getch();   //รอรับการกดคียใ์ด ๆ ของผูใ้ชโ้ปรแกรม 
   display();   //การเรียกใชฟั้งกช์นั display() 
 }     //จบฟังกช์นัหลกั  
 

void display()  //ตวัฟังกช์นัยอ่ยช่ือ display 
 { 
   printf(“Display in Function Sub”); 
   getch(); 
 }     //จบฟังกช์นัยอ่ย 
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การส่งผา่นตวัแปรในฟังก์ชนัต่างๆ ค่าขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นตวัแปรสามารถส่งค่าท่ีถูกก าหนด 
หรือ ค่าท่ีเก็บผลการค านวณในแต่ละฟังกช์นัไปยงัฟังกช์นัต่างๆ ได ้2 ลกัษณะคือ ตวัแปร
แบบโกลบอล(global) และตวัแปรแบบโลคอล(local) ตวัแปรแบบโกลบอล เป็นตวัแปรท่ี
มีการประกาศใชก่้อนฟังกช์นั main() ซ่ึงค่าเร่ิมตน้ของตวัแปรจะมีค่าเท่ากบัศูนยอ์ตัโนมติั 
ตวัแปรแบบโกลบอลน้ีทุกฟังก์ชนัสามารถใช้ร่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งประกาศตวัแปรใน
ฟังก์ชันท่ีเรียกใช้อีก ส่วนตวัแปรแบบโลคอล เป็นตวัแปรท่ีมีการประกาศหลังฟังก์ชัน 
main() ซ่ึงตวัแปรโลคอลจะสามารถใช้ไดเ้ฉพาะฟังก์ชนัท่ีมีการประกาศตวัแปรเท่านั้น 
ฟังกช์นัท่ีไม่ไดป้ระกาศจะไม่สามารถงานใชไ้ด ้ 
 
การส่งค่าผ่านฟังก์ชัน 
 
การส่งค่าผา่นฟังกช์นั หมายถึง การส่งค่าจากฟังก์ชนัหน่ึงไปยงัอีกฟังก์ชนัหน่ึงซ่ึงจะตอ้ง
ก าหนดตวัแปรหรือฟังก์ชนัไวใ้นการรับค่า การส่งค่าอาจส่งไดค้่าเดียวหรือหลายค่าก็ได ้
การส่งค่าผ่านฟังก์ชันจะช่วยท าให้การเขียนโปรแกรมนั้นสั้ นลงและง่ายในการแก้ไข
โปรแกรม ซ่ึงสามารถศึกษาวธีิการเขียนโปรแกรมการประยกุตใ์ชง้านไดใ้นบทต่อไป 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 8.2 เป็นโปรแกรมสูตรคูณแบบส่งค่าผา่นฟังกช์นั 

 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
int  multi(int n);     
void main() 
{ 
    clrscr(); 
    printf(“Program Calculate of Multiplication Table\n”); 
    multiply(2);     
    multiply(12);      
    getch(); 

} 
 * Sub Program Calculate of Multiplication Table */ 

int multi(int n) 
 { 
   int i; 
   for(i=1;i<13;i++);  
      printf(“Calculate of Multiplication Table\n”);   

        printf(“%.2d \t*\t %.2d \t=\t %.2d\n”,n,i,n*i); 
    getch(); 
 } 
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จากโปรแกรม 8_2 มีการประกาศฟังก์ชัน int multi(int n) เป็นฟังก์ชันท่ีมีการส่งค่าตวั
แปรชนิดเลขจ านวนเตม็ขนาด 16 บิต (int n) โดยตวัแปร n เป็นใชใ้นการรับค่า  
  
ในการเรียกใชฟั้งกช์นั multi(2) ท่ีอยูใ่นส่วนของตวัโปแกรมหลกั void main() ก าหนด
ค่าท่ีตอ้งการส่งผา่นตวัแปร n มีค่าเท่ากบั 2 ท่ีอยูใ่นวงเล็บจะถูกส่งใหก้บัฟังกช์นั int 
multi(int n) ใชใ้นการค านวณ  
  
ตวัฟังกช์นั int multi(int n) จะแสดงผลการค านวณสูตรคูณมาตรา 2 ดว้ยเพราะมีการส่งค่า 
n=2 กลบัไปยงัฟังกช์นัหลกั void main() ดงัผลการท างานโปรแกรมดา้นล่าง 
 
