
บทที่ 9 
อลักอริทึมแบบโมดูล 

 
 จุดเร่ิมตน้ของการเขียนโปรแกรมแบบแยกเป็นโมดูล (Modular algorithm) หรืออาจเรียกวา่
แบบแยกเป็นฟังกช์ัน่ คือ ความคิดท่ียดึหลกัการแยกยอ่ยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ตามหนา้ท่ี
หรือฟังกช์ัน่ ซ่ึงถือวา่เป็นการเขียนโปรแกรมท่ีดี มีระบบและเป็นแบบโครงสร้าง อนัจะเป็นผลดีต่อ
การพฒันาดา้นซอฟตแ์วร์สนบัสนุนการท างานเป็นทีม และการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหนา้จะ
กระท าไดง่้าย ประหยดั ลดผลกระทบกบัส่วนขา้งเคียง 
 เม่ือเร่ิมตน้ท่ีแนวคิดดงักล่าว การวเิคราะห์ปัญหาซ่ึงเป็นขั้นแรกของการพฒันาโปรแกรมก็
จะด าเนินการไปตามแนวคิดดงักล่าวน้ี ถึงแมว้า่ปัญหานั้น จะเป็นปัญหาเล็กท่ีมีกิจกรรมประมวลผล
สั่นเพียงใดก็ตาม ก็สามารถแยกกิจกรรมเหล่านั้นไดเ้ป็นกิจกรรมพื้นฐาน 3 หน่วยยอ่ยนัน่คือ โมดูล
ท่ีท าหนา้ท่ีอ่านขอ้มูล (input module) โมดูลท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูล (procession module) และ
โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์ (output module) นัน่คือการท างานแต่ละโมดูลจะตอ้งเป็นไป
ตามล าดบั ประสานสัมพนัธ์กนั โดยมีโมดูลอีกโมดูลหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีประสานการท างาน เราอาจ
เรียกโมดูลน้ีวา่เป็นโมดูลฝ่ายเรียกใชง้าน (calling module) บางโอกาสเราอาจเรียกโมดูลหลกั และ
โมดูลอ่ืน ๆ ท่ีเป็นฝ่ายถูกเรียกใหท้ างานเราเรียกวา่โมดูลฝ่ายถูกเรียก (called module) โมดูลหน่ึง ๆ 
สามารถเป็นไดท้ั้งฝ่ายเรียกใชโ้มดูลอ่ืน และเป็นทั้งฝ่ายถูกโมดูลอ่ืนเรียกใหท้ างานตามตวัอยา่งน้ี
โมดูล main() จึงเหมาะท่ีจะท าหนา้ท่ีประสานการท างาน จึงท าหนา้ท่ีเป็นฝ่ายเรียกโมดูลอ่ืน ๆ 
ท างาน  
 ขอ้ดีของการเขียนโปรแกรมแบบแยกโมดูลน้ีก็คือ โมดูลบางโมดูลท่ีตอ้งการใชบ้่อย ๆ 
หรือใชเ้ป็นประจ าเราไม่ตอ้งเขียนโมดูลนั้นซ ้ าใหม่อีก สามารถเรียกใชซ้ ้ าไดอ้ยา่งไม่มีขีดจ ากดั และ
เก็บไวใ้ชก้บัโปรแกรมอ่ืน ๆ ไดต่้อไป รูปแบบการพฒันาโปรแกรมในแนวคิดแบ่งยอ่ยเป็นโมดูลน้ี
จึงเหมาะกบัน ามาพฒันาโปรแกรม จดัเป็นวธีิมาตรฐานวธีิหน่ึงท่ีเรียกวา่เป็นการเป็นโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง (function oriented programming) 
 
9.1 หลกัการพจิารณาแยกโมดูล 
 โปรแกรมท่ีเขียนเพื่อแกปั้ญหางานขนาดเล็ก เราสามารถเขียนเป็นโปรแกรมโครงสร้าง 
โดยแยกเป็นโมดูลได ้ส่วนจะแยกเป็นก่ีโมดูลนั้นไม่ไดมี้หลกัเกณฑต์ายตวั ข้ึนอยูท่ี่ความเหมาะสม
ของงานและความตอ้งการของผูเ้ขียน ส าหรับงานขนาดเล็กเราสามารถแยกยอ่ยงาน ออกตามหนา้ท่ี
พื้นฐานไดถึ้ง 4 โมดูล ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นัน่คือ 

1. โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีอ่านขอ้มูลเขา้เคร่ือง 
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2. โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูล 
3. โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีแสดงผลลพัธ์ 
4. โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีประสานการท างาน ในท่ีน้ีคือฟังกช์ัน่ main() 
ส าหรับปัญหาขนาดใหญ่ท่ีมีกิจกรรมจ านวนมาก เม่ือวิเคราะห์กนัแลว้ก็จะพบวา่ บรรดา 

