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รหัสวิชา ว31293 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลกับการเขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผลการเรียนรู้ 

        สามารถอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม และการก าหนดชนิดขอ้มูลใหก้บัตวัแปร
ในภาษาซีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดช่ือก าหนดช่ือตวัแปรเพือ่ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. บอกความแตกต่างระหวา่งตวัแปรกบัค่าคงที่ในภาษาซีได ้
3. บอกรายละเอียดของชนิดขอ้มูลในภาษาซีได ้
4. สามารถก าหนดชนิดขอ้มูลใหก้บัตวัแปรเพือ่ใชง้านในโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม 
 

 สาระการเรียนรู้ 
1. ขอ้มูลกบัการเขียนโปรแกรม 
2. ชนิดของขอ้มูลในภาษาซี 
3. ตวัแปรในภาษาซี 
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ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง ข้อมูลกบัการเขียนโปรแกรม 

จัดท าโดย นางพรพนารัตน์ ชมพูนุช 
 
 ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้น หากมีการประกาศใชต้วัแปรขึ้นมาเพื่อใชง้านแล้ว ตอ้ง
ก าหนดชนิดของขอ้มูลใหก้บัตวัแปรนั้นดว้ย ดงันั้นในบทน้ีจะอธิบายถึงขอ้มูล ชนิดของขอ้มูล และตวั
แปรในภาษาซี  
 

  ข้อมูลกบัการเขยีนโปรแกรม 
  

   ก่อนอ่ืนให้พิจารณาก่อนว่าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออะไร จุดประสงคข์องการเขียน
โปรแกรมก็เพือ่ท  างานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ถา้จะเปรียบเทียบให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 
งานที่จะตอ้งท าก็คือ การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา และออกแบบแนวทางการแกปั้ญหา ส่วนโปรแกรม คือ 
การแกโ้จทยปั์ญหา ดงันั้น ขอ้มูล คือ ทุกส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหา ที่จะตอ้งน ามาใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหา 
หรือน ามาใชใ้นการเขียนโปรแกรมนัน่เอง  
    ส่ิงแรกที่จะตอ้งเตรียมในการเขียนโปรแกรมก็คือ ขอ้มูล ดังนั้น ในบทน้ีเราจะมาท า
ความรู้จกักบัขอ้มูลในภาษา C และวธีิการที่จะน าขอ้มูลเหล่านั้น เขา้มาใชใ้นโปรแกรมภาษา C สามารถ
ท าไดโ้ดยการสร้างตวัแปร หรือที่เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การประกาศตวัแปร (Variable Declaration)  

 

  ชนิดของข้อมูลในภาษาซี 
  
          ภาษาซีเป็นอีกภาษาหน่ึงที่มีชนิดของขอ้มูลให้ใชง้านหลายอยา่งดว้ยกนั  ซ่ึงชนิดของขอ้มูล
แต่ละอยา่งมีขนาดเน้ือที่ที่ใชใ้นหน่วยความจ าที่แตกต่างกนั  และเน่ืองจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกนัไป  
ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทขอ้มูลก็ควรจะค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้งานในการประกาศ 
ตวัแปรเพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยว่ามีความเหมาะสมในการจดัเก็บในหน่วยความจ ามากน้อยเพียงใด ส าหรับ
ประเภทของขอ้มูลมีดงัน้ีคือ 
    1.  character  เป็นตวัแปรที่ใชส้ าหรับเก็บขอ้มูลที่เป็นตวัอกัษรขนาด 1 ตวั โดยใชเ้น้ือที่ในการ
เก็บ จ านวน 1 ไบต ์ตวัอยา่งตวัแปรชนิดน้ี เช่น ‘A’ , ‘b’ , ‘1’ , ‘?’ 
    2.  integer  เป็นตวัแปรที่ใชส้ าหรับการเก็บค่าตวัเลขที่เป็นจ านวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -32768 
ถึง 32767 ใชเ้น้ือที่ในการเก็บจ านวน 2 ไบต ์ตวัอยา่งตวัแปรชนิดน้ี เช่น 5 -10 2534 
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    3.  long  เป็นตวัแปรที่เก็บค่าเป็นจ านวนเต็มที่มีจ  านวนไบตเ์ป็น 2 เท่าของจ านวนเดิม (มกัจะ
ใชเ้ป็นค าน าหนา้ตวัแปร เช่น long int ) 
    4.  float  เป็นตวัแปรที่ใชเ้ก็บขอ้มูลที่เป็นเลขทศนิยม โดยจะเก็บอยูใ่นรูป a.b x 10e ใช้
พื้นที่ในการเก็บ 4 ไบต ์มีค่าระหวา่ง 3.4E-38 ถึง 3.4E+38 หรือ แสดงเป็น เลขทศนิยมไดไ้ม่เกิน 6 
ต  าแหน่ง ตวัอยา่งตวัแปรชนิดน้ี เช่น 10.625 -6.67  
    5.  double  เป็นตวัแปรที่เก็บขอ้มูลที่เป็นเลขทศนิยมเหมือนกบั float แต่จะใชพ้ื้นที่ใน 
การเก็บมากกวา่เดิม 2 เท่า คือมีขนาด 8 ไบต ์มีค่าระหวา่ง 1.7E-308 ถึง 1.7E+308 
    6.  unsigned  แสดงวา่เป็นตวัแปรที่เก็บค่าเป็นจ านวนเตม็แบบไม่คิดเคร่ืองหมาย (เป็น
บวกเท่านั้น) มกัจะใชเ้ป็นค าน าหนา้ตวัแปร ตวัอยา่งการใชง้าน เช่น unsigned int  

