
ใบเนือ้หา 
 เร่ือง การแสดงผลขอ้มูลและการรับค่าขอ้มูล 

 

  เม่ือต้องการแสดงผลและรับข้อมูลจะมีกระบวนค าสั่งท่ีท าหน้าท่ีในการแสดงผล   
ขอ้มูลออกและท าหนา้ท่ีในการรับขอ้มูลเขา้ ซ่ึงการแสดงผลลพัธ์ออกของคอมพิวเตอร์และการอ่าน
ขอ้มูลเขา้ไปในคอมพิวเตอร์ จดัว่าเป็นค าสั่งพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ประกอบดว้ย ค าสั่ง   
ในการแสดงผลลพัธ์ และค าสั่งการรับค่าขอ้มูล 
 
1. การแสดงผลขอ้มูล 
 
 ค าสั่งแสดงผล หมายถึง ค าสั่งท่ีสั่งให้เคร่ืองท าการแสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการออกมาทาง
จอภาพ ในการแสดงผลสามารถแสดงผลไดท้ั้ง ตวัเลข และ ตวัอกัษร ค าสั่งท่ีใชส้ าหรับการแสดงผล
ในภาษาซี ท่ีจะกล่าวในท่ีน้ี มี 2 ค าสั่ง ดงัต่อไปน้ี  
 
 1.1 ค าสั่ง printf()  
  ค าสั่ง printf เป็นค าสั่งท่ีใชส้ าหรับท าการแสดงผลของขอ้ความหรือตวัแปรออก
ทางจอภาพ อยูใ่น ไลบรารี stdio.h มีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 
  
  printf(“control string”,variable list); 

 
 control string หมายถึง ค าสั่งท่ีใช้ในการควบคุมการแสดงผลข้อมูล ต้องอยู่ใน
เคร่ืองหมายค าพดู ‚ ‚ (Quotation mark) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้ความ และรหสัรูปแบบ       
 
ตวัอย่างท่ี 1 โปรแกรมตวัอย่างในการแสดงผลขอ้มูล ในแบบของตวัเลขจ านวนเต็มโดยใช้
สัญลกัษณ์ %d และ จ านวนจริง ดว้ยสัญลกัษณ์ %f หลงัจากแสดงขอ้มูลในแต่ละบรรทดั ให้ข้ึน
บรรทดัใหม่ดว้ย สัญลกัษณ์ \n   
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{   
    int a; 
 float b; 
 a=50; 
 b=10.583; 



 printf("a =%d\n",a); 
 printf("b =%f\n",b); 
 printf("a =%5d\n",a); 
 printf("b =%10.4f\n",b); 
 printf("b =%-10.4f\n",b); 
 getch(); 
} 

  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  a =50 
  b =10.583000 
  a =00050 
  b =      10.5830 
  b =10.5830 

 
ตวัอยา่งท่ี 2 โปรแกรมตวัอย่างการพิมพด์ว้ยสัญลกัษณ์พิเศษท่ีข้ึนตน้ดว้ยเคร่ืองหมาย back slash 
ไดแ้ก่  \n  เพื่อข้ึนบรรทดัใหม่  \t   เพื่อเวน้ระยะในการแสดงผล  
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{   
     printf("12345678901234567890\n"); 
 printf("\tExample line 1\n"); 
 printf("Example line2\n"); 
 printf("\"Example line3\"\n"); 
 getch(); 
} 
 

  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  12345678901234567890 
                   Example line 1 
  Example line2 
  “Example line3” 

 
 ผลลพัธ์ของโปรแกรมตวัอยา่ง มีการใช ้\n หมายถึงข้ึนบรรทดัใหม่ \t หมายถึง เวน้ระยะ
การพิมพแ์นวนอน จะเห็นว่า ขอ้ความ Example line 1 เวน้ระยะการพิมพม์าจากทางด้านซ้าย           
\‛  หมายถึง การพิมพ ์เคร่ืองหมาย  ‚   
 1.2 ค าสั่ง putchar()  
 ค าสั่ง putchar()เป็นค าสั่งท่ีอยู่ในไลบรารี stdio.h ใช้ในการแสดงผลขอ้มูลทาง
จอภาพทีละตวัอกัษรมีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 
 
 



 putchar(char); 
 

  char หมายถึงตวัแปรชนิดตวัอกัษรท่ีเขียนไวภ้ายในเคร่ืองหมาย ‘  ‘ 
 
ตวัอยา่งท่ี 3 โปรแกรมตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลดว้ยค าสั่ง putchar() 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{ 
   char first='O'; 
   putchar(first); 
   putchar('K'); 
   getch(); 
} 
 

