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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การจัดการไฟล์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผลการเรียนรู้ 

       มีความรู้ความเขา้ใจในการท างานประมวลผลขอ้มูลร่วมกบัไฟลข์อ้มูลชนิดเทก็ซ์ไฟลแ์ละ
ไฟลแ์บบไบนารีไดน้ าไปประยกุตใ์ชง้านในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของไฟลไ์ด ้
2. อธิบายขบวนการประมวลผลกบัไฟลไ์ด ้
3. เขา้ใจเก่ียวกบัไฟลแ์บบเทก็ซ์ไฟลแ์ละไฟลแ์บบไบนารีไฟล ์
4. สามารถเขียนโปรแกรมเปิดและปิดไฟลไ์ด ้
5. สามารถเขียนโปรแกรมเพือ่เก็บขอ้มูลเป็นไฟลไ์ด ้

 สาระการเรียนรู้ 
1. ประเภทของไฟล ์
2. การท างานกบัเทก็ไฟล ์
3. การใชค้  าสัง่ท  างานขอ้มูลกบัเทก็ซ์ไฟล ์
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ใบความรู้ที่ 10 เร่ือง การจัดการไฟล์ 

จัดท าโดย นางพรพนารัตน์  ชมภูนุช 

 ในงานบางประเภท จะตอ้งน าผลการท างานของโปรแกรมเก็บลงในหน่วยความจ าส ารอง 
ลกัษณะของขอ้มูลที่เก็บในหน่วยความจ าส ารองน้ีจะเก็บเป็นไฟล์ ซ่ึงไฟล์ในภาษาซีมีอยูห่ลายประเภท 
แต่ละประเภทมีค าสัง่ในการอ่านเขียนไฟล์ต่างกนั ดงันั้นถา้หากตอ้งการเขียนขอ้มูลเป็นไฟล์จะตอ้งท า
ความเขา้ใจฟังกช์ัน่ที่กระท ากบัไฟลด์ว้ย 

 

  ประเภทของไฟล์ 
  

 ในบทน้ีจะกล่าวถึงลกัษณะของไฟล์หรือแฟ้มขอ้มูล และการเขียนโปรแกรมและอ่านไฟล์
กบัหน่วยความจ าส ารองที่ใชเ้ก็บขอ้มูลเวลาปิดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หน่วยความจ าน้ีขอ้มูลจะไม่หาย เช่น 
ฮาร์ดไดรฟ์ หรือซีดีรอม ก่อนที่จะศึกษาเร่ืองไฟลจ์ะตอ้งเขา้ใจกค าวา่ สตรีม (stream) เสียก่อน 

สตรีม (stream) เป็นหน่วยของข้อมูลที่

เ รี ยง ติดกัน  โดยข้อ มูลแ ต่ละหน่วยอาจ เ ป็น
โครงสร้างหรือขอ้มูลชนิดเดียวกนัก็ได ้ส่วนไฟลจ์ะ
เป็นจุดที่ใช้ติดต่อกับสตรีมเพื่อรับหรือส่งขอ้มูลก็
ได ้

สตรีมแบบตามลกัษณะขอ้มูลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สตรีมเทก็ซ์  (text stream) หรือ  เทก็ซ์ไฟล ์(text file) 
2. สตรีมไบนารี (binary stream) หรือ ไบนารีไฟล ์(binary file) 

 1.  สตรีมเท็กซ์ (text stream) เป็นไฟลท์ี่จดัเก็บขอ้ความ ซ่ึงมีคุณลกัษณะที่ส าคญัคอื จะ
บนัทึกขอ้มูลที่เป็นขอ้ความต่าง ๆ ตามรหสัแอสกีของแต่ละตวัอกัขระ ดงันั้น สตรีมเทก็ซ์ หรือเท็กซ์ไฟล์
จึงสามารถถูกเปิดอ่านดว้ยโปรแกรม Notepad และสามารถอ่านขอ้ความที่บนัทึกไวอ้ยา่งเขา้ใจ อยา่งไรก็
ตาม ส าหรับเรคคอร์ดที่ถูกบนัทึกลงในเทก็ซ์ไฟลน์ั้น ในแต่ละเรคคอร์ดจะตอ้งถูกปิดทา้ยดว้ยรหัสปัด
ขึ้นบรรทดัใหม่ (\n) ดว้ยเพือ่ใหรั้บรู้วา่ แต่ละบรรทดัจะเป็นขอ้มูลของเรคคอร์ดนั้น ๆ  