ผลการท างานโปรแกรม 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 8.3 โปรแกรมส่งค่าผา่นฟังกช์นัแบบหลายค่า 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<dos.h> 
char show(char col, char row);    

void main() 
 { 
    clrscr(); 
    show(15,5);      
    getch(); 
} 
char show(char c, char r) 
 { 
  do { 
      gotoxy(c, r); 
      textcolor(random(16)|128); 
      cprintf("Information&CommunicatioEng.");     
      delay(5000); 
       } while(!kbhit()); 
 return 0;  
 } 
 
 



 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

208 

จากโปรแกรม 8.3 มีการประกาศฟังกช์นั char show(char col, char row) โดยมีตวัแปร 
col และ row เป็นตวัแปรชนิดchar (character) มีขนาด 8 บิท เพื่อใชใ้นการรับค่า 
  
ในฟังก์ชนั void main() เรียกใช้ฟังก์ชัน show(col, row) และท าการส่งค่า 15 และ 5 
ให้กับฟังก์ชัน char show(char col, char row) ในฟังก์ชัน char show(char c, char r) 
จะรับค่า 15 มาเก็บไวท่ี้ c และ 5 มาเก็บไวท่ี้ r 
  
ใ น ฟั ง ก์ ชั น  char show(char c, char r) แ ส ด ง ข้ อ ค ว า ม Information 
&CommunicationEng. ตามต าแหน่งก าหนดให้กบัหน้าจอคอมพิวเตอร์ดว้ยค่าในตวั
แปรของ c และ r โดยท่ีขอ้ความ     จะกะพริบและเปล่ียนสีแบบสุ่มไปเร่ือย ๆ จนกวา่
จะมีการกดแป้นพิมพใ์ด ๆ จึงออกจากโปรแกรม 

 
ผลการท างานโปรแกรม 
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ฟังก์ชันไลบรารี (library function) 

  

โปรแกรมในภาษาซีได้ใช้ฟังก์ชัน (function) เป็นหลักในการเขียนโปรแกรม ตัว
โปรแกรมหลัก(main( )) ก็เป็นฟังก์ชัน ภาษาซีเป็นภาษาสร้างข้ึนมาเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูเ้ขียนโปรแกรมให้สามารถท างานดว้ยความรวดเร็วและประหยดัเน้ือท่ีใน
หน่วยความจ า โดยภาษาซีไดเ้ตรียมฟังก์ชนัไวใ้หผู้เ้ขียนโปรแกรมไดเ้รียกใชต้ามลกัษณะ
งานท่ีตอ้งการไดอ้ย่างครบถ้วน และภาษาซียงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถ
เขียนฟังก์ชันข้ึนมาใช้เองได้ ดังนั้นฟังก์ชันท่ีภาษาซีได้จดัเตรียมไวใ้ห้ เป็นฟังก์ชัน
พื้นฐานท่ีจ า เป็นต้องเรียกใช้เสมอ เช่น ฟังก์ชัน printf(), scanf(), getchar(), getch() 
putchar()และ putch() เป็นต้น ซ่ึงต่างก็เป็นโปรแกรมย่อยของระบบภาษาซี ส าหรับ
ฟังก์ชนั printf() และ scanf() เป็นฟังกช์นัมาตรฐานท่ีสามารถใชไ้ดก้บัซีคอมไพเลอร์ของ
ผูผ้ลิตทุกบริษทั ฟังก์ชนั ในภาษาซี ท าหนา้ท่ีให้การเขียนโปรแกรมเป็นแบบโครงสร้าง 
สามารถอ่านโปรแกรมท าความเขา้ใจไดง่้าย สะดวกต่อตรวจหาจุดผิดพลาด และง่ายต่อ
การปรับปรุงโปรแกรม 

  