กิจกรรมจ านวนมากเหล่านั้น แทท่ี้จริงก็มาจากกิจกรรมพื้นฐาน 3 โมดูลแรกดงักล่าวนัน่เอง นัน่คือ
โมดูลท่ีท าหนา้ท่ีอ่านขอ้มูลอาจจะแยกไดห้ลายรูปแบบ เช่น แบ่งการอ่านขอ้มูลออกเป็นหลาย
ขั้นตอน หรือมีหลายรูปแบบตามลกัษณะรูปแบบขอ้มูลเป็นตน้ ส่วนโมดูลประมวลผลก็อาจจะ
ประมวลหลายรูปแบบ หลายขั้นตอน หลายลกัษณะ ตามชนิดขอ้มูลและโมดูลแสดงผลลพัธ์ก็
เช่นกนั อาจจะแสดงผลลพัธ์หลายรูปแบบหลายลกัษณะ หรือหลายขั้นตอนเป็นตน้ โปรแกรมขนาด
ใหญ่จึงประกอบไปดว้ยโมดูลจ านวนมากท่ีแบ่งไปตามหนา้ท่ีหรือฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ของงาน ซ่ึง
ฟังกช์ัน่ต่าง ๆ เหล่าน้ีก็จะอยูใ่นกลุ่มหนา้ท่ีพื้นฐาน 3 ส่วนดงักล่าว 
 
9.2 ตัวอย่างโปรแกรมแยกเป็นโมดูล กรณไีม่มีการส่งผ่านค่า 

ระหวา่งโมดูลและใชต้วัแปรสาธารณะ (Global Variable) 
โจทยปั์ญหา ตอ้งใหโ้ปรแกรมค านวณผลรวม ของขอ้มูล 10.50,59.00,127.80 และ 78.00 

แนวคิดจากการวเิคราะห์ปัญหา 
1. ขอ้มูลเป็นเลขทศนิยม จึงก าหนดตวัแปรเป็นชนิด float ประกาศแบบสาธารณะ 
2. การใชข้อ้มูล จะใส่โดยตรงในโปรแกรมโดยประโยคก าหนดค่า 
3. ผลลพัธ์จะแสดงทางจอภาพ 
4. ถึงแมอ้ลักอริทึมจะสั้นมาก เพราะเป็นกิจกรรมหาผลบวกอยา่งเดียว แต่จะเขียน 

อลักอริทึมโดยแยกเป็นโมดูล โดยก าหนดช่ือโมดูลยอ่ยต่าง ๆ ดงัน้ีคือ โมดูล Input() ท  าหนา้ท่ีใส่
ขอ้มูล โมดูล Process() ท าหนา้ท่ีบวก และโมดูลOutput() ท าหนา้ท่ีแสดงผลบวก 
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ผงังานและโปรแกรมทีแ่ยกเป็นโมดูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผงังานโมดูลหลกั Main() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a            105.50 

b            59.00 

c            127.80 

d            78.00 

Input () 

 

sum         a+b+c+d 

Process() 

 

แสดงค่า.. 
sum 

Output() 

    Input() 

    Process() 

  Output() 
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โปรแกรมเม่ือเขียนแยกเป็นโมดูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void input(); 
void process(); 
void output(); 
float a, b, c, d, sum; 
 
void main() 
{ 
    clrscr(); 
    input(); 
    process(); 
    output(); 
} 
void input();  
 { 
    a = 105.50;  
    b = 59.00; 
    c = 127.80; 
    d = 78.00; 
} 