Stream คือ.... 
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 2. สตรีมไบนารี(binary stream) เป็นแฟ้มขอ้มูลที่จดัเห็บขอ้มูลชนิดเลขฐานสอง ดังนั้น  
สตรีมไบนารีหรือไบนารีไฟล์  เม่ือถูกเปิดดว้ยโปรแกรม notepad แลว้ จะเป็นรหัสขอ้มูลต่าง ๆ ที่เราไม่
สามารถอ่านได ้เน่ืองจากเป็นภาษาเคร่ืองหรือเลขฐาน 2 นัน่เอง 

 และส่ิงส าคญัของไฟล์ทั้ง 2 ลักษณะที่เก็บขอ้มูลทั้ง 2 แบบนั้น ขอ้มูลแต่ละไบตจ์ะถูกเก็บ
เรียงกนัไปและจบทา้ยดว้ยรหสั EOF (End of File) 

 

  การท างานกบัเทก็ไฟล์ 
  

 1. ตัวแปรพอยน์เตอร์ 

  ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหรือ่านไฟล์กับแผjนดิสก์หรือหน่วยความจ าส ารอง 
จะตอ้งใชต้วัแปรตวัหน่ึงที่มีช่ือว่า ไฟล์พอยน์เตอร์ (File Pointer) ตวัแปรตวัน้ีจะบอกว่าต  าแหน่งที่เรา
ก าลงัจะด าเนินการอยูน้ี่อยูท่ีต  าแหน่งใดของไฟล์ เช่น ตน้ไฟล กลางไฟล์ หรือทา้ยไฟล์ ถา้หากไม่มีตวั
แปรไฟลพ์อยนเตอร์เราจะไม่สามารถกระท าการใด ๆ กบัไฟลไ์ด ้

  รูปแบบค าสัง่ การประกาศเพือ่ก าหนดตวัแปรท าหนา้ที่เป็นไฟลพ์อยน์เตอร์ 

     File  *ช่ือตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ 

 
 2. การเปิดไฟล์ 

  การเปิดไฟลบ์นแผน่ดิสกห์รือหน่วยความจ าส ารอง จะใชฟั้งกช์ัน่ fopen( ) อยูใ่น 
เฮดเดอร์ไฟลท์ี่ช่ือ stdio.h โดยมีรูปแบบการใชง้านค าสัง่ ดงัน้ี 

ตวัแปรไฟล ์= fopen(“ช่ือไฟล”์, “รูปแบบการเปิดไฟล”์); 

  โดยจะเปิดไฟลต์ามที่ก  าหนดไวใ้นช่ือไฟลซ่ึ์งอาจเป็นช่ือไฟลค์งที่หรือเป็นตวัแปรสตริงก็
ได ้โดยสามารถระบุไดรฟ์ที่เก็บขอ้มูลลงไปดว้ยก็ได ้ส่วนรูปแบบการเปิดไฟล์จะเป็นตวับอกว่าไฟล์ที
เปิดนั้นเราตอ้งการท าอะไร โดยมีรูปแบบดงัตารางต่อไปน้ี 
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โหมด การท างาน 
r เปิดเทก็ซ์ไฟลเ์พือ่อ่าน 
w สร้างเทก็ซ์ไฟลใ์หม่เพือ่เขียน 
a เปิดเทก็ซ์ไฟลเ์พือ่เขียนขอ้มูลต่อทา้ย 
rb เปิดไบนารีไฟลเ์พือ่อ่าน 
wb สร้างไบนารีเพือ่เขียน 
ab สร้างไบนารีเพือ่เขียนขอ้มูลต่อทา้ย 
r+ เปิดเทก็ไฟลเ์พือ่อ่านหรือเขียนทบัไฟลเ์ก่า 
w+ เปิดเทก็ซ์ไฟลเ์พือ่อ่านหรือเขียนทบัไฟลเ์ก่า 
a+ เปิดเทก็ซ์ไฟลเ์พือ่ต่อทา้ยไฟลเ์ก่า หรือเขียนไฟลใ์หม่ 
r+b เปิดไบนารีไฟลเ์พือ่อ่านหรือเขียนทบัไฟลเ์ก่า 
w+b เปิดไบนารีไฟลเ์พือ่อ่านหรือเขียนทบัไฟลเ์ก่า หรือไฟลใ์หม่ 
a+b เปิดไบนารีไฟลเ์พือ่เขียนต่อทา้ยไฟลเ์ก่า หรือเขียนไฟลใ์หม่ 