  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  OK 
 

 จากตวัอยา่งท่ี 3 จะใช ้putchar(first) สั่งแสดงค่าตวัแปร first และไดอ้กัษรตวั O แลว้ใช ้
putchar(‘K’) ใหแ้สดงตวัอกัษร K  จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็น OK  
 1.3 ค าสั่ง puts()  
 ค าสั่ง puts() เป็นค าสั่งท่ีอยูใ่นไลบรารี stdio.h ใชใ้นการแสดงขอ้ความออกทาง
จอภาพ มีรูปแบบการใชง้านดงัน้ี 
 
 puts(str); 

 
  str หมายถึง ตวัแปรท่ีเก็บขอ้มูลชนิดขอ้ความ หรือขอ้ความท่ีเขียนอยูใ่น
เคร่ืองหมาย ค าพดู ‚ ‚ 
 
ตวัอยา่งท่ี 4 โปรแกรมตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลดว้ยค าสั่ง puts() 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{ 
   char message[]="Computer "; 
   puts(message); 
   puts("Education"); 
   getch(); 
} 



  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  Computer 
  Education 

 
 จากตวัอย่างท่ี 4 จะใช้ค  าสั่ง puts สั่งแสดงค่าตวัแปร message และได้ขอ้ความ 
Computer แลว้ใชค้  าสั่ง puts ใหแ้สดงขอ้ความ Education   
 
2. การรับค่าขอ้มูล 
 
 ค าสั่งรับขอ้มูล หมายถึง ค าสั่งท่ีสั่งให้เคร่ืองรับขอ้มูลเขา้มาเพื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงต่อไป การเขียนโปรแกรมแต่ละคร้ัง โปรแกรมโดยทัว่ไปจะมีการรับขอ้มูล ประมวลผล และ 
การแสดงผล การรับขอ้มูลจึงเป็นค าสั่งท่ีส าคญัอีกค าสั่งหน่ึง ท่ีสามารถท าให้ผูใ้ช ้ติดต่อกบัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้การรับขอ้มูล สามารถรับขอ้มูลไดท้ั้งแบบท่ีเป็น ตวัเลข และ ตวัอกัษร ค าสั่งท่ีใชรั้บ
ขอ้มูลในภาษาซีมีดงัน้ี 
  
 2.1 ค าสั่ง scanf() 
   ค าสั่ง scanf  อยูใ่นไลบรารี stdio.h เป็นฟังกช์นัมาตราฐานใชส้ าหรับรับขอ้มูล
เม่ือค าสั่งน้ีถูกสั่งใหท้  างานเคร่ืองจะหยุดเพื่อรอรับการป้อนขอ้มูลจากผูใ้ช ้โดยขอ้มูลท่ีป้อนจะ
ปรากฏบนจอภาพ เม่ือป้อนขอ้มูลเสร็จกด Enter ขอ้มูลจะถูกส่งไปเก็บท่ีตวัแปร variable และ    
ขอ้มูลท่ีป้อนลงไปจะถูกก าหนดรูปแบบโดย format code มีรูปแบบดงัน้ี 
 
  scanf (“format code”,&variable);  

 
 format code หมายถึง การใช้รหัสรูปแบบ ก าหนดชนิดของขอ้มูลท่ีจะรับเขา้โดย      
รูปแบบของฟังก์ชัน scanf() จะใช้ชุดเดียวกบัรหัสรูปแบบของฟังก์ชนั printf() ส่ิงส าคญัควรจะ
ก าหนดรหสัรูปแบบใหต้รงกบัชนิดของตวัแปรในส่วน &variable 
 variable หมายถึง ตวัแปรท่ีใช้ส าหรับเก็บค่าของขอ้มูลท่ีรับเขา้มา โดยจะตอ้งเขียน
เคร่ืองหมาย & น าหน้า ยกเวน้ตวัแปรท่ีเก็บขอ้มูลชนิดขอ้ความ เท่านั้นท่ีสามารถใส่ช่ือตวัแปรได้
โดยไม่ตอ้งมีเคร่ืองหมาย & น าหนา้ 



ตวัอยา่งท่ี 5 โปรแกรมตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง scanf เพื่อรับขอ้มูลประเภทตวัเลข ดว้ยสัญลกัษณ์ %d 
เพื่อรับขอ้มูลตวัเลขจ านวนเตม็ %f เพื่อรับขอ้มูลประเภทตวัเลขจ านวนจริง และมีการแสดงผลลพัธ์
ดว้ยค าสั่ง printf 
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{  
   int n; 
   float x; 
   printf("Enter Integer Number :"); 
   scanf("%d",&n); 
   printf("Enter Float Number :"); 
   scanf("%f",&x); 
   printf("\nInteger Number =%d\n",n); 
   printf("Floating Number =%.4f\n",x); 
   getch(); 
} 
 