void process() 
 { 
    sum = a + b + c + d; 
} 
 
void output() 
{ 
    printf(“%6.2f\n”,sum); 
   getch(); 
} 
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9.3 การสร้างโมดูลย่อย (ฟังก์ช่ัน) ในภาษาซี 
 ฟังกช์ัน่เป็นกลุ่มค าสั่งท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใหท้  างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง สามารถเรียกข้ึนมา
ใชไ้ดห้ลายคร้ังท าใหโ้ปรแกรมดูง่ายข้ึน สามารถปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมไดง่้ายข้ึน ในการเขียน
โปรแกรมดว้ยภาษาซีจะตอ้งมีฟังกช์ัน่ main() เสมอ และถา้ตอ้งการให้โปรแกรมท างานใด ๆ 
ฟังกช์ัน่ main() จะไปเรียกใชฟั้งกช์ัน่อ่ืน ๆ ใหโ้ปรแกรมท างาน ในภาษาซีจะมีไลบรารีส าหรับเก็บ
ค่าฟังกช์ัน่ต่าง ๆ  ใหเ้ราเลือกใชง้าน เช่น ฟังกช์ัน่ printf() จะเก็บไวใ้น stdio.h  
 ฟังกช์ัน่ในภาษาซี ถา้แบ่งตามท่ีมาของฟังกช์ัน่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1. ฟังกช์ัน่มาตรฐาน (Standard Function) เป็นฟังกช์ัน่ท่ีมีอยูแ่ลว้ และเก็บไวใ้นไลบรารี  
เช่น ฟังกช์ัน่ลบจอภาพ ฟังกช์ัน่รับตวัอกัขระ ฟังกช์ัน่แสดงผล เป็นตน้ ในการใชง้านเราตอ้งเรียกใช ้
#include เพื่อเรียกใชไ้ฟลส่์วนหวัของโปรแกรมข้ึนมาก่อน จึงสามารถใชง้านฟังกช์ัน่นั้น ๆ ได ้

2. ฟังกช์ัน่ท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมสร้างข้ึน (User-defined Function) เป็นฟังกช์ัน่หรือ 
โปรแกรมยอ่ยท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนมาใชใ้นการเขียนโปรแกรม เพื่อท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงท าให้
โปรแกรมดูง่ายข้ึน และลดความซบัซอ้นลง 
 การสร้างฟังก์ช่ัน ทั้งฟังกช์ัน่มาตรฐานและฟังกช์ัน่ท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึนมีรูปแบบดงัน้ี 
 รูปแบบ 
 ประเภทของขอ้มูล ช่ือฟังกช์ัน่(พารามิเตอร์) 
 { 
  Statement; 
  [return]; 
 } 
ประเภทของข้อมูล หมายถึง ประเภทของขอ้มูลท่ีส่งกลบั ส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ข้ึนอยูก่บัการ
ท างานของฟังกช์ัน่ ถา้หากฟังกช์ัน่ไม่มีการส่งค่ากลบัส่วนน้ีจะประกาศเป็น void 
ช่ือฟังก์ช่ัน เป็นช่ือของฟังกช์ัน่ท่ีสร้างข้ึน สามารถเรียกใชง้านผา่นช่ือน้ีได ้โดยการตั้งช่ือจะตอ้ง
เป็นไปตามกฎการตั้งช่ือของภาษาซี 
พารามิเตอร์ เป็นตวัแปรหรือพารามิเตอร์ท่ีใชรั้บค่าผา่นเขา้มาในฟังกช์ัน่ ส่วนน้ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้
ข้ึนกบัการท างานของฟังกช์ัน่ 
Return ใชใ้นการส่งค่ากลบั ส่วนน้ีจะมีหรือไม่ก็ได ้ส าหรับในกรณีท่ีฟังกช์ัน่มีการส่งค่ากลบั
จะตอ้งเขียนค่าท่ีส่งกลบัตามหลงั return 
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ตัวอย่างที ่9.1 
 void show_a(); 
 { 
  printf(“AAA\n”); 
  printf(“BBB\n”); 
 } 
 ฟังกช์ัน่น้ีช่ือวา่ show_a จะไม่มีการส่งค่ากลบั โดยประกาศวา่ void และไม่มีการผา่น
ค่าพารามิเตอร์ การท างาน เม่ือคอมพิวเตอร์เรียกใชฟั้งกช์ัน่ show_s() เคร่ืองจะพิมพ ์AAA และ 
BBB 
 
ตัวอย่างที ่9.2 
 int ADD_AB(int a,int b) 
 { 
  int x; 
  x = a + b; 
  return x; 
 } 
 ฟังกช์ัน่น้ีจะใชใ้นการบวกเลขจ านวนเตม็ท่ีผา่นเขา้ไปทางพารามิเตอร์ a และ b เม่ือ
โปรแกรมเรียกใชฟั้งกช์ัน่น้ีจะมีการคืนค่าผลบวกท่ีเป็นเลขจ านวนเตม็ (int) ออกมา 
 ในโปรแกรมหน่ึง ๆ อาจมีฟังกช์ัน่ท่ีสร้างข้ึนเองหลาย ๆ ฟังกช์ัน่ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัการเขียน
โปรแกรม ส าหรับต าแหน่งของฟังกช์ัน่ในโปรแกรมนั้นนิยมสร้างไวส่้วนบนของโปรแกรม โดยอยู่
ต่อจาก #include และอยูก่่อน main() 
 โปรแกรมภาษาซีทุกโปรแกรมจะตอ้งมีฟังกช์ัน่ main() เสมอ ในการเขียนโปรแกรมถา้หาก
ใน main() ไม่มีการรีเทิร์นค่า หรือไม่มีการคืนค่ากลบั โปรแกรมก็ยงัคงท างานได ้แต่ในการเขียน
โปรแกรมท่ีดีนั้นใน main() ควรมีการคืนค่าดว้ย โดยมกัจะคืนค่า 0 ซ่ึงหมายความวา่ โปรแกรม
ท างานไดส้ าเร็จ แต่ถา้ไม่ใช่ 0 หมายความวา่โปรแกรมท างานไม่ปกติ 
 