 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบชนิดของขอ้มูลในภาษาซีสามารถใชพ้ื้นที่ในหน่วยความจ าที่
แตกต่างกนั 

ชนิด 
ของตวัแปร 

ขนาด 
(bits) 

ขอบเขต ขอ้มูลท่ีเกบ็ 

char 8 -128 ถึง 127 ขอ้มลูชนิดอกัขระ ใชเ้น้ือท่ี 1 byte 

unsigned char 8 0 ถึง 255 ขอ้มลูชนิดอกัขระ ไม่คิดเคร่ืองหมาย 

int 16 -32,768 ถึง 32,767 ขอ้มลูชนิดจ านวนเต็ม ใชเ้น้ือท่ี 2 byte 

unsigned int 16 0 ถึง 65,535 ขอ้มลูชนิดจ านวนเต็ม ไม่คิดเคร่ืองหมาย 

short 8 -128 ถึง 127 ขอ้มลูชนิดจ านวนเต็มแบบสั้น  
ใชเ้น้ือท่ี 1 byte 

unsigned short 8 0 ถึง 255 ขอ้มลูชนิดจ านวนเต็มแบบสั้น  
ไม่คิดเคร่ืองหมาย 

long 32 -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,649 ขอ้มลูชนิดจ านวนเต็มแบบยาว ใชเ้น้ือท่ี 4 byte 

unsigned long 32 0 ถึง 4,294,967,296 ขอ้มลูชนิดจ านวนเต็มแบบยาว  
ไม่คิดเคร่ืองหมาย 

float 32 3.4*10e(-38) ถึง 3.4*10e(38) ขอ้มลูชนิดเลขทศนิยม ใชเ้น้ือท่ี 4 byte 

double 64 3.4*10e(-308) ถึง 3.4*10e(308) ขอ้มลูชนิดเลขทศนิยม ใชเ้น้ือท่ี 8 byte 

long double 128 3.4*10e(-4032) ถึง 1.1*10e(4032) ขอ้มลูชนิดเลขทศนิยม ใชเ้น้ือท่ี 16 byte 
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      ตัวแปรในภาษาซี 
  

1. ความหมายของตัวแปร 

        ตวัแปร (Variable) คือ การก าหนดช่ือเพือ่ใชใ้นการจองพื้นที่ในหน่วยความจ าของคอมพวิเตอร์
ส าหรับเก็บขอ้มูลที่ตอ้งใชใ้นการท างานของโปรแกรม โดยช่ือนั้นตอ้งผา่นการก าหนดชนิดของตวัแปรก่อน
การใชง้านในการเก็บขอ้มูล และในการเรียกใชข้อ้มูลใหเ้รียกผา่นช่ือของตวัแปรที่เก็บขอ้มูลเอาไว ้  
   การเก็บขอ้มูลของคอมพวิเตอร์นั้นจะเก็บลงในหน่วยความจ าส่วนที่เป็น RAM โดยขอ้มูลที่
เก็บอยูแ่ต่ละค่าจะอา้งถึงโดยการอา้งไปที่หมายเลขต าแหน่งของหน่วยความจ านั้น ส าหรับในการเขียน
โปรแกรมจะใชว้ธีิการประกาศตวัแปรในการอา้งถึงหน่วยความจ าในการติดต่อ โดยช่ือของตวัแปรจะเป็น
ตวัแทนค่าหมายเลขต าแหน่งของหน่วยความจ าที่ใชเ้ก็บขอ้มูลนัน่เอง เม่ือมีการน าขอ้มูลไปเก็บในตวัแปร
ขอ้มูลนั้นจะถูกเปล่ียนเป็นรหสัเลขฐานสองที่เขา้ใจได ้ตวัอยา่งเช่น ถา้หากตอ้งการใหต้วัแปรนั้นเก็บเลข
จ านวนเตม็ คอมพวิเตอร์จะเปล่ียนเป็นเลขฐานสองที่สอดคลอ้งกนั ถา้หากตอ้งการใหต้วัแปรเก็บตวัอกัขระ
คอมพวิเตอร์จะเปล่ียนตวัอกัขระนั้นเป็นรหสั ASCII1หรือรหสั Unicode ตามการประมวลผลของ
คอมพวิเตอร์นั้น ดงันั้นถา้หากตอ้งการใหโ้ปรแกรมรับขอ้มูลจากผูใ้ชม้าเก็บไว ้หรือมีการค านวณ และเก็บ
ผลลพัธจ์ะตอ้งสร้างตวัแปรส าหรับเก็บขอ้มูลที่เป็นผลลพัธน์ั้น  