 ตัวอย่างที่ 1 

   ft=fopen(“data.txt” , “w”) 

  หมายถึง เปิดไฟลช่ื์อ data.txt เพือ่การเขียน ถา้หากในหน่วยความจ าส ารองไม่มีไฟล์
ช่ือน้ี ก็จะเป็นการสร้างไฟลน้ี์ขึ้นมาใหม่ แต่ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ลว้ก็จะถูกเขียนทบั 

 ตัวอย่างที่ 2 

   ft=fopen(“d:\\data.txt” , “w”) 

  หมายถึง เปิดไฟลช่ื์อ data.txt เพือ่การเขียนที่อยูไ่ดรฟ์ D ถา้หากในหน่วยความจ า
ส ารองไม่มีไฟลช่ื์อน้ี ก็จะเป็นการสร้างไฟลน้ี์ขึ้นมาใหม่ แต่ถา้มีไฟลอ์ยูแ่ลว้ก็จะถูกเขียนทบั  
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 ตัวอย่างที่ 3 

   ft=fopen(“data.txt” , “a+”) 

  หมายถึง เปิดไฟลช่ื์อ data.txt เพือ่การเขียนขอ้มูลเพิม่ทา้ยไฟลเ์ก่า ถา้หากไม่มีไฟลอ์ยู่
ก็จะเป็นการสร้างไฟลข์ึ้นมาใหม่  

 ตัวอย่างที่ 4 

   ft=fopen(“data.txt” , “r”) 

  หมายถึง เปิดไฟลช่ื์อ data.txt เพือ่อ่านขอ้มูล ถา้หากไม่มีไฟลอ์ยูจ่ะเกิดขอ้ผดิพลาดขึ้น 

  ถา้ไฟลน์ั้นเปิดไดจ้ะมีการส่งค่าช้ีขอ้มูลไฟล์ (file pointer) แต่ถา้ไฟล์นั้นไม่สามารถเปิด
ไดจ้ะมีการส่งค่า NULL กลบัออกมา ดงันั้นเม่ือมีการเปิดไฟล์ดว้ยค  าสั่ง fopen() จะตอ้งมีการตรวจสอบ
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปวา่ไฟลน์ั้นเปิดไดห้รือไม่ ดงัตวัอยา่งโคด้ดงัต่อไปน้ี 
  ในการเปิดไฟล์หากตวัแปร ft มีค่าเท่ากบั NULL แสดงว่าการเปิดไฟล์ไม่ส าเร็จ ดงันั้น
หากมีกรณีที่เกิด Error ขึ้นเก่ียวกบัการเปิดไฟล์หรือการท างานแลว้ตอ้งการให้โปรแกรมออกจาการ
ท างานใหใ้ชค้  าสัง่ exit( ) ไดด้งัน้ี 
  1) หากตอ้งการโปรแกรมจบการท างานในกรณีที่โปรแกรมท างานสมบูรณ์ แลว้ตอ้งการ
ออกจากโปรแกรมใหใ้ชค้  าสัง่ exit(0) เพือ่ท  าการออกจากโปรแกรม 
  2) หากต้องการโปรแกรมจบการท างานในกรณีที่โปรแกรมท างานไม่สมบูรณ์ แล้ว
ตอ้งการออกจากโปรแกรมใหใ้ชค้  าสัง่ exit(1) เพือ่ท  าการออกจากโปรแกรม 
 