ตัวอย่างที ่9.3 
 ในการสร้างฟังกช์ัน่ line() ซ่ึงมีการท างานคลา้ยกบัโปรแกรมยอ่ยโดยจะพิมพก์รอบ
ส่ีเหล่ียมเป็นเส้นตรง ฟังกช์ัน่น้ีจะไม่มีการคืนค่า และไม่มีการผา่นค่าพารามิเตอร์ ในโปรแกรมจะมี
การเรียกใชฟั้งกช์ัน่ line()ในฟังกช์ัน่หลกัหรือ main() จ  านวน 2 คร้ัง 
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#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void line() 
{ 
 int j; 
 for(j=1;  j<=26;  j++) 
  printf(“=”); 
 printf(“\n”); 
} 
main() 
{ 
 clrscr(); 
 printf(“\n”); 
 line(); 
 printf(“    I LOVE COMPUTER    \n”); 
 line(); 
 getch(); 
 return 0; 
} 
 
ตัวอย่างที ่9.4  
 ในโปรแกรมน้ีจะสร้างฟังกช์ัน่ช่ือ add ส าหรับใชใ้นการบวก โดยฟังกช์ัน่จะผา่นค่าคงท่ี 
ตอ้งการบวนสองตวัเขา้ไปทางพารามิเตอร์ a และ b เม่ือฟังกช์ัน่ท างานจะคืนค่าผลบวกท่ีเป็นค่า
จ านวนเตม็ออกมา 
#include <stdio.n> 
#include <conio.h> 
int add(int a, int b)   /*สร้างฟังกช์ัน่ช่ือ add */ 
{ 
 int c; 
 c = a + b; 
 return c;    /* คืนค่าผลบวกของ a และ b */ 
} 
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main() 
{ 
 clrscr(); 
 printf(“ 3 + 5 = %d\n”,add(3,5));  /*ค านวณค่าผลบวกและพิมพ ์*/ 
 getch(); 
 return 0; 
} 
 
 9.3.1 โปรโตไทป์ (Prototypes) 
 การเขียนโปรแกรมท่ีมีการสร้างฟังกช์ัน่จะมีการเขียนช่ือฟังกช์ัน่รวมไวท่ี้ส่วนหวัของ
โปรแกรม เพื่อบอกให้โปรแกรมภาษารู้จกัฟังกช์ัน่ก่อน และสามารถเรียกใชฟั้งกช์ัน่ได ้แมต้วั
ฟังกช์ัน่จะอยูส่่วนทา้ยของโปรแกรม เราเรียกวา่โปรโตไทป์ (Prototypes) โดยจะเขียนวา่ฟังกช์ัน่น้ี
ช่ืออะไร มีพารามิเตอร์ใดบา้ง และฟังกช์ัน่มีการคืนค่ากลบัมาอยา่งไร รูปแบบของการประกาศเป็น
ดงัน้ี 
 รูปแบบ 
 ประเภทของขอ้มูล ช่ือฟังกช์ัน่(ประเภท พารามิเตอร์1,...,พารามิเตอร์ N); 
ตัวอย่างที ่9.5 
 โปรแกรมต่อไปน้ีจะเขียนฟังกช์ัน่ส าหรับหาค่าปริมาตรถงัส่ีเหล่ียม โดยใส่ค่าขนาดของ
เส้นทั้งสามท่ีเป็นเลขจ านวนจริงเขา้ไป 
#include <stdio.h> 
double volume(double s1,double s2,double s3); 
double volume(double s1,double s2,double s3); 
{ 
 return s1 * s2 * s3; 
} 
main() 
{ 
 double vol; 
 vol = volume(12.2, 5.67, 9.03); 
 printf(“Volume : %f”,vol); 
 return o; 
] 
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ตัวอย่างที ่9.6 
 จะสร้างโปรแกรมยอ่ยช่ือ showh_text โดยมีการผา่นค่าเขา้ไปทางพารามิเตอร์ num และ
เขียนโปรโตไทป์เอาไว ้
#include <stdio.h> 
void show_text(int num); 
main() 
{ 
 show_text(5);  /*พิมพเ์คร่ืองหมาย * จ านวน 5 คร้ัง */ 
 show_text(15);   /*พิมพเ์คร่ืองหมาย * จ านวน 15 คร้ัง */ 
 getch(); 
 return 0; 
} 
void show_text(int num) 
{ 
 int i; 
 for (i=1;  i<num; i++) 
  printf(“*”); /*พิมพเ์คร่ืองหมาย * จ านวน num คร้ัง */ 
 printf(“\n”); 
} 
ตัวอย่าง 9.7 
 ตวัอยา่งน้ีเป็นตวัอยา่งการสร้างฟังกช์ัน่ท่ีมีการส่งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขเขา้ไป 3 ค่า จากนั้น
ฟังกช์ัน่จะคืนค่าสูงสุดออกมา 
#include <stdio.h> 
int maximum(int, int, int);     /*ประการโปรโตรไทป์  */ 
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) 
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} 