2. การประกาศตัวแปร    

 การสร้างตวัแปรขึ้นมาใชง้านจะเรียกวา่  การประกาศตวัแปร (Variable Declaration) โดยเขียน
ค าสัง่ใหถู้กตอ้งตามแบบการประกาศตวัแปร สามารถประกาศได ้2 ลกัษณะ คือ 
    2.1 ประกาศไว้นอกกลุ่มค าส่ัง หรือฟังก์ชัน เรียกตวัแปรน้ีวา่ Global Variable ก าหนดไวน้อก
ฟังกช์นั ใชง้านไดท้ั้งโปรแกรม มีค่าเร่ิมตน้เป็น 0 (กรณีไม่ไดก้  าหนดคา่เร่ิมตน้) 
   2. 2 ประกาศไว้ในกลุ่มค าส่ัง หรือฟังก์ชัน เรียกตวัแปรน้ีว่า Local Variable ก าหนดไวภ้ายใน
ฟังกช์นั ใชง้านไดภ้ายในฟังกช์นันั้น และไม่ถูกก าหนดค่าเร่ิมตน้โดยอตัโนมติั โดยมีรูปแบบการประกาศ
ตวัแปร ดงัน้ี  

  รูปแบบ 

      type   name1 , name2 , name 3 , … ; 
 
     type หมายถึง  ชนิดตวัแปร   
     name หมายถึง   ช่ือตวัแปร  
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  ตัวอย่างที่ 1  
      int   a ; 

     หมายถึง ประกาศตวัแปร a เป็นตวัแปรที่ใชส้ าหรับเก็บค่าที่เป็นเลข  
      จ านวนเตม็ที่มีค่าอยูร่ะหวา่ง -35768 ถึง 32767 
 
  ตัวอย่างที่ 2 
     int  num1=8 ; 

     หมายถึง ประกาศตวัแปร num1 เป็นตวัแปรที่เก็บค่าตวัเลขจ านวนเตม็  
      โดยใหค้่าเร่ิมตน้เท่ากบั 8 
 
  ตัวอย่างที่ 3  
     float  money , price ; 

     หมายถึง money และ price เป็นตวัแปรที่ใชส้ าหรับเก็บค่าที่เป็น 
      เลขทศนิยม โดยจะใหต้  าแหน่งทศนิยมไดไ้ม่เกิน 6 หลกั 
 
  ตัวอย่างที่ 4   
     char  ch=’A’ 

     หมายถึง ประกาศตวัแปร ch เป็นตวัแปรที่เก็บค่าตวัอกัษรเพยีง 1 ตวั   
      คือ ตวัอกัษร ‘A’ 
 
  ตัวอย่างที 5   
     unsigned long int  test; 

     หมายถึง ประกาศตวัแปร test เป็นตวัแปรที่ใชส้ าหรับเก็บค่าที่เป็น 
      เลขจ านวนเตม็ แบบยาวที่ไม่คิดเคร่ืองหมาย 
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   หลกัการตั้งช่ือตัวแปร 
  
  ในการประกาศสร้างตวัแปรตอ้งมีการก าหนดช่ือ ซ่ึงช่ือนั้นไม่ใช่ว่าจะตั้งให้ส่ือความหมายถึง
ขอ้มูลที่เก็บอยา่งเดียว โดยไม่ค  านึงถึงอยา่งอ่ืน  เน่ืองจากภาษา C มีขอ้ก าหนดในการตั้งช่ือตวัแปรเอาไว ้
แล้วถ้าตั้งช่ือผิดหลกัการเหล่าน้ี โปรแกรมจะไม่สามารถท างานได ้หลักการตั้งช่ือตวัแปรในภาษา C 
แสดงไวด้งัน้ี 
  1.  ตอ้งขึ้นตน้ดว้ยตวัอกัษร A-Z หรือ a-z หรือเคร่ืองหมาย _(Underscore) เท่านั้น   
  2.  ภายในช่ือตวัแปรสามารถใชต้วัอกัษร A-Z หรือ a-z หรือตวัเลข0-9 หรือเคร่ืองหมาย _  
  3.  ภายในช่ือหา้มเวน้ช่องวา่ง หรือใชส้ญัลกัษณ์นอกเหนือจากขอ้ 2   
  4.  ตวัอกัษรเลขหรือใหญ่มีความหมายแตกต่างกนั  
  5.  หา้มตั้งช่ือซ ้ ากบัค  าสงวน (Reserved Word) ดงัน้ี   