 3. การปิดไฟล์ 

  หลงัจากไฟลน์ั้นเปิดไดแ้ละด าเนินการต่าง ๆ กบัไฟลไ์ปแลว้ จะตอ้งปิดไฟล ์เพือ่ป้องกนั
ขอ้มูลสูญหาย โดยใชฟั้งกช์ัน่ fclose() โดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  รูปแบบที่ 1 

    int   fclose(FILE   *ช่ือตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์)  
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  รูปแบบที่ 2 

     fclose(ช่ือตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์)  

  เม่ือระบบสามารถปิดไฟลท์ี่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ช้ีอยูจ่ะคืนค่า 0 คืนออกมานัน่เอง 

  ตัวอย่างที่ 1  
   int   fclose(FILE  *ft) 

  หรือ   fclose(ft) 

  หมายถึง  ปิดไฟลท์ี่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ช่ือ ft ช้ีต  าแหน่งอยู ่

 
    กิจกรรมเสริมทกัษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงการเปิดไฟลใ์นโหมด “w”  และใหบ้นัทึก
ไฟลช่ื์อ ex10_1.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
main() 
{ 
 FILE *fp; 
 fp=fopen("data.txt","w"); 
 if (ft==NULL) 
 { 
     printf("Cannot open DATA.TXT\n"); 
     exit(1);        
 }    
 else 
 { 
     printf("Can open DATA.TXT\n");     
 } 
 fclose(fp); 
 getch(); 
}  

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของ

โปรแกรม ex10_1.exe 
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  การใช้ค าส่ังท างานข้อมูลกบัเทก็ซ์ไฟล์ 
  
 1. การใช้ฟังก์ช่ัน fprintf( ) 

  การใชฟั้งกช์ัน่ fprintf ( ) เหมือนกบัฟังกช์ัน่ printf ( )ตรงที่น าขอ้มูลมาแสดงผล  แต่
ต่างกนัที่การน าขอ้มูลไปแสดงผลลงไฟล ์(บนัทึก) หรือหนา้จอนัน่เอง โดยมีรูปแบบการใชง้านฟังกช์ัน่  
fprintf ( ) ดงัน้ี 
  รูปแบบ 

           fprintf(ช่ือตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์,  “รูปแบบชนิดขอ้มูล” , ช่ือตวัแปร ); 

  ตัวอย่างที่ 1 

    fprintf (fp , ”%d” , age); 

  หมายถึง  การน าค่าจากตวัแปรที่ช่ือ age ไปแสดงผลหรือบนัทึกลงในไฟลท์ี่ตวัแปร 
  ไฟลพ์อยน์เตอร์ที่ช่ือ fp ช้ีต  าแหน่งอยู ่

  ตัวอย่างที่ 2 

    fprintf (fp , “%s  %d  %c ” , name , age , sex); 

  หมายถึง  การน าค่าจากตวัแปรที่ช่ือ name , age และ sex ไปแสดงผลหรือบนัทึกลงในไฟล ์
  ที่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ที่ช่ือ fp ช้ีต  าแหน่งอยู ่

 
 2. การใช้ฟังก์ช่ัน fscanf( ) 

  การใชฟั้งกช์ัน่ fscanf( ) เหมือนกบัฟังกช์ัน่ scanf ( )ตรงที่เป็นการรับขอ้มูล แต่ต่างกนัที่
การรับขอ้มูลจากไฟลห์รือคียบ์อร์ดนัน่เอง โดยมีรูปแบบการใชง้านฟังกช์ัน่ fscanf( ) ดงัน้ี 
  รูปแบบ 

            fscanf(ช่ือตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์,  “รูปแบบการแสดงผล” , ช่ือตวัแปร ); 
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  ตัวอย่างที่ 1 

     fscanf(fp , ”%d” , &age); 

