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7.1 บทน า



7.2 ฟังก์ชันในภาษาซี



7.2.1 ฟังก์ชันมาตรฐานภาษาซี

ฟังก์ชันมาตรฐานภาษาซีอยู่ในไลบรารีภาษาซีมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชัน
ต่างๆ ที่รองรับการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟังก์ชันส าหรับการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
การจัดการกับข้อความ การจัดการกับข้อมูลน าเข้าและส่งออก เป็นต้น โดยการใช้งานฟังก์ชัน
ประเภทนี้ นักพัฒนาโปรแกรมต้องรวมไลบรารีที่ต้องการใช้งานไว้เป็นไฟล์ส่วนหัวของ
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ตัวแปลโปรแกรมรู้ว่ามีฟังก์ชันที่ต้องการใช้อยู่ในไลบรารีตัวใด



7.2.1 ฟังก์ชันมาตรฐานภาษาซี

ฟังก์ชันการจัดการกับข้อมูลน าเข้าและส่งออก ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในไลบรารีมาตรฐานชื่อ stdio โดยมีรูปแบบการเขียนโปรแกรม เป็นดังนี้



1. ฟังก์ชัน printf ()

ใช้ในการแสดงผลข้อมูลหรือค่าตัวแปรออกมาทางจอภาพ 



1. ฟังก์ชัน printf ()

1) ส่วนการควบคุม (control) จะเป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงผลออกมาหรือเป็นรหัสรูปแบบที่ใชใ้นการ
แสดงผล



1. ฟังก์ชัน printf ()

2) ส่วนของอาร์กิวเมนต์ (Argument list) จะเป็นชุดตัวแปร ค่าคงที่ หรือ 
นิพจน์ที่ต้องการน ามาแสดงผล  ถ้ามีมากกว่า 1 ค่าจะแยกออกจากกันโดยใช้
เครื่องหมายจุลภาค (,) 



1. ฟังก์ชัน printf ()
3) รหัสพิเศษที่แทรกลงไปในค่าคงที่สตริงเพื่อใชค้วบคุมการแสดงผลของตัวอักษรในลักษณะต่างๆ  โดยการเขียน
ต้องมีเครื่องหมาย ‘\’ น าหน้า



2. ฟังก์ชัน scanf ()

ใช้ในการรับข้อมูลมาทางจอภาพ 



2. ฟังก์ชัน scanf ()

รายละเอียดของฟังก์ชัน scanf อธิบายได้ ดังนี้

1) ส่วนการควบคุมเป็นรหัสรูปแบบที่ใช้ในการรับข้อมูล ต้องเขียนอยู่ภายใต้
เครื่องหมายอัญประกาศ

2) ส่วนของอาร์กิวเมนตเ์ป็นตัวแปรที่รับค่าจากแป้นพิมพ์มาเก็บไว้ ฟังก์ชัน 
scanf () เป็นการรับข้อมูลมาเก็บในหน่วยความจ าดังนั้นในการใช้งานจึงต้องมีอักขระ 
‘&’ น าหน้าตัวแปรเสมอ



3. ฟังก์ชัน getchar ()

ใช้รับข้อมูลเข้ามาทางแป้นพิมพ์ทีละ 1 ตัวอักษร โดยต้องกดปุ่ม enter ทุกคร้ัง
เมื่อสิ้นสุดข้อมูล



4. ฟังก์ชัน putchar ()

ใช้เป็นฟังก์ชันที่ให้คอมพวิเตอร์แสดงผลบนจอภาพทีละ            1 ตัวอักษร



7.2.2 ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาโปรแกรม

นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนฟังก์ชันการท างานที่จะเรียกใช้ในส่วนต่างๆของ
โปรแกรม โดยฟังก์ชันการท างานดังกล่าวถูกเขียนไว้ในฟังก์ชันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่
สามารถเรียกใช้งานได้หลายครั้ง



7.3 การประกาศและเรียกใช้งานฟังก์ชัน



7.3.1 ต้นแบบของฟังก์ชัน

ต้นแบบของฟังก์ชันเป็นส่วนที่ก าหนดให้คอมไพเลอร์รู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ของฟังก์ชัน 



7.3.2 การก าหนดฟังก์ชัน



ตัวอย่างที่ 7.2 โปรแกรมค านวณค่าสูงสุดจากข้อมูลจ านวน 3 ค่า



7.3.3 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน
การเรียกใช้งานฟังก์ชันท าได้โดยก าหนดค่าให้ฟังก์ชัน โดยอาร์กิวเมนต์ จะได้รับค่าที่ก าหนดให้และ

ส่งไปให้ฟังก์ชันท างาน แสดงได้ดังตัวอย่างโปรแกรมที่ 7.3



7.3.3 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน

ผลลัพธ์ของการรันโปรแกรม



7.4 การส่งค่าให้ฟังก์ชัน



7.4.1 ฟังก์ชันที่ส่งค่าข้อมูลผ่านฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่ส่งค่าข้อมูลผ่านฟังก์ชันเป็นการส่งค่าให้ฟังก์ชันโดยการคัดลอกค่าจาก
อาร์กิวเมนตข์องฟังก์ชันไปเก็บไว้ในพารามิเตอร์ ซึ่งกระบวนการในฟังก์ชันจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ค่าอาร์กิวเมนต์ การคืนค่ากลับมาจากฟังก์ชันจะคืนค่ากลับมาได้ค่าเดียวเท่านั้น 



7.4.2 ฟังก์ชันที่ส่งค่าอ้างอิงหรือแอดเดรสผ่านฟังก์ชัน

การส่งค่าของต าแหน่งหน่วยความจ าที่น าค่าไปเก็บไว้ในพารามิเตอร์ กระบวนการ
ท างานของฟังก์ชันในลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บไว้ในหน่วยความจ าที่ต าแหน่งที่ส่ง
มาให้ได้ เมื่อฟังก์ชันท างานเสร็จ อาร์กิวเมนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าไปจากเดิมก่อนการ
เรียกใช้งานฟังก์ชัน 



7.5 ตัวแปรชนิดโลคอลและโกลบอล



7.5 ตัวแปรชนิดโลคอลและโกลบอล

• ตัวแปรชนิดโลคอล (Local Variable) คือ ตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นภายในฟังก์ชัน 
สามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะภายในฟังก์ชันที่สร้างขึ้น และจะถูกท าลายลงเมื่อเสร็จสิ้นการ
ท างานของฟังก์ชันนั้นๆ ส่วน  

• ตัวแปรชนิดโกลบอล (Global Variable) คือ ตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นภายนอกฟังก์ชัน 
สามารถใช้งานได้ในทุกฟังก์ชันหรือทั้งโปรแกรม ยกเว้นฟังก์ชันที่มีตัวแปรภายในชื่อเดียวกับ
ตัวแปรภายนอกและจะคงอยู่ตลอดการท างานของโปรแกรม



7.6 สรุป



สรุป

ในบทนี้ได้น าเสนอเนื้อหาเรื่องการใช้งานฟังก์ชันของโปรแกรม C51 โดยได้
อธิบายฟังก์ชันเกี่ยวการจัดการกับข้อมูลน าเข้าและส่งออกที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งอยู่ในไลบราลีมาตรฐานภาษาซี และฟังก์ชันที่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนา
โปรแกรมซึ่งมีรูปแบบการประกาศและเรียกใช้งานในลักษณะเดียวกัน 



7.7 แบบฝึกหัดท้ายบท



7.7 แบบฝึกหัดท้ายบท



7.7 แบบฝึกหัดท้ายบท
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