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ผลการเรียนรู้ 

       ออกแบบโปรแกรมแบบโมดูลในรูปแบบของฟังกช์นัยอ่ย และสามารถเลือกใชง้านตวัแปร
พอยน์เตอร์เพือ่ประยกุตใ์ชง้านในโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เขา้ใจหลกัการอาร์เรย ์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาร์เรย ์1 มิติ และอาร์เรย ์2 มิติได ้
3. สามารถเขียนโปรแกรมเพือ่จดัเก็บขอ้มูลลงในตวัแปรอาร์เรยไ์ด ้
4. สามารถเขียนโปรแกรมเพือ่จดัการกบัขอ้ความหรือสตริงได ้
5. สามารถแปลงขอ้ความที่เป็นตวัเลข น าไปใชเ้พือ่การค านวณได ้

 สาระการเรียนรู้ 
1. รู้จกักบัฟังกช์นัภาษาซี 
2. รูปแบบการเขา้ถึงฟังกช์นั 
3. ฟังกช์นัตน้แบบ (Protptype) 
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                       ใบความรู้ที ่8 เร่ือง โปรแกรมโมดูล 

จัดท าโดย นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช 

 จากความรู้หลกัการเขียนโปรแกรมในบทที่ 1 ที่มีการกล่าววา่ ควรออกแบบโปรแกรมเป็น
ส่วน ๆ หรือที่เรียกวา่ โมดูล เพือ่ใหแ้ต่ละโมดูลท างานในส่วนเฉพาะส่วนนั้น ๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยลด
ความซบัซอ้นของโปรแกรมลงได ้อีกทั้งยงัช่วยใหก้ารตรวจสอบ และแกไ้ขโปรแกรมท าไดง่้ายขึ้น และ
จากตวัอยา่งโปรแกรมที่ผา่นมา ไม่ไดมี้การแตกกระบวนการออกเป็นโมดูลยอ่ยเลย ซ่ึงจะพบชุดค าสัง่
ท  างานทั้งหมด จะอยูภ่ายในฟังกช์นั main() ทั้งส้ิน กระบวนการท างานของโปรแกรม ลว้นรวมอยูท่ี่
เดียวกนั และหากมีกระบวนการที่ตอ้งท าซ ้ า แทนที่จะเรียกใชง้านส่วนที่ซ ้ าได ้กลบัตอ้งเขียนโปรแกรม
ส่วนนั้นซ ้ าอีก ส่งผลใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น และนบัวา่เป็นแนวทางที่ไม่ถูกตอ้งนกั 

 ฟังกช์นัจึงเป็นส่วนของโปรแกรมที่มีความสมบรูณ์ภายในตวัเอง ในภาษาซีจะประกอบดว้ย
ฟังกช์นัหน่ึงฟังกช์นัหรือหลายฟังกช์นั โดยในแต่ละโปรแกรมจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 ฟังกช์นั คือ ฟังกช์นั 
main() ส่วนฟังกช์นัอ่ืน ๆ จะเป็นส่วนยอ่ยที่อยูใ่นฟังกช์นั main() หรืออาจเป็นส่วนยอ่ยของฟังก์ชนัอ่ืน 
ๆ ก็ได ้ฟังกช์นัในภาษาซีจะมีลกัษณะคลา้ยโปรแกรมยอ่ย หรือที่เรียกวา่ สับรูทีน (Subrutine 
Funchtion)  

 ฟังกช์นัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของโปรแกรมในภาษาซี การท างานต่าง ๆ ของโปรแกรม
จะตอ้งเขียนอยูใ่นรูปฟังกช์นั โดยที่ฟังกช์นั main() ซ่ึงเป็นฟังกช์นัแรกของโปรแกรมภาษาซีที่จะถูกเรียก
ให้ท  างาน และนักเขียนโปรแกรมก็สามารถเขียนฟังก์ชันที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ท  างานเฉพาะเจาะจง
บางอยา่ง และยงัสามารถน าฟังกช์นัเหล่าน้ีมาใชไ้ดอี้กในภายหลงั ความสามารถของภาษาซีเหล่าน้ีจึงท า
ให้เกิดความสะดวกในการท าโปรแกรมขนาดใหญ่ และช่วยให้การตรวจสอบความถูกต้องของ
โปรแกรม หรือการแกไ้ขโปรแกรมในภายหลงัท างานไดง่้ายขึ้น ดงันั้น ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่ดี
จึงจ  าเป็นตอ้งออกแบบโปรแกรมใหเ้ป็นโมดูลหรือที่เรียกวา่ฟังกช์นัยอ่ย ๆ ก็เพราะวา่ 