ฟังก์ชนัท่ีอยูใ่นไลบรารี เปรียบเสมือนเป็นฟังก์ชนัส าเร็จรูปท่ีผูผ้ลิตภาษาซี สร้างไวใ้หใ้ช้
ตามมาตรฐาน ไลบรารีฟังกช์นัจะเก็บอยูใ่นไฟล์ท่ีมีนามสกุล .h หรือท่ีเรียกวา่ไฟล ์header 
โดยจดัแบ่งตามประเภทการใช้งาน เช่น ไลบรารีฟังก์ชนัท่ีตอ้งเรียกใชเ้สมอ stdio.h กบั 
conio.h ไลบรารีฟังก์ชันเก่ียวกับการค านวณทางคณิตศาสตร์จะเก็บอยู่ในไฟล์ math.h 
ส่วนไลบรารีฟังกช์นัเก่ียวกบัการจดัการขอ้ความจะถูกเก็บใน string.h เป็นตน้  
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การเรียกใช้ไลบรารีฟังก์ชนัใด มีรูปแบบการเรียกใช้ด้วยค าสั่ง #include<ไฟล์ header> 
ของฟังกช์นันั้นไวท่ี้ส่วนตน้หรือส่วนหวัของโปรแกรมก่อนฟังกช์นัหลกั (main()) เสมอ 

ฟังก์ชันมาตรฐาน  

 
 ฟังกช์นัท่ีเรียกใชอ้ยูเ่สมอในการเขียนโปรแกรม อยูใ่นไลบรารี stdio.h มีดงัตาราง 8.1 

 

ตาราง 8.1 แสดงฟังกช์นัในไลบรารี stdio.h 

ช่ือฟังก์ชัน ความหมาย 
printf() พิมพค์่าขอ้มูลไปยงัหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
putchar() แสดงผลทางจอภาพคร้ังละ 1 อกัขระ 
getchar() ป้อนตวัอกัษรผา่นทางแป้นพิมพโ์ดยจะรับตวัอกัษรเพียง 1 ตวั

เท่านั้น และแสดงตวัอกัษรบนจอภาพ    
gets() ใชส้ าหรับรับขอ้มูลชนิดสตริงหรือขอ้ความทางแป้นพิมพ์ 
getch(); รอรับขอ้มูลจากแป้นพิมพ ์1 ตวัอกัษร 

 
ฟังก์ช่ัน printf()  
เป็นฟังกช์นัใช ้พิมพค์่าขอ้มูลไปยงัหนา้จอคอมพิวเตอร์  
  
รูปแบบค าส่ัง   printf(“control string”, variable list); 
 
control string อาจจะเป็นตวัอกัษร ขอ้ความหรือตวัก าหนดชนิดขอ้มูล (specified) ซ่ึงใช้
ก าหนดชนิดขอ้มูลท่ีจะพิมพ ์ตวัก าหนดชนิดขอ้มูลมีดงัน้ี 
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%c  แทนตวัอกัษร 
%d  แทนเลขจ านวนเตม็ 
%e  แทนเลขในรูปเอกซ์โพเนนเชียล (exponential form) 
%f  แทนเลขทศนิยม 
%0  แทนเลขฐานแปด 
%s  แทนสตริงก์ 
%u  แทนเลขจ านวนเตม็ไม่คิดเคร่ืองหมาย 
%x  แทนเลขฐานสิบหก 
%p  แทนขอ้มูลแบบพอยน์เตอร์ (pointer) 
%%  แทนเคร่ืองหมาย %  
 

ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 8.4 

 

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

int n; 
n=100; 
printf("Number = %d",n); 
getch(); 

} 
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จากโปรแกรม 8.4 ประกาศตวัแปร n เป็นชนิดเลขจ านวนเต็ม ก าหนดค่า n มีค่าเท่ากบั 
100 เรียกใช้ฟังก์ชันมาตรฐาน printf() โดยในส่วนของ control string เป็นข้อความ 
Number = และมีตวัก าหนดชนิดขอ้มูล %d ท าหน้าท่ีในการแสดงค่าข้อมูลท่ีตวัแปร n 
เก็บอยูใ่ห้แสดงหนา้จอภาพเป็นเลขจ านวนเต็ม ตามการประกาศชนิดขอ้มูล ส่วนฟังก์ชนั 
getch() เป็นการรอรับขอ้มูลจากแป้นพิมพ ์1 ตวัอกัษร เพื่อเป็นการให้โปรแกรมแสดงผล
ยงัคงแสดงอยู่ จนกว่าผูใ้ช้โปรแกรมตอ้งการออกจากโปรแกรม สามารถกระท าไดโ้ดย
การกดแป้นพิมพใ์ดๆ  
 