  หมายถึง  การรับค่าจากไฟลท์ี่ไฟล์พอยน์เตอร์ช่ือ fp ช้ีต  าแหน่งอยูม่าเก็บไวใ้นตวัแปร 
  ที่ช่ือ age จาก 

  ตัวอย่างที่ 2 

    fscanf(fp , “%d  %c ” , &age , &sex); 

  หมายถึง  การรับค่าจากไฟลท์ี่ไฟล์พอยน์เตอร์ช่ือ fp ช้ีต  าแหน่งอยู ่มาเก็บไวท้ี่ตวัแปร 
  ที่ช่ือ name ,  age  และ sex     

 
   กิจกรรมเสริมทักษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงการรับและแสดงผลจากไฟลข์อ้มูล และ
ใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex10_2.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
main() 
{ 
 char a[20]="joy",c='F',  
 char name[20],sex; 
 int  b=45; 
 int age; 
 FILE *fp; 
 fp=fopen("d:\\data.txt","w"); 
 fprintf(fp,"%s\n  %d\n  %c\n",a,b,c);    
 fclose(fp); 
 fp=fopen("d:\\data.txt","r");  
 fscanf(fp,"%s %d %c",name,&age,&sex);   
 printf("\n %s %d %c",name,age,sex); 
 fclose(fp);  
 getch(); 
  } 

 

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของ

โปรแกรม ex10_2.exe และ nodepad 
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 3. การใช้ฟังก์ช่ัน fputc( ) 

  เป็นฟังกช์ัน่ที่ท  างานคลา้ยกบัฟังกช์ัน่ putchar() เป็นการน าตวัอกัขระจ านวน 1 ไบตไ์ป
บนัทึกไวใ้นไฟลท์ี่ตวัแปรไฟลพ์อยนเตอร์ช้ีอยู ่โดยมีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 
  รูปแบบ 

            fputc( ‘อกัขระ’,  ช่ือไฟลพ์อนตเ์ตอร์); 

  ตัวอย่างที่ 1 

   fputc ( ‘A’ , fp); 

  หมายถึง  การน าอกัขระ ‘A’  ไปแสดงผลหรือบนัทึกลงในไฟลท์ี่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ 
  ที่ช่ือ fp ช้ีอยู ่

 
  ตัวอย่างที่ 2 

   fputc ( ‘A’ , FILE  *fp); 

  หมายถึง  การน าอกัขระ ‘A’  ไปแสดงผลหรือบนัทึกลงในไฟลท์ี่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ 
  ที่ช่ือ fp ช้ีอยู ่

    
 4. การใช้ฟังก์ช่ัน fgetc( ) 

  เป็นฟังกช์ัน่ที่ท  างานคลา้ยกบั getchar() เป็นการรับอกัขระจ านวน 1 ไบตจ์ากไฟลท์ี่ตวั
แปรไฟลพ์อยนเตอร์ช้ีอยู ่ โดยมีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 
  รูปแบบ 

            fgetc( ช่ือไฟลพ์อนตเ์ตอร์); 

  ตัวอย่างที่ 1 

   ans=fgetc ( fp); 

  หมายถึง  การน าอกัขระจากไฟลท์ี่ตวัแปรไฟล์พอยน์เตอร์ช้ีอยูม่าเก็บไวใ้นตวัแปร ans
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  ตัวอย่างที่ 2 

   printf(“%c”,fgetc(fp)); 

  หมายถึง  แสดงค่าของอกัขระที่บนัทึกอยูใ่นไฟลท์ี่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ที่ช่ือ fp ช้ีอยู ่
    
 
    กิจกรรมเสริมทกัษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงการรับและแสดงผลอกัขระจาก
ไฟลข์อ้มูล และใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex10_3.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
char  ans; 
main() 
{ 
 FILE *fp; 
 fp=fopen("d:\\data.txt","w"); 
 if(fp==NULL) 
 { 
   printf("Can not open file\n"); 
   exit(0); 
 } 
   fputc('A' , fp); 
   fputc('B' , fp); 
   fputc('C' , fp); 
   fclose(fp); 
 fp=fopen("d:\\data.txt","r"); 
   ans=fgetc(fp);     printf("%c",ans); 
   ans=fgetc(fp);     printf("%c",ans); 
   ans=fgetc(fp);     printf("%c",ans); 
   fclose(fp);    
   getch();    
} 