1. เพือ่เป็นไปตามหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
2. เพือ่ง่ายต่อการตรวจสอบและการบ ารุงรักษา 
3. เพือ่หลีกเล่ียงการเขียนชุดค าสัง่เดิม ที่ท  างานซ ้ า ๆ  
4. เพือ่สร้างกลุ่มค าสัง่ประมวลผลเฉพาะงาน 
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 ดงันั้นในบทน้ี จึงมีจุดประสงคเ์พือ่ฝึกแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ ดว้ยการแตกการ
ท างานออกเป็นโมดูล ซ่ึงในภาษาซีเรียกว่า ฟังก์ชัน (Funchtion) ซ่ึงโปรแกรมเมอร์จะตอ้งจะตอ้งสร้าง
ขึ้นเอง โดยรูปแบบการเขา้ถึงฟังกช์นัก็จะมีหลายวธีิดว้ยกนั อีกทั้งภาษาซียงัอนุญาตให้สร้างฟังก์ชนัเพื่อ
ใชง้านไดโ้ดยไม่จ ากดั  
 

   รู้จกักบัฟังก์ชันภาษาซี 
  

 ฟังกช์นัภาษาซี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

 ฟังกช์นัมาตรฐาน หรือ ไลบรารีฟังกช์นั (Library Funchtion) 

 ฟังกช์นัที่ผูใ้ชส้ร้างขึ้นเอง (User defined funchtion) 

             1.  ฟังก์ชันมาตรฐาน  (standard  functions)   

  ฟังก์ชนัมาตรฐานในภาษาซี  ซ่ึงจะอยูใ่นไลบรารีภาษาซีมาตรฐาน (C Standard Library) 
ไลบรารีภาษาซีมาตรฐานประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะใช้ส าหรับการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ การจัดการกับข้อความ การจัดการกับ input/output และอ่ืนๆ ซ่ึงจะท าให้งานของ
โปรแกรมเมอร์ง่ายขึ้น โดยการใชง้านฟังก์ชนัประเภทน้ีจะตอ้งรวม (include) ไลบรารีที่ตอ้งการใชง้าน  
เพือ่ใหต้วัแปลภาษารู้ว่าฟังก์ชนัที่โปรแกรมเมอร์ตอ้งการใชอ้ยูใ่นไลบรารีมาตรฐานตวัใด ตวัอยา่งเช่น 
หากตอ้งการใช้ฟังก์ชนั printf() หรือ scanf() ซ่ึงอยู่ในไลบรารีมาตรฐานส าหรับเก่ียวกบัอินพุตและ
เอาตพ์ตุ (standard input/output) ที่ช่ือ stdio.h 
              1.1  ฟังก์ชันทางคณติศาสตร์  (mathematic  functions)   
   เป็นฟังกช์นัที่ใชส้ าหรับการค านวณทางคณิตศาสตร์ และก่อนที่จะใชฟั้งก์ชนัประเภท
น้ี  จะตอ้งใชค้  าสั่ง  #include  <math.h>  แทรกอยูต่อนตน้ของโปรแกรม  และตวัแปรที่จะใชฟั้งก์ชนั
ประเภทน้ีจะตอ้งมีชนิด (type)  เป็น  double  เน่ืองจากผลลพัธท์ี่ไดจ้ากฟังกช์นัประเภทน้ีจะไดค้่าส่งกลบั
ของขอ้มูลเป็น  double  เช่นกนั  ฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ที่ส าคญั  เช่น   
   ฟังก์ชัน  acos(x)  เป็นฟังก์ชนัที่ใชค้  านวณหาค่า  arc   cosine  ของ  x  โดยที่  x  เป็น
ค่ามุมในหน่วยเรเดียน  (radian)  
   ฟังก์ชัน  exp(x)  เป็นฟังก์ชนัที่ใชห้าค่า  ex  โดยที่  x  เป็นค่าคงที่หรือตวัแปรที่จะใช้
เป็นค่ายกก าลงัของ  e  โดยที่  e  มีค่าประมาณ  2.718282  
   ฟังก์ชัน  log10(x)  เป็นฟังก์ชนัที่ใชห้าค่า  log  ฐาน  10  ของค่าคงที่หรือตวัแปร  x  
โดยที่  x  เป็นค่าคงที่หรือตวัแปรที่มีค่าเป็นลบไม่ได ้
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              1.2  ฟังก์ชันเกีย่วกับตัวอักษร (character  functions)   
   เป็นฟังกช์นัที่ใชก้บัขอ้มูลที่มีชนิดเป็น single char (ใชเ้น้ือที่ 1 byte)  เท่านั้น และก่อน 
ที่จะใช้ฟังก์ชนัประเภทน้ีจะตอ้งใชค้  าสั่ง #include <ctype.h> แทรกอยูต่อนตน้ของโปรแกรม  จึงจะ
สามารถเรียกใชฟั้งกช์นัประเภทน้ีได ้ ฟังก์ชนัเก่ียวกบัตวัอกัษรที่ส าคญั  เช่น  isalnum(ch),  isalpha(ch), 
isdigit(ch) ,  islower(ch) ,  isupper(ch) ,  tolower(ch) ,  toupper(ch) , isspace(ch) ,  isxdigit(ch)  