ผลการท างานโปรแกรม 

 

ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 8.5 

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

char c= ‘A’; int x=10; 
printf("Value is = %c\n",c); 
printf("Value is = %d\n",c); 
printf("Value is = %x\n",x); 
getch();  } 
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จากโปรแกรม 8.5 ได้เรียกใช้ฟังก์ชันท่ีน่าสนใจ clrscr() เป็นฟังก์ชันท่ีอยู่ในไลบรารี 
conio.h ท าหนา้ท่ี ลา้งขอ้มูลหนา้จอภาพท่ีแสดงก่อนหนา้ท่ีโปรแกรม 8.5 จะท าการแสดง 
การประกาศตวัแปร c เป็นชนิดขอ้มูลตวัอกัขระ เก็บตวัอกัขระ A ส่วนตวัแปร x เป็นตวั
แปรชนิดตวัเลขจ านวนเตม็ เก็บค่า 10 ซ่ึงเป็นเลขฐานสิบ 

 

ในการแสดงผลการท างานโปรแกรมท าการเรียกฟังกช์นั printf() โดยท่ีมีการก าหนด 
control string 3 รูปแบบ 

printf("Value is = %c\n",c); เป็นการใหแ้สดงค่าตวัแปร c ในรูปตวัอกัขระ 1 ตวัคือ A 
 
printf("Value is = %d\n",c); เป็นการใหแ้สดงค่าตวัแปร c เป็นเลขจ านวนเตม็เลขฐาน 10 

       1 ตวัคือ 65 (ค่า A ตามตาราง ASCII มีค่าเท่ากบั 65) 
 

printf("Value is = %x\n",x);  เป็นการใหแ้สดงค่าตวัแปร x ในรูปเลขฐานสิบหกของ 
        ซ่ึง 10 เลขฐานสิบมีค่าเท่ากบัเลขฐานสิบหกคือ a   
 

ผลการท างานโปรแกรม 
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ฟังก์ชันเกีย่วกบัตัวอกัษร  
        

ฟังกช์นัเก่ียวกบัตวัอกัษรในการเขียนโปรแกรม อยูใ่นไลบรารี ctype.h  ตาราง 8.2 

ตาราง 8.2 แสดงฟังกช์นัในไลบรารี ctype.h 

 

ช่ือฟังก์ชัน ความหมาย 
isalnum(x) 
 

ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข   
และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x ไม่ไดมี้ค่าเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลข 

isalpha(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษร  
และจะใหค้่าเป็นศูนยถ์า้ x ไม่ไดเ้ป็นตวัอกัษรหรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ 

iscntrl(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ ถา้ x มีค่ารหสัแอสกี ตั้งแต่ 0 ถึง 1F 
(เลขฐาน 16) หรือมีค่ารหสัแอสกี 7F (DEL หรือ Delete) รหสัแอสกี
ดงักล่าวจดัเป็นตวัอกัษรท่ีไม่สามารถพิมพไ์ด ้(unprintable character)  
และจะใหค้่าเป็นศูนยถ์า้ x  ไม่มีค่าในรหสัแอสกีดงักล่าว 

isdigit(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนยถ์า้ x มีค่าเป็นตวัเลข 0-9  
และจะใหค้่าเป็นศูนยถ์า้ x ไม่มีค่าเป็นตวัเลข 

isgraph(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพ์
ได ้(printable character) ยกเวน้ช่องวา่ง (space) ตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพ์
ไดน้ี้จะมีค่ารหสัแอสกี ระหวา่ง 21-7E กบัค่าเลขฐานสิบ 33-126 
และจะใหค้่าเป็นศูนยถ์า้ x ไม่มีค่าเป็นรหสัแอสกีดงักล่าว  

islower(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรซ่ึงเป็นอกัษร
ตวัพิพพเ์ล็ก และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรตวัพิพพใ์หญ่ 
เคร่ืองหมายต่าง ๆ  
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ช่ือฟังก์ชัน ความหมาย 
isupper(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรซ่ึงเป็นอกัษร