{ 
 int max = x; 
 if (y > max) 
  max = y; 
 if (z >max) 
  max = z; 
 return max; 
} 
 9.3.2 ตัวแปรทัว่ไปและตัวแปรเฉพาะที่ 
 ส าหรับการเขียนโปรแกรมแบบฟังกช์ัน่นั้น ในฟังกช์ัน่ก็ประกาศตวัแปรไดเ้ช่นกนั การ
ท างานภายในฟังกช์ัน่นั้นอาจใชต้วัแปรท่ีประกาศในฟังกช์ัน่ หรือใชต้วัแปรท่ีประกาศนอกฟังกช์ัน่
ก็ได ้โดยตวัแปรแต่ละประเภทจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีมีตวัแปรอยู่
สองประเภท ท่ีควรท าความเขา้ใจคือ ตวัแปรแบบทัว่ไปและตวัแปรเฉพาะท่ี 
 ตัวแปรแบบทัว่ไป (global variable) คือตวัแปรท่ีประกาศไวน้อกฟังกช์ัน่ ตวัแปรประเภท
น้ีทุกส่วนของโปรแกรมสามารถเรียกใชไ้ด ้ท าใหฟั้งกช์ัน่ยอ่ย ๆ และฟังกช์ัน่หลกัสามารถเรียกใช้
ตวัแปรประเภทน้ีไดท้นัที แต่ค่าของมนัจะเปล่ียนแปลงไปตามท่ีฟังกช์ัน่นั้น ๆ เรียก 
 ตัวแปรเฉพาะที ่(local variables) เป็นตวัแปรท่ีใชง้านภายในฟังกช์ัน่เฉพาะนั้น ๆ ฟังกช์ัน่
เดียว การประกาศตวัแปรประเภทน้ีจะประกาศภายในฟังกช์ัน่ ซ่ึงจะท าใหฟั้งกช์ัน่อ่ืนไม่สามารถ
เรียกใชต้วัแปรนั้นได ้แต่ฟังก์ชัน่อ่ืนก็สามารถประกาศตวัแปรช่ือซ ้ ากบัตวัแปรนั้นได ้ซ่ึงตวัแปรช่ือ
เดียวกนัแต่ประกาศในต่างฟังกช์ัน่จะเป็นตวัแปรคนละตวักนั และเม่ือออกจากฟังกช์ัน่ค่าของตวั
แปรชนิดน้ีจะหายไป ไม่เหมือนตวัแปรทัว่ไป 
ตัวอย่างที ่9.8 
 เป็นตวัอยา่งการใชต้วัแปรแบบทัว่ไปร่วมกบัฟังกช์ัน่ ในโปรแกรมจะสร้างฟังกช์ัน่ช่ือ Ex 
ภายในฟังกช์ัน่จะใส่ค่า 5 ใหก้บัตวัแปร a 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int a; 
void ex() 
{ 
 a = 5; printf(“%d\n”,a); 
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 main() 
{ 
 a = 3; 
 printf(“%d\n”,a); 
 ex(); 
 printf(“%d\n”,a); 
 return 0; 
} 
 