 

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของ

โปรแกรม ex10_3.exe และ nodepad 
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 4. การใช้ฟังก์ช่ัน fputs( ) 

  เป็นฟังกช์ัน่ที่ท  างานคลา้ยกบั fprintf() คือ สามารถเขียนขอ้มูลประเภทขอ้ความ (String) 
ลงไปในไฟลไ์ด ้แต่ fprintf() มีจุดเด่นคือสามารถก าหนดขอ้มูลลงไปในตวัแปรไดด้ว้ย 
  รูปแบบ 

            fputs( “ขอ้ความ” , ช่ือตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์); 

  ตัวอย่าง 

   FILE  *fp; 
   fp=fopen("d:\\data.txt","w"); 
   fputs("Chaibadanwitthaya\n",fp); 

 หมายถึง  การน าขอ้ความค าวา่ “Chaibadanwitthaya” ที่จ  านวนตวัอกัษร 17 ตวัเก็บไวใ้น 
ในไฟลท์ี่ช่ือว่า data.txt โดยมีตวัแปรไฟล์พอยน์เตอร์ที่ช่ือวา่ fp ช้ีต  าแหน่งอยู ่ 

 
 4. การใช้ฟังก์ช่ัน fgets( ) 

  เป็นฟังกช์ัน่ที่ท  างานคลา้ยกบั fscanf() คือ สามารถรับขอ้มูลประเภทขอ้ความ (String) ได ้
แต่ค  าสัง่ fgets() จะเป็นการรับขอ้ความจากไฟลไ์ดท้ี่ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ช้ีอยูโ่ดยอาศยัโครงสร้างการ
จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของอาร์เรยเ์วลารับค่ามาตอ้งรับค่าในรูปแบบอาร์เรยเ์ช่นกนั 
  รูปแบบ 

            fgets( “ขอ้ความ” , จ านวนตวัอกัษรที่ตอ้งการ ,ช่ือตวัแปรอาร์เรย)์; 

  ตัวอย่าง 

   fgets(ans , 18 , fp); 
   printf("%s",ans); 

 หมายถึง  การน าขอ้ความ ที่จ  านวนตวัอกัษร 17 ตวัทีเ่ก็บไวใ้นไฟลท์ี่ช่ือวา่ data.txt โดยมี
ตวัแปรไฟลพ์อยน์เตอร์ที่ช่ือวา่ fp ช้ีต  าแหน่งอยูม่าเก็บไวใ้นตวัแปรที่ช่ือ ans แลว้แสดงค่าที่
เก็บไวใ้นตวัแปร ans ให้แสดงผลลพัธไ์ด ้
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n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ans[n] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ข้อมูล C h a i b a d a n w i t t h a y a \n 

 การจ าลองหน่วยความจ าในการจดัเก็บขอ้ความค าวา่ Chaibadanwitthaya ในไฟลท์ี่ช่ือวา่ 
data.txt 

 
    กิจกรรมเสริมทกัษะ 

   ใหน้กัเรียนทดลองเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงการรับและแสดงผลอกัขระจาก
ไฟลข์อ้มูล และใหบ้นัทึกไฟลช่ื์อ ex10_4.cpp 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
char  ans[18]; 
main(void) 
{ 
 FILE *fp; 
 fp=fopen("d:\\data.txt","w"); 
 if(fp==NULL) 
 { 
     printf("Can not open file\n"); 
     exit(0); 
 } 
   fputs("Chaibadanwitthaya\n",fp); 
   fclose(fp); 
   fp=fopen("d:\\data.txt","r"); 
   while(!feof(fp)) 
   { 
      fgets(ans,18,fp); 
      printf("%s",ans); 
   } 
   fclose(fp);    
   getch();    
} 

 

 
รูปภาพ แสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างานของ

โปรแกรม ex10_4.exe และ nodepad 

 

                                                    

 