ตวัพิมพใ์หญ่และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรตวัพิมพเ์ล็ก 
เคร่ืองหมายต่าง ๆ  

isprint(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพ์
ไดร้วมทั้งช่องวา่ง ตวัอกัษรท่ีสามารถพิมพไ์ดจ้ะมีรหสัแอสกีระหวา่ง 
20-7E  และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x ไม่ไดมี้ค่ารหสัแอสกีดงักล่าว    

ispunct(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นเคร่ืองหมายวรรคตอน 
(punctuation character) ซ่ึงในท่ีน้ีไดแ้ก่เคร่ืองหมายต่าง ๆ  ยกเวน้
ตวัเลข  ตวัอกัษร (A-Z) และช่องวา่ง  และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x ไม่ไดมี้
ค่าเคร่ืองหมายต่าง ๆ  

isspace(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็น space, tab, vertical tab, 
form feed, carriage return หรือ newline character ค่าต่าง ๆ เหล่าน้ี
เรียกวา่ whitespace และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x ไม่มีค่าดงักล่าว  

isxdigit(x) ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่า ไม่เท่ากบัศูนย ์ถา้ x มีค่าเป็นตวัเลขในระบบ
เลขฐานสิบหก ซ่ึงไดแ้ก่เลข 0-9 , A-F และ a-f  
และจะใหค้่าเป็นศูนย ์ถา้ x ไม่ไดมี้ค่าดงักล่าว  

tolower(x) ฟังกช์ัน่น้ีจะท าการเปล่ียนตวัอกัษรซ่ึงเก็บอยูใ่นตวัแปร x  
เป็นตวัอกัษรตวัพิมพเ์ล็ก 

toupper(x) ฟังกช์ัน่น้ีจะท าการเปล่ียนตวัอกัษรซ่ึงเก็บอยูใ่นตวัแปร x  
เป็นตวัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ 
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ฟังก์ชันเกีย่วกบัสตริง 
      

ฟังกช์นัเก่ียวกบัสตริงในการเขียนโปรแกรม อยูใ่นไลบรารี string.h ดงัตาราง 8.3 ดงัน้ี 

ตาราง 8.3 แสดงฟังกช์นัในไลบรารี string.h 

ช่ือฟังก์ชัน ความหมาย 
strcmp (str1,str2)  ฟังกช์นัน้ีจะน าค่ารหสัแอสกีของสตริงทั้งสองตวัคือ str1 กบั str2 

มาท าการเปรียบเทียบขอ้มูลสตริงและจะใหค้่าของฟังกช์นัดงัน้ีคือ 
นอ้ยกวา่ศูนย ์ถา้ค่าใน str1 มีอนัดบันอ้ยกวา่ str2  
เท่ากบัศูนย ์ถา้ค่าใน str1 มีอนัดบัเท่ากบักวา่ str2  
มากกวา่ศูนยถ์า้ค่าใน str1 มีอนัดบัมากกวา่ str2  
โดยการก าหนดค่าใน str1 และ str2 อาจจะเป็นสตริงท่ีอยูใ่น
เคร่ืองหมาย " " หรืออยูใ่นรูปอาร์เรย ์

strcpy (str1,str2) ฟังกช์นัน้ีท าการส าเนาขอ้มูลโดยจะน าค่าของสตริง str2 ไปเก็บไว้
ในสตริง str1 ซ่ึง str2 อาจเป็นค่าคงท่ีสตริงท่ีอยูใ่นเคร่ืองหมาย " 
"หรืออยูใ่นรูปอาร์เรย ์

strlen(str) ฟังกช์นัน้ีจะท าการใหค้่าตวัเลขจ านวนเตม็บอกขนาดความยาว
ของสตริงซ่ึงเก็บอยูใ่นสตริง str  โดย str อาจจะเป็นค่าคงท่ีสตริง
ซ่ึงอยูใ่นเคร่ืองหมาย " "หรืออยูใ่นรูปอาร์เรย ์