  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  Enter Integer Number :45 
  Enter Float Number :30.25 
 
  Integer Number =45 
  Float Number =30.2500 
 

 2.2 ค าสั่ง getchar() 
 ค าสั่ง getchar() อยูใ่นไลบรารี stdio.h จะใชส้ าหรับรับขอ้มูลชนิดตวัอกัษรเขา้
มาทางแป้นพิมพไ์ดค้ร้ังละหน่ึงตวัอกัษรเท่านั้น มีรูปแบบดงัน้ี 
 
  variable = getchar(); 
 
 variable หมายถึง ช่ือของตวัแปรชนิดตวัอกัษร(char) ท่ีจะใชเ้ก็บค่าของตวัอกัษรท่ี
รับเขา้มาทางแป้นพิมพ ์
 
ตวัอยา่งท่ี 6 โปรแกรมตวัอยา่งการใชค้  าสั่ง getchar() เพื่อรับขอ้มูล 1 ตวัอกัษรแลว้แสดงขอ้มูลท่ี
ป้อนเขา้ไปออกมา 
 
 
 



#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{  
    char ch; 
 printf("Enter one character :"); 
 ch=getchar(); 
 printf("The character you typed is =%c\n",ch); 
 getch(); 
} 
 

  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  Enter one character :c 
  The character you typed is =c 

 
 2.3 ค าสั่ง getch() 
 ค าสั่ง getch() เป็นค าสั่งท่ีอยู่ใน ไลบรารี conio.h ท่ีใช้ส าหรับรับขอ้มูลชนิด
ตวัอกัษรเขา้ทางแป้นพิมพ ์โดยรับไดค้ร้ังละ 1 ตวัอกัษรเหมือนกบัค าสั่ง getchar() แตกต่างกนัท่ี
ค าสั่ง getch() เม่ือป้อนขอ้มูลแลว้โปรแกรมจะท างานต่อโดยทนัทีไม่ตอ้งกด enter และจะไม่มีการ
แสดงขอ้มูลท่ีรับใหเ้ห็นทางจอภาพ มีรูปแบบดงัน้ี 
 
 variable = getch(); 
 
 variable หมายถึง ช่ือของตวัแปรชนิดตวัอกัษร ท่ีจะใชเ้ก็บค่าของขอ้มูลท่ีรับเขา้มาทาง
แป้นพิมพ ์  
 
ตวัอยา่งท่ี 7 โปรแกรมตวัอยา่งการใช ้ค าสั่ง getch()โปรแกรมน้ีจะท าการรับ ขอ้มูลเขา้มาเก็บท่ีตวั
แปร a แลว้สั่งใหแ้สดงขอ้มูลภายหลงั  
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{    
    char a; 
 printf("Enter one character to a :"); 
 a=getch(); 
 printf("\nThe character you to a  is =%c\n",a); 
 getch(); 
} 
 
 



  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  Enter one character to a :b 
  The character you to a is =b 
 

 2.4 ค าสั่ง gets() 
 ค าสั่ง gets() เป็นค าสั่งท่ีอยู่ใน ไลบรารี stdio.h ท่ีใช้ส าหรับรับข้อมูลชนิด     
ขอ้ความเขา้ทางแป้นพิมพ ์โดยรับไดค้ร้ังละหลายตวัอกัษร เม่ือป้อนขอ้มูลจะท างานต่อตอ้งกด enter  
มีรูปแบบดงัน้ี 
 
 gets(str); 
 
 str หมายถึง ช่ือของตวัแปรชนิดตวัอกัษรแบบขอ้ความ ท่ีจะใชเ้ก็บค่าของขอ้มูลท่ีรับเขา้
มาทางแป้นพิมพ ์ 
 
ตวัอยา่งท่ี 8 โปรแกรมตวัอยา่งการใช ้ค าสั่ง gets() โปรแกรมน้ีจะท าการรับ ขอ้มูลเขา้มาเก็บท่ีตวั
แปร a ในรูปแบบของขอ้ความ 
 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main() 
{    
           char a[30]; 
 printf("Enter you message :"); 
 gets(a); 
 printf("\nYou message is :%s\n",a); 
 getch(); 
} 
 

  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะออกทางจอภาพโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
  Enter you message :computer 
  You message is :computer 
 

 

3. บทสรุป 
 

  ในการแสดงผลขอ้มูลและรับค่าขอ้มูลจะมีกระบวนค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีในการ แสดงผล
ขอ้มูลออกและท าหนา้ท่ีในการรับขอ้มูลเขา้ ซ่ึงประกอบดว้ยค าสั่ง printf() putchar() puts() scanf() 
getchar() getch() และ gets() 
 