ตัวอย่างที ่9.9 
 เป็นตวัอยา่งการใชต้วัแปรแบบเฉพาะท่ี โดยในฟังกช์ัน่ Ex มีการประกาศตวัแปรแบบ
เฉพาะท่ีช่ือ a ซ่ึงเป็นช่ือเดียวกนัตวัแปรแบบทัว่ไป 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int a;     /*ประกาศตวัแปรแบบทัว่ไปท่ีช่ือ a */ 
void Ex(); 
{ 
 int a;   /*ประกาศตวัแปรแบบเฉพาะท่ีช่ือ a */ 

a = 5; 
 printf(“%d\n”,a); 
} 
main(); 
{ 
 clrscr() ; 

a = 3; 
 printf(“%d\n”,a); 
 Ex(); 
 printf(“%d\n”,a); 
 return 0; 
} 
 การท างานของโปรแกรมนั้น ฟังกช์ัน่หลกัจะใส่ค่า 3 ใหก้บัตวัแปร a โดยฟังกช์ัน่หลกัจะ
เรียกใชต้วัแปรแบบทัว่ไป จากนั้นโปรแกรมจะพิมพค์่าในตวัแปร a  ซ่ึงท าใหผ้ลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็น 3 
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ต่อมามีการเรียกใชฟั้งกช์ัน่  Ex() โดยในฟังกช์ัน่จะมีการประกาศตวัแปรแบบเฉพาะท่ีช่ือ a และใส่
ค่า 5 ใหก้บัตวัแปร เม่ือฟังกช์ัน่ Ex ท  างานจะพิมพค์่า 5 เม่ือจบจากฟังกช์ัน่และกลบัมาท างาน
ฟังกช์ัน่หลกัใหพ้ิมพค์่าในตวัแปร a  อีกคร้ัง ท าใหค้่าท่ีไดเ้ป็น 3 ตามเดิม เน่ืองจากถา้มีการประกาศ
ตวัแปรแบบเฉพาะท่ีในฟังก์ชัน่จะใชต้วัแปรตวันั้น ท าให้ค่าในตวัแปร  a  ท่ีเป็นตวัแปรแบบทัว่ไป
ท่ีประกาศนอกฟังกช์ัน่มีค่าเท่าเดิม 
 
 9.3.3 ฟังก์ช่ันประเภทต่าง ๆ 
 ดงัท่ีทราบมาแลว้วา่ ถา้เราแบ่งประเภทของฟังกช์ัน่ตามท่ีมาของฟังกช์ัน่ เราสามารถแบ่งได้
เป็นฟังกช์ัน่ท่ีผูใ้ชส้ร้างข้ึน และฟังกช์ัน่มาตรฐาน จากการใชง้านฟังกช์ัน่เราจะพบวา่ฟังกช์ัน่บางตวั
มีการคืนค่ากลบัออกมา ซ่ึงเราสามารถมองฟังกช์ัน่นั้นคลา้ยกบัตวัแปรตวัหน่ึงได ้ฟังกช์ัน่บาง
ประเภทไม่มีการคืนค่าท าให้การท างานคลา้ยกบัโปรแกรมยอ่ย ถา้หากเราแบ่งประเภทของฟังกช์ัน่
ตามการส่งค่าอาจแบ่งไดด้งัน้ี 
 แบบท่ี 1 ฟังกช์ัน่ประเภทไม่มีการส่งค่า 
 แบบท่ี 2 ฟังกช์ัน่แบบส่งค่าผา่นทางเดียว ฟังกช์ัน่ประเภทน้ีอาจส่งค่าเขา้ไปหรือคืนค่า
ออกมาก็ไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 แบบท่ี 3 ฟังกช์ัน่ท่ีส่งแบบสองทาง ฟังกช์ัน่ประเภทน้ีจะรับค่าเขา้ไปในฟังกช์ัน่และมีการ
คืนค่าออกมา 
ตวัอยา่งเช่น  
 Clrscr();  ฟังกช์ัน่น้ีไม่มีการผา่นค่าเขา้ไปในฟังกช์ัน่ และเป็นฟังกช์ัน่มาตรฐานท่ีสามารถ
เรียกใชไ้ดแ้ต่ตอ้งเรียกไลบารี # include <conio.h> ท่ีเก็บฟังกช์ัน่น้ีก่อน ฟังกช์ัน่น้ีจดัวา่เป็นฟังกช์ัน่
แบบไม่มีการส่งค่า 
ตวัอยา่ง 
 void show(int num) 
 { 
  int i; 
  for(i = 1; i<num; i++) 
   printf(“A”); 
 } 
ฟังกชััน่ show(int num) น้ีเป็นฟังกช์ัน่ท่ีสร้างข้ึน และเป็นการส่งค่าผา่นทางเดียว โดยจะพิมพต์วั A 
จ  านวนเท่ากบัค่าท่ีผา่นเขา้ไปทางตวัแปร num 
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ตวัอยา่ง 
 int add(int a, int b) 
 { 
  return a+b; 
 } 
ฟังกช์ัน่น้ีจะท าการบวกเลขตามค่าท่ีผา่นเขา้ไปทางพารามิเตอร์ a และ b ฟังกช์ัน่น้ีจดัวา่เป็นฟังกช์ัน่
ท่ีการส่งค่าผา่นสองทาง โดยเราส่งค่าท่ีตอ้งการบวกเขา้ไป และฟังกช์ัน่จะคืนค่าผลบวกออกมา 
ตัวอย่างที ่9.10 
 ในโปรแกรมจะเป็นการสร้างฟังกช์ัน่ส าหรับหาค่ายกก าลงัสองของตวัเลขจ านวนเตม็ท่ี
รับเขา้ไป 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int sqr(int x); 
main() 
{ 
 int a; 
 clrscr(); 
 printf(“Input Number :”); scanf(“%d”,&a); 
 printf(“%d^2 = %d\n”,a,sqr(a)); 
 return 0; 
} 
int sqr(int x) 
{ 
 x = x*x; 
 return x; 
} 
 