strcat(str1,str2) ฟังกช์นัน้ีท าการจดัเช่ือมค่าในสตริง str1 กบั str2 โดยผลลพัธ์จะ
ถูกเก็บในสตริง str1 ทั้งน้ี str1 จะตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะเก็บลพัธ์
ท่ีท าการน าผลรวมของสตริง str1 กบั str2 โดย str2 อาจจะเป็น
ค่าคงท่ีสตริงซ่ึงอยูใ่นเคร่ืองหมาย " " หรืออยูใ่นรูปอาร์เรย ์
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จากหวัขอ้ 2.3 และ 2.4 เป็นการน าตวัอกัขระและสตริงมาท าการ ตรวจสอบค่าของขอ้มูล 
ท่ีอยูใ่นตวัแปรแต่ละชนิด กบัการท าการเปรียบเทียบค่าของสตริงรวมทั้งสามารถท าการ
ส าเนาหรือน าค่าสตริงมาท าการเช่ือมต่อกัน ตามล าดับ การเขียนโปรแกรมน าหัวข้อ
ดงักล่าวมาใชง้านสามารถท าไดท้ั้งสองลกัษณะคือ ค่าท่ีอยูใ่นรูปของสตริง กบัค่าท่ีอยูใ่น
รูปของอาร์เรย ์ต่างๆ  

 

ฟังก์ชันการค านวณทางคณติศาสตร์ 
      

ฟังกช์นัการค านวณทางคณิตศาสตร์ อยูใ่นไลบรารี math.h ตาราง 8.4 

 

ตาราง 8.4 แสดงฟังกช์นัในไลบรารี math.h ซ่ึงมีดงัน้ี 

ช่ือฟังก์ชัน ความหมาย 

abort()  ฟังกช์นัท าการยกเลิกการท างานของโปรแกรมขณะนั้น  
โดยจะมีขอ้ความ "Abnormal program termination"แสดงหนา้จอ 

abs(x) ฟังก์ชนัน้ีท าหน้าท่ีในการก าหนดค่า x ให้เป็นค่าสัมบูรณ์ (หมายถึงค่า
ไม่ติดลบ) ซ่ึงเป็นตวัแปรชนิดเลขจ านวนเตม็ (int) 

atof(str) ฟังก์ชนัน้ีท าการในการเปล่ียนสตริงในอาร์เรยส์ตริง str ให้เป็นขอ้มูล
ชนิดตวัเลขจ านวนจริง(float) มีความละเอียด 2 เท่า ซ่ึงสามารถน าไปใช้
งานทางคณิตศาสตร์กับตวัเลขจ านวนเต็มหรือทศนิยมส่วนค่าท่ีเป็น
สตริง ตวัอกัษรหรือสัญลักษณ์ เคร่ืองหมายต่าง ๆ จะไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล 
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ช่ือฟังก์ชัน ความหมาย 

atoi(str) ฟังก์ชนัน้ีท าการเปล่ียนสตริงในอาร์เรยส์ตริง str เป็นขอ้มูลเลขจ านวน
เต็ม(int) ซ่ึงไม่สามารถน าไปค านวณทางคณิตศาสตร์ได ้สตริงดงักล่าว
สามารถน ามาใช้กบัขอ้มูลตวัอกัษร สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายต่างๆ 
จะมีผลในการเปล่ียนชนิดขอ้มูล 

atol(str) ฟังก์ชันน้ีใช้ท าการเปล่ียนสตริงในอาร์เรย์สตริง str เป็นข้อมูลชนิด
ตวัเลขจ านวนเต็มยาว(long) ซ่ึงสามารถน าไปค านวณทางคณิตศาสตร์
ได้ สตริงดังกล่าวนอกจากจะมีตัวเลขแล้วอาจจะตามด้วยตัวอักษร 
สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายต่าง ๆ จะไม่มีผลต่อการเปล่ียนชนิดขอ้มูล 

exit(status) ฟังก์ชันน้ีท าการยกเลิกการท างานของโปรแกรมในขณะนั้น  ซ่ึงไม่
เหมือนกบัการจบโปรแกรมตามปกติ status โดยปกติจะมีค่าเป็นศูนย  ์
แต่ถา้เป็นการจบโปรแกรมไม่ปกติ ค่า status จะใชแ้ทนดว้ยขอ้ผิดพลาด
ต่าง ๆ 

  