              1.3  ฟังก์ชันเกีย่วกับสตริง  (string  functions)   
   เป็นฟังก์ชันที่ใชก้ับขอ้มูลชนิดสตริง  (string)  โดยก่อนที่จะใช้ฟังก์ชนัประเภทน้ี
จะต้องใช้ค  าสั่ง #include<string.h> แทรกอยู่ตอนต้นของโปรแกรมเสียก่อน จึงจะเรียกใช้ฟังก์ชัน
ประเภทน้ีได ้  ฟังกช์นัเก่ียวกบัสตริงที่ส าคญั  เช่น  strlen(s), strcmp(s1,s2), strcpy(s), strcat(s1,s2)  
 
  กิจกรรมเสริมทักษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างโปรแกรมแบบมีฟังกช์นั ในการแสดง
ขอ้ความออกทางหนา้จอ ใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex08_1.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
main() 
{ 
int x; 
for (x = 1; x <= 10; x++) 
printf(“%d “, x * x); 
printf(“\n”); 
return 0; 
}  

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของโปรแกรม 

ex08_1.exe 

                                                     

             2.  ฟังก์ชันที่เขียนขึน้เอง (user defined functions)   

  ฟังกช์นัที่เขียนขึ้นหรือบางคร้ังเราเรียกวา่โปรแกรมยอ่ย  คือ  ส่วนของโปรแกรมที่เขียนขึ้น
เพือ่ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความตอ้งการ  ส าหรับผูเ้ขียนโปรแกรมภาษา  C  นิยม
เรียกโปรแกรมยอ่ยวา่  ”ฟังกช์นั”  ส่วนผูท้ี่เขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล  โคบอล  ฟอร์แทรน  เบสิก  
นิยมเรียกวา่  ”โปรแกรมยอ่ย”  อยา่งไรก็ตามโปรแกรมยอ่ยหรือฟังกช์นัก็มีลกัษณะการท างานเหมือนกนั
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เพยีงแต่เรียกช่ือต่างกนัเท่านั้นส าหรับในเอกสารน้ีจะเรียกวา่  ฟังกช์นั  ซ่ึงในเน้ือหาส่วนน้ีจะเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัฟังชนัที่เขียนขึ้น  (user  define  functions  :  UDF)  ตั้งแต่การประกาศรูปแบบฟังกช์นั  
การเขียนตวัฟังกช์นัและการเรียกใชฟั้งกช์นัเพือ่ใหส้ามารถใชฟั้งกช์นัที่เขียนขึ้นในโปรแกรมภาษา C  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
รูปที ่7.1  แสดงโครงสร้างการส่งค่าของฟังกช์นั 

 

  รูปแบบการเข้าถงึฟังก์ชัน 
  
  ในการเขียนฟังกช์นัขึ้นมาใชง้านอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เราสามารถจ าแนกฟังกช์นัที่เขียนขึ้น
ตามลกัษณะการส่งค่าไปและรับค่ากลบัได ้ 4  แบบ  คือ 

        1.  ฟังกช์นัที่ไม่มีการส่งค่าไปและรับค่ากลบั 
   2.  ฟังกช์นัที่มีการส่งค่าไปแต่ไม่มีรับค่ากลบั 
  3.  ฟังกช์นัที่มีทั้งการส่งค่าไปและรับค่ากลบั 
  4. ฟังกช์นัที่ไม่มีการส่งค่าไปแต่มีการส่งค่ากลบั 