ตัวอย่างที ่9.11 
 โปรแกรมในตวัอยา่งน้ีจะน าเคร่ืองหมาย * มาต่อเป็นรูปสามเหล่ียม โดยสร้างฟังกช์ัน่ช่ือ 
dot ท่ีจะรับตวัแปร m  เขา้ไป และจะพิมพเ์คร่ืองหมาย * ติดกนัเป็นจ านวน m ตวั จากนั้นข้ึนบรรทดั
ใหม่ เม่ือโปรแกรมหลกัเรียกใชฟั้งกช์ัน่ dot น้ี โปรแกรมหลกัจะส่งค่าตวัแปร i เขา้ไปใหก้บัฟังกช์ัน่
โดยมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 
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#include <stdio.h> 
void dot(int n) 
{ 
 int x; 
 for(x=1;  x<=m;  x++) 
  printf(“*”); 
 printf(“\n”); 
} 
main() 
{ 

int i; 
for (i=1;  i<=5;  i++) 
 dot(i); 
getch(); 

} 
 
 9.3.4 ฟังก์ช่ันมาตรฐาน 
 ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีดว้ยเทอร์โบซีไดมี้การสร้างฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ใหใ้ชม้ากมาย โดย
ฟังกช์ัน่เหล่าน้ีจะเก็บไวใ้นไลบราร่ีของโปรแกรม ฟังกช์ัน่ท่ีผูพ้ฒันาโปรแกรมสามารถเรียกข้ึนมา
ใชไ้ดน้ี้เรียกวา่ ฟังกช์ัน่มาตรฐาน (Standard Function) ในเทอร์โบซีจะมีฟังกช์ัน่ทางคณิตศาสตร์ 
ฟังกช์ัน่จดัการเก่ียวกบัสตริง ฟังกช์ัน่การแสดงผง เป็นตน้ 
 ฟังกช์ัน่มาตรฐานจะถูกเก็บไวใ้นไลบราร่ี ซ่ึงการเรียกฟังกช์ัน่ข้ึนมาใชน้ั้นผูเ้ขียนโปรแกรม
ตอ้งทราบก่อนวา่ฟังกช์ัน่เก็บอยูใ่นไลบราร่ีใด จากนั้นเรียกไลบราร่ีผา่นค าสั่ง #include แลว้ตาม
ดว้ยช่ือไลบราร่ีนั้น ๆ และตอ้งเขา้ใจวา่ฟังกช์ัน่ท่ีจะใชน้ั้นจะตอ้งรับค่าใดเขา้ไป เม่ือท าฟังกช์ัน่แลว้
จะคืนค่าใดออกมา ส าหรับหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงตวัอยา่งฟังกช์ัน่ทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ โดยการ
เรียกใชฟั้งกช์ัน่เหล่าน้ีจะตอ้งเรียกไลบราร่ี math.h ข้ึนมาก่อน 
 ฟังกช์ัน่ทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่แลว้จะรับตวัเลขทศนิยมเขา้ไปและคืนค่าออกมาเป็น
ทศนิยม ส าหรับตวัอยา่งฟังกช์ัน่และการใชง้านไดแ้ก่ 
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ชนิดฟังก์ช่ัน คุณสมบัติ ตัวอย่างการใช้งาน 
sqrt(x) ใชห้ารากท่ีสองของจ านวนเต็ม x sqrt(9000.0) =30.0 

sqrt(9.0) = 3.0 
exp(x) ใชห้าค่า Exponential (Ex) exp(1.0)=2.718282 

exp(2.0)=7.389056 
log(x) ใชห้าค่า log ฐาน e log(2.718282)=1.0 

log(7.389056)=2.0 
log10(x) ใชห้าค่า log ฐาน 10 ของ e log10(1.0)=0.0 

log10(100.0)=2.0 
fabs(x) ใชห้าค่าสัมบูรณ์ของ x fabs(-5.0)=5.0 
ceil(x) ใชห้าค่าปัดเศษทศนิยมของตวัแปรx ceil(9.2)=10.0 

ceil(-9.8)=-9.0 
floor(x) ใชห้าค่าตดัเศษทศนิยมของตวัแปร x ทิ้งไป floor(9.2)=9.0 

floor(-9.8)=-10.0 
pow(x,y) ใชห้าค่า x ยกก าลงั y pow(2.7)=128.0 

pow(9.05)=3.0 
sin(x) ใชห้าค่า sine ของ x sin(0.0)=0.0 
cos(x) ใชห้าค่า cosine ของ x cos(0.0)=1.0 
tan(x) ใชห้าค่า tangent ของ x tan(0.0)=0.0 
 