สรุป 
  
การเขียนโปรแกรม จะมีการเรียกใช้กลุ่มค าสั่งท่ีซ ้ าๆ กันอย่างสม ่าเสมอดังนั้น การ
ก าหนดใหชุ้ดค าสั่งท่ีซ ้ าๆ มาก าหนดเป็นโปรแกรมยอ่ย และท าการตั้งใหเ้ป็นฟังกช์นั เป็น
การอ านวยความสะดวกในการเรียกชุดค าสั่งได้ โดยภาษาซีได้สร้างชุดค าสั่งท่ีเป็น
ประโยชน์อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ดว้ยการเรียกกลุ่มของฟังก์ชนัในไลบรารี 
และถา้ผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งการสร้างฟังก์ชนัข้ึนใหม่ สามารถท าไดด้ว้ย 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนแรก ตอ้งประกาศช่ือฟังก์ชนัก่อน ต่อมาสร้างตวัฟังก์ชนั และขั้นตอนสุดทา้ย การ
เรียกใชฟั้งก์ชนั ซ่ึงการเรียกใช้ฟังก์ชนัท่ีสร้างข้ึนมาใช้เองสามารถเรียกใชไ้ดท้นัที แต่มี
ความแตกต่างกับการเรียกใช้งาม จากไลบรารี ต้องท าการลิงค์แฟ้มข้อมูลด้วยค าสั่ง 
include ตามดว้ยช่ือของไลบรารี หลงัจากนั้นจึงสามารถเรียกใชฟั้งกช์นัได ้
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 
 
ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. จงเขียนโคด๊การค านวณสมการ z= 5^2 + 4x + 321  

………………………………………………………………………………………  
2. จากสมการ z= 5^2 + 4x + 321 ก าหนดค่า x มีค่าเท่ากบั 25 จงเขียนใชฟั้งกช์นัในการ

แกส้มการ  
………………………………………………………………………………………  

3. จงเขียนโคด๊ท าการแปลงเลขฐานสิบใหเ้ป็นเลขฐาน 16 

………………………………………………………………………………………  

4. เม่ือฟังกช์นัรับค่าขอ้มูล จากผูง้านโปรแกรม 20 ค่าเลขฐานสิบ ท าการแปลง
เลขฐานสิบใหเ้ป็นเลขฐาน 16 
………………………………………………………………………………………  

5. จงเขียนโคด๊เพื่อตรวจสอบวา่เลขท่ีรับเขา้ทางแป้นพิมพเ์ป็น จ านวนเฉพาะหรือไม่ 
(จ  านวนเฉพาะ หมายถึง เลขจ านวนเตม็บวกท่ีมีค่ามากกวา่ 1 นอกจาก 1 และตวัมนั
เองแลว้ไม่มีเลขจ านวนใดหารลงตวั) 
………………………………………………………………………………………  

6. เขียนในรูปของฟังกช์นัตรวจสอบวา่เลขท่ีรับเขา้ทางแป้นพิมพเ์ป็น จ านวนเฉพาะ
หรือไม่ 
……………………………………………………………………………………… 

7. จงเขียนการรับค่าเลขเป็นตวัแปรชนิดจ านวนเตม็บวก  เช่น  1234    
………………………………………………………………………………………  
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8. น าค่าท่ีรับเลขเป็นตวัแปรชนิดจ านวนเตม็บวก  มาท าการสลบัต าแหน่ง เช่น
converse(2255) = 5522 
………………………………………………………………………………………  

9. เขียนอธิบายแนวคิดการน าฟังกช์นัการสลบัต าแหน่ง  
……………………………………………………………………………………… 