   ตาราง  แสดงช่ือค าสงวน (Reserved Word) ที่หา้มก าหนดใหเ้ป็นช่ือตวัแปร  

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       
 
  ตัวอย่าง การตั้งช่ือตวัแปรในภาษา C ทั้งที่ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ แสดงดงัน้ี 

  bath_room  ถูกต้อง  
  n-sync  ผิดหลักการ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย - ปรากฏในช่ือ   
  108dots  ผิดหลักการ เน่ืองจากขึ้นตน้ดว้ยตวัเลข   
  Year#   ผิดหลักการ เน่ืองจากมีเคร่ืองหมาย # อยูใ่นช่ือ  
  _good   ถูกต้อง  
  goto    ผิดหลักการ  เน่ืองจากเป็นค าสงวน  
  work    ถูกต้อง  
  break    ผิดหลักการ  เน่ืองจากเป็นค าสงวน 
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    ตัวแปรส าหรับข้อความ 
  
       ในภาษา C ไม่มีการก าหนดชนิดของตวัแปรส าหรับขอ้ความโดยตรง แต่จะใชก้ารก าหนดชนิด
ของตวัแปรอกัขระ (char) ร่วมกับการก าหนดขนาดแทน และจะเรียกตวัแปรส าหรับเก็บขอ้ความว่า  
ตวัแปรสตริง (string) โดยมีรูปแบบการประกาศตวัแปรสตริงดงัน้ี 

  รูปแบบ 

          char name[n] = "str"; 

 

    name  หมายถึง  ช่ือของตวัแปร  
    n  หมายถึง  ขนาดของขอ้ความ หรือจ านวนอกัขระในขอ้ความ   
    str  หมายถึง  ขอ้ความเร่ิมตน้ที่จะก าหนดใหก้บัตวัแปรซ่ึงตอ้งเขียนไวภ้ายใน 
      เคร่ืองหมาย "  "   
 

  ตัวอย่างที่ 1 
     char   name[5] = "kwan" ;   

       หมายถึง สร้างตวัแปร name ส าหรับเก็บ ขอ้ความ kwan ซ่ึงมี  4 ตวัอกัษร  
        ดงันั้น name ตอ้งมีขนาด 5   

  ตัวอย่างที่ 2 

     char   year[5] = "2549";   

       หมายถึง สร้างตวัแปร year ส าหรับเก็บ ขอ้ความ 2549 ซ่ึงมี  4 ตวัอกัษร  
        ดงันั้น year ตอ้งมีขนาด 5   

  ตัวอย่างที่ 3 

     char product_id[4] = "A01";  

      หมายถึง สร้างตวัแปร product_id ส าหรับเก็บขอ้ความ A01 ซ่ึงมี 3 ตวัอกัษร  
      ดงันั้น product_id ตอ้งมีขนาด 4 
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      ค่าคงที ่(Constant) 
  
       ค่าคงที่ (Constant) คือ ค่าที่มีการก าหนดใหก้บัตวัแปรใหมี้ค่าคงที่ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้
ตลอดทั้งโปรแกรม โดยมีรูปแบบการก าหนดค่าคงที่ดงัน้ี 

  รูปแบบ 

     const  type  name = number; 

 

    type หมายถึง ชนิดของตวัแปร 
    name  หมายถึง  ช่ือของตวัแปร  
    number  หมายถึง  ค่าคงที่ที่ตอ้งการก าหนดใหก้บัตวัแปร   
 

  ตัวอย่างที่ 1 
     const  float  Pi = 3.1415; 

       หมายถึง สร้างตวัแปร Pi ใหเ้ป็นตวัแปรชนิด float มีค่าเท่ากบั 3.1415 
        และขอ้มูลที่เก็บไวเ้ป็นค่าคงทีไ่ม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอด 
        ทั้งโปรแกรม 

  ตัวอย่างที่ 2 

     const  char[16]  school = ‘Chaibadanwittaya’; 

       หมายถึง สร้างตวัแปร school ใหเ้ป็นตวัแปรชนิด String มีเก็บขอ้ความวา่ 
Chaibadanwittaya และขอ้มูลที่เก็บไวเ้ป็นค่าคงทีไ่ม่สามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดทั้งโปรแกรม 

 
 
 
 
 