              ซ่ึงฟังกช์นัแต่ละแบบก็เหมาะกบังานแต่ละอยา่ง  ดงันั้นผูเ้ขียนฟังกช์นัจึงจ าเป็นที่จะตอ้ง
ศึกษาท าความเขา้ใจฟังกช์นัแต่ละแบบ  เพือ่จะไดม้าประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งเหมาะสม และการสร้าง
ฟังกช์นัขึ้นมาใชง้าน ตอ้งเขียนค าสัง่ใหถู้กตอ้งตามรูปแบบของภาษาซี ก าหนดไว ้
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  type เป็นประเภทของฟังกช์นัที่ตอ้งการประกาศ ซ่ึงขึ้นกบัค่าผลลพัธข์องฟังกช์นัเป็นอะไร 
คุณสามารถประกาศ function type ไดเ้หมือนกบั primitive datatype เช่น int, float, char และอ่ืนๆ 
ส าหรับฟังกช์นัที่ไม่มีการส่งค่ากลบัจะมี type เป็น void 
  name เป็นช่ือของฟังกช์นัที่คุณตอ้งการสร้าง ในการตั้งช่ือฟังกช์นัมนัมีกฏเช่นเดียวกนั
เหมือนกบัการตั้งช่ือตวัแปร ช่ือของฟังกช์นัเป็นส่ิงที่เราจะใชเ้ม่ือตอ้งการใชง้านฟังกช์นั 
  argument เป็นตวัแปรที่ส่งเขา้มาในฟังกช์นั พารามิเตอร์เป็นทางเลือกซ่ึงสามารถมีหรือไม่
ก็ได ้
  statement เป็นค าสัง่ของโปรแกรมเพือ่ที่จะใหฟั้งกช์นัท างานและไดผ้ลลพัธท์ี่ตอ้งการ 

 

 1.   ฟังก์ชันที่ไม่มกีารส่งผ่านค่าไปและรับค่ากลับ 

  จดัเป็นฟังกช์นัที่มุ่งเนน้ใหท้  างานใด ๆ จนส าเร็จเท่านั้น โดยไม่มีการส่งค่าผ่านค่าใด ๆ ลง
ไป และไม่มีการคืนค่าใด ๆ กลบัไปยงัฟังก์ชนั ทั้งน้ีภาษาซีจะใชค้  าว่า void โดยให้ระบุลงไปตรงส่วน
ชนิดขอ้มูลที่คืนค่า และระบุ void ลงไปในอากิวเมนตท์ี่อยูเ่คร่ืองหมายวงเล็บ โดยค าว่า void เป็นตวัแจง้
ใหค้อมไพลเ์ลอร์ทราบวา่ ฟังกช์นัน้ีจะไม่มีการคืนค่า หรือไม่มีการส่งผา่นขอ้มูลใด ๆ ทั้งส้ิน 

  รูปแบบ 
   void  function (void) 
    { 
         statement_1; 
         statement_2; 
               … 
         statement_n; 
   } 
 ตัวอย่างที่ 1    
  ฟังกช์นัที่ไม่รับผา่นค่าตวัแปร และไม่ส่งผา่นค่ากลบั 

void   main() 
{ 
 my_print(); 
} 
 
void  my_print() 
{ 
 printf(“Hello world”); 
} 

main my_print 

1. ท างาน! 
2. พิมพ ์

3. เสร็จแลว้ครับ 
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

  กิจกรรมเสริมทักษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างโปรแกรมแบบมีฟังกช์นั ในการแสดง
ขอ้ความออกทางหนา้จอ ใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex08_2.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
void  prtline(void) 
{ 
puts("========================="); 
} 
 
main() 
{ 
   prtline(); 
   printf("\t Heading \n"); 
   prtline(); 
   getche(); 
 }     

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของ

โปรแกรม ex08_2.exe 

                                                     

 2.   ฟังก์ชันที่มกีารส่งผ่านค่าทางเดียว 

 เป็นฟังกช์นัที่มีการส่งผา่นค่าผา่นอาร์กิวเมนต ์และภายหลงัเสร็จส้ินการท างานของตวัฟังก์ชนั
แลว้ จะไม่มีการคืนค่าใด ๆ กลบัไป ดงันั้นอาร์กิวเมนตภ์ายในวงเล็บ จึงตอ้งระบุชนิดขอ้มูลลงไป ซ่ึงจะ
มีก่ีตวัก็ได ้ในขณะที่ชนิดขอ้มูลที่คืนค่ากลบั ใหร้ะบุเป็น void  