10. เขียนอธิบายการท างานฟังกช์นัการสลบัต าแหน่ง  
……………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ขอ้ใดเป็นการประกาศฟังกช์นั (declare function )  
    ก. func();     ข. char func(); 
    ค. func() float;     ง. func(12); 
2. ขอ้ใดเป็นการเรียกฟังกช์นัมาใชง้านพร้อมส่งค่าใหก้บัฟังกช์นั  
    ก. func(){…}     ข. char func(); 
    ค. func() float;     ง. func(12); 
3. ขอ้ใดเป็นตวัฟังกช์นัท่ีตอ้งการสร้างโคด๊มาใชง้าน   
    ก. func(){…}     ข. char func(); 
    ค. func() float;     ง. func(12); 
4. ขอ้ใดเป็นการส่งค่าใหก้บัฟังกช์นัน าค่าท่ีเป็นเลขจ านวนเต็ม 2 จ านวนไปค านวณ  
    ก. func(2)     ข. char func(int a = 2); 
    ค. func(10, 12);     ง. func(12); 
5. ฟังกช์นัใดไม่ไดอ้ยูใ่นไลบรารีของภาษาซี 
    ก. get()      ข. getchar() 
    ค. printf()     ง. scanf() 
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6. ฟังกช์นัใดของภาษาซีท่ีท าหนา้ท่ีรับค่าจากแป้นพิมพพ์ร้อมแสดงตวัอกัษรท่ีพิมพ ์
    ก. get()      ข. getchar() 
    ค. printf()     ง. scanf() 
7. ฟังกช์นัใดของภาษาซีท่ีท าหนา้ท่ีแสดงขอ้ความออกสู่หนา้จอภาพ 
    ก. get()      ข. getchar() 
    ค. printf()     ง. scanf() 
8. ฟังกช์นัใดของไลบรารี string.h ส าเนาขอ้มูลระหวา่งสองสตริง 
    ก. strcmp(str1, str2)    ข. strcpy(str1, str2) 
    ค. strlen(str)     ง. strcat(str1, str2) 
9. ฟังกช์นัใดของไลบรารี string.h ค านวณหาความยาวของสตริง 
    ก. strcmp(str1, str2)    ข. strcpy(str1, str2) 
    ค. strlen(str)     ง. strcat(str1, str2) 
10. ฟังกช์นัใดของไลบรารี string.h เช่ือมต่อสตริง 2 ชุดเขา้ดว้ยกนั 

    ก. strcmp(str1, str2)    ข. strcpy(str1, str2) 
    ค. strlen(str)     ง. strcat(str1, str2) 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้านเขา้ใจโดย
ยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 

1. จากโคด๊ดา้นล่างจงเขียนท าแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 

#include <stdio.h>   
void fn1 ( int )  
{   
 int x;   
 printf(“X is %d”, a);   
}   
void main( )  
{   
 int x = 10;   
 fn1 ( x );   
} 

 

2. จากโคด๊ดา้นล่างจงเขียนท าแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 

#include <stdio.h>   
int main( )  
{   
 float x;   
 printf(“Enter number :”);   
 scanf(“%d”, &x);   
 }   
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void main( )  
{   
 float v;   
 v  = main( );   
 printf(“Value v is %d”, v);   
 } 

 
3. จากโคด๊ดา้นล่างจงเขียนท าแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 

#include <stdio.h>   
fnY( int , int )   
void fnZ( )   
void main( ) 
{   
 int x=10;   
 fnY(x);   
 x = fnZ(x+2);   
 }   
 
fnA( )  
{   
 fnY(x);   
 printf(“\nx = %d”, x);   
 return(x);   
 }   
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void fnY( )  
{   
 printf(“\nx = %d”, x);   
 }   
void fnZ( int ) 
{   
 printf(“\nx = %d”, x);  
 } 

 

4. จากโคด๊ดา้นล่างจงเขียนผลการท างานโปรแกรม 

#include <stdio.h>   
int t=10;   
void fn1(int t)  
{   
 int x;   
 x = t*t;   
 printf("\nx2= %d, T = %d", x, t);  }   
int fn2() 
{   
 int x;   
 printf("\n  x4 = %d, T = %d", x, t);   
 x = t*t;   
 printf("\n  x5 = %d, T = %d", x, t);   
 return(x);     }  
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void main() 
 {   
 int x=50;  
 printf("\n  x1 = %d, T = %d", x, t);  
 fn1(x);   
 printf("\n x3 = %d, T = %d", x, t);   
 x = fn2();   
 printf("\n  x6 = %d, T = %d", x, t);   
 } 

 
5. จงเขียนโปรแกรมท าการค านวณหาผลลพัธ์ของสมการ x = 2ab + c โดยผูอ่้าน

ตอ้งเขียนฟังก์ชันในการรับขอ้มูลเลขจ านวนเต็มจากแป้นพิมพ์ทั้ งสามตวัแปร    

(a, b, และ C) และเขียนผลการท างานของโปรแกรม ด้วยการท าลองก าหนดค่า  

ตวัแปรทั้ง 3 ตวัใหถู้กตอ้ง อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

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