ตัวอย่างที ่9.12 
 โปรแกรมน้ีเป็นตวัอยา่งการใชฟั้งกช์ัน่ทางคณิตศาสตร์ โดยจะค านวณหาดา้นตรงขา้มมุม
ฉาก เม่ือรันโปรแกรมจะใหป้้อนความยากดา้น x และ ดา้น y เขา้ไป จากนั้นจะค านวณแสดงผล
ความยาวดา้น c  ออกมา 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
voide main() 
{ 
 float x, y, c; 
 printf(“input x=”);  scanf(“%f”,&x); 
 printf(“input y=”);  scanf(“%f”,&y); 
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 c = sqrt(x*x+y*y); 
 printf(“C = %2.2f\n”,c); 
 getch(); 
} 
 
9.4 บทสรุป 
 การเขียนโปรแกรมทัว่ ๆ ไปจะมีค าสั่งส าหรับสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ค าสั่งเหล่าน้ีในภาษาซีเรียกวา่ ฟังกช์ัน่ ถา้หากเป็นฟังกช์ัน่ท่ีภาษาซีเขา้ใจอยูแ่ลว้จะเรียกวา่ฟังกช์ัน่
มาตรฐาน นอกจากน้ีผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถสร้างฟังกช์ัน่ข้ึนมาเองไดโ้ดยการน าฟังก์ชัน่ต่าง ๆ 
มารวมกนัเป็นค าใหม่ใหท้  างานตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ การน าชุดค าสั่งมารวมกนัเป็นฟังกช์ัน่ใหม่น้ีจะ
ท าใหผู้เ้ขียนโปรแกรมเรียกใชง้านไดง่้าย เพียงแต่เรียกช่ือฟังกช์ัน่ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่นั้นชุดค าสั่งต่าง 
ๆ ท่ีสร้างเอาไวก้็จะถูกเรียกใชท้นัที ฟังกช์ัน่ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่น้ีสามารถมีการคืนค่ามาท่ีช่ือฟังกช์ัน่
ได ้ถา้หากเป็นฟังกช์ัน่ท่ีไม่มีการคืนค่า ฟังกช์ัน่ท่ีสร้างข้ึนมานั้นก็จะท าหนา้ท่ีเป็นโปรแกรมยอ่ย 
 
9.5 แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. จงบอกขอ้ดีของฟังกช์ัน่มา 3 ขอ้ 
2. ในภาษาซีมีฟังกช์ัน่ก่ีประเภท 
3. รูปแบบของฟังกช์ัน่ท่ีมีการรับค่าเขา้และส่งค่าออกมีรูปแบบอยา่งไร 
4. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปน้ี 

  void main() 
  int c; 
  { 
   c = a+b; 
   printf(“c=%d”,c); 
  } 
  int Func2(int a) 
  { 
   return a*a; 
  } 
 สมมติให ้x และ y เป็นตวัแปรประเภท int จงพิจารณาวา่การเขียนค าสั่งในขอ้ใดต่อไปน้ี
ถูกตอ้งหรือไม่  ถา้ไม่ถูกตอ้งเป็นเพราะเหตุใด 

1) Func1(Func2(x),x); 
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2) Func1(10,20); 
3) Func2(10,Func1(20)); 
4) y=Func2(10); 
5) y=Func1(x,y); 
6) printf(“%d”,Func1(10,20)); 
7) printf(“%d”,Func2(20)); 
 
5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อค านวณผลบวกจ านวนคู่ n จ  านวน โดยเร่ิมจาก 0 เช่น n=4  

ผลลพัธ์คือ 0+2+4+6=12 หรือ n=3 ผลลพัธ์คือ 0+2+4=6 ก าหนดใหก้ารค านวณผลบวกอยูใ่น
รูปแบบฟังกช์ัน่ โดยมีการส่งค่าของ n เป็นอาร์กิวเมนตแ์ละฟังกช์ัน่ส่งค่าคืนเป็นผลลพัธ์จากการ
บวก 
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