  รูปแบบ 
   void  function (type  arg1 , type   arg2 , …) 
    { 
         statement_1; 
         statement_2; 
               … 
         statement_n; 
   } 
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

 ตัวอย่าง 

 กรณทีี่ 1  ฟังกช์นัที่มีการรับผา่นค่าตวัแปร แต่ไม่ส่งผา่นค่ากลบั 

รูปแบบที่ 1.1 

 void main() 
 { 
  my_print(2); 
 } 
 
 void my_print(int x) 
 { 
   printf(“%d”, x); 
 } 
 

รูปแบบที่ 1.2 

 void main() 
{ 

  my_print(‘a’, 5); 
 } 
 
 void my_print(char ch, int x) 
 { 
   while (x > 0) 
  { 
  printf(“%c”, ch); 
  x--; 
  } 
 } 

  กรณทีี่ 2  ฟังกช์นัที่ไม่มีการส่งค่าไปแต่มีการส่งค่ากลบั 

  เป็นรูปแบบฟังกช์นัที่ไม่มีการส่งผา่นค่าไปยงัฟังก์ชนั  ยงัมีการคืนค่ากลบัไปดว้ยพิจารณา
จากตวัอยา่งจะพบว่า ฟังก์ชนั add() จะมีอาร์กิวเมนตอ์ยู ่2 ตวัแปรและมีการคืนค่ากลบัดว้ยตวัเลขจ านวน
เตม็   

 

 

main my_print 

1. ท างาน (ดว้ย 2) ! 
2. พิมพ ์

3. เสร็จแลว้ครับ 

main my_print 

1. ท างาน (ดว้ย ‘a’ และ 5) ! 
2. พิมพ ์

3. เสร็จแลว้ครับ 
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

 ตัวอย่างที่ 4   

   ฟังกช์นัที่ไม่มีการรับผา่นค่า และแต่มีการส่งผา่นค่ากลบั 

void main() 
{ 
 char ch; 
 ch = my_print(); 
 printf(“%c\n”, ch); 
} 
 
char my_print(void) 
{ 
  char lch; 
 printf(“Enter your character: ”); 
 scanf(“%c”, &lch); 
  
 printf(“\n”); 
 return (lch); 

 } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

main my_print 

1. ท างาน ! 
2. รับค่าจากผูใ้ช ้

3. เสร็จแลว้ครับ 
ผลคือ lch 
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

  กิจกรรมเสริมทักษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างโปรแกรมแบบมีฟังกช์นั ในการแสดง
ขอ้ความออกทางหนา้จอ ใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex08_3.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
void square (int);   
main() 
{ 
int  w; 
printf("Input width : "); 
scanf("%d",&w); 
square(w); 
return 0; 
} 
void square (int  y) 
{ 
float  ans; 
ans=y*y; 
printf("Area is : %.2f ", ans ); 
getche(); 
} 

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของโปรแกรม 

ex08_3.exe 

 3.   ฟังก์ชันที่ส่งผ่านค่าและคนืค่ากลับ 

 เป็นรูปแบบฟังกช์นัที่นอกจากจะมีการส่งผา่นค่าแลว้ ยงัมีการคืนค่ากลบัไปดว้ยพจิารณาจาก
ตวัอยา่งจะพบวา่ ฟังกช์นั add() จะมีอาร์กิวเมนตอ์ยู ่2 ตวัแปรและมีการคืนค่ากลบัดว้ยตวัเลขจ านวนเตม็   

  รูปแบบ 
   data_type   function (type  arg1,type   arg2,…) 
    { 
         statement_1; 
         statement_2; 
               … 
         statement_n; 
         return(expression); 
   } 
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

 ตัวอย่างที่ 3 

  ฟังกช์นัที่มีทั้งการรับผา่นค่า และส่งผา่นค่ากลบั 

 void main() 
 { 
  char ch; 
  ch = my_print(5); 
  printf(“%c\n”, ch); 
 } 
 
 char my_print(int x) 
 { 
   char  ans; 
  printf(“Enter your character: ”); 
  scanf(“%c”, &ans); 
  while (x > 0) 
  { 
      printf(“%c”, ans); 
       x--; 
  } 
  printf(“\n”); 
  return ans; 
 } 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

main my_print 

1. ท างาน (ดว้ย 5) ! 
2. รับค่าแลว้พิมพ ์

3. เสร็จแลว้ครับ 
ผลคือ ans 
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

  กิจกรรมเสริมทักษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างโปรแกรมแบบมีฟังกช์นั ในการแสดง
ขอ้ความออกทางหนา้จอ ใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex08_4.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int  square(int);   
main() 
{ 
int x; 
for (x = 1; x <= 10; x++) 
printf(“%d “, square(x)); 
printf(“\n”); 
return 0; 
} 
 
int square(int y) 
{ 
 return y*y; 
} 
 

 

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของโปรแกรม 

ex08_4.exe 

 
   ฟังก์ชันต้นแบบ (Protptype) 
  

 จากโปรแกรมการสร้างฟังกช์นัใชง้านเอง จะพบวา่ไดมี้การวางต าแหน่งฟังกช์นัที่สร้างขึ้นไว้
ก่อนฟังกช์นั main() ทั้งน้ีก็เพือ่ใหค้อมไพเลอร์ไดแ้ปลชุดค าสัง่ของฟังกช์นัที่สร้างขึ้นเองก่อน แต่
อยา่งไรก็ตามกรณีตอ้งการวางต าแหน่งฟังกช์นั main() ไวก่้อนฟังกช์นัอ่ืน ๆ ที่สร้างขึ้นเอง จ  าเป็นตอ้ง
ประกาศฟังกช์นัตน้แบบไวท้ี่ส่วนหวัของโปรแกรม (ก่อนฟังกช์นั main())  เพือ่ใหค้อมไพลเ์ลอร์ไดรู้้จกั
กบัฟังกช์นัเหล่านั้นก่อน 

 การใชว้ธีิสร้างฟังกช์นัตน้แบบ (Function Prototype) ก็คือ ฟังกช์นัตน้แบบจะเป็นตวับอกให้
ตวัแปลภาษารู้ถึงชนิดของขอ้มูลที่จะส่งค่ากลบั จ  านวนของตวัแปรพารามิเตอร์  ที่ฟังก์ชนัคาดหวงัว่าจะ
ไดรั้บ ชนิดของพารามิเตอร์แต่ละตวั และล าดบัของพารามิเตอร์เหล่านั้น ตวัแปลภาษาสามารถที่จะน า
ขอ้มูลเหล่าน้ีในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการเรียกใชฟั้งก์ชนั ลองคิดถึงปัญหาที่ตามมา หากตวั
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จัดท ำโดย นำงพรพนำรัตน์  ชมภูนุช ต ำแหน่ง ครู 
 

แปลภาษายอมให้มีการเรียกใชฟั้งก์ชนัที่มีพารามิเตอร์ไม่ครบ หรือสลบัชนิดของพารามิเตอร์  เม่ือเกิด
ความผิดพลาดขณะรันโปรแกรม จะตรวจสอบหาความผิดพลาดได้ยาก การใช้ตน้แบบของฟังก์ชัน
สามารถหลีกเล่ียงความไร้ประสิทธิภาพเหล่าน้ีได ้

 ตามปกติถา้ตอ้งการใหต้วัแปรภาษา C แปลความหมายโปรแกรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เราจะตอ้ง
เขียนฟังกช์นัอ่ืนๆ ไวก่้อนฟังกช์นั main() แต่การเขียนโปรโตไทป์จะท าให้เราสามารถยา้ยต าแหน่งของ
ฟังกช์นัไปไวท้ี่ส่วนใดของโปรแกรมก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเขียนไวก่้อนฟังก์ชนั main() ซ่ึงรูปแบบการ
เขียนโปรโตไทป์หรือฟังกช์นัตน้แบบ จะเหมือนกบัการเขียนบรรทดัแรกของฟังกช์นั ดงัต่อไปน้ี 

 รูปแบบ 
   data_type   function (type-1 ,type-2 , … , type-n); 

 ตัวอย่าง 
#include <stdio.h> 
#include <conio.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; 
} 

     

ประกำศฟังก์ชันต้นแบบ  
(Function Prototype) 

 
 
 
 
 

ประกำศตัวแปรท่ีใช้ในกำรรับค่ำ
ในฟังก์ชันท่ีช่ือว่ำ maximum 

(Function Prototype) 
 
 
 
 
 


