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บทท่ี 11 
 

การจดัการแฟ้มข้อมูล 
 
 
แฟ้มขอ้มูลหรือไฟลค์อมพิวเตอร์(File Computer) มีหนา้ท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์กนัหรือ
เก่ียวขอ้งกนัรวมเป็นชุดเดียวกนั (ศรัณย ์อินทโกสุม, 2539) เพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้
และค้นหาข้อมูล ในภาษาซีหรือซีพลสัพลัส(C or C++ Language) ก าหนดให้ข้อมูลท่ี
จดัเก็บอยูใ่นไฟล์มีลกัษณะเป็นขอ้มูลท่ีอยูต่่อเน่ืองกนั ตั้งแต่ตน้ไฟล์จนจบไฟล์โดยไม่มี
การแบ่งเป็นระเบียน (record) เหมือนกบัภาษาระดบัสูงทัว่ๆไป เช่น ภาษาฟอร์ทแทรน 
(FORTRAN) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา
วิชวลเบสิก (Visual Basic) และภาษาจาวา (Java) เป็นตน้ ในการประมวลผลไฟล์แต่ละ
คร้ังผูเ้ขียนโปรแกรมจะเป็นผูก้  าหนดขอบเขตในการน าขอ้มูลไปประมวลผลเอง ในการ
ประมวลผลไฟลข์องภาษาซีโดยทัว่ไปท างาน 2 ลกัษณะ คือ 
 

1. การบนัทึกขอ้มูลลงในไฟล์ 
2. การอ่านขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นไฟลอ์อกมาใชง้าน 

 
 

การประมวลผลไฟล์ของภาษาซี 
  

 
วิธีการประมวลผลไฟล์ของภาษาซี สามารถแสดงผงัการท างาน (Diagram Chart) ของ
ขั้นตอนในการประมวลผลไฟล์ชดัเจน (Steven และ Lutfar, 2006) (Brian W. K., Online) 
ดงัน้ี 
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รูปท่ี 11.1 ผงัการท างานกบัไฟล ์
  
  
จากรูปท่ี 11.1 แสดงผงัการท างานของการไหลขอ้มูล เม่ือตวัโปรแกรม (Programming) 
เขียนให้คอมพิวเตอร์ท าการอ่านหรือเขียน (Read/Write) ระบบจะท าการจองพื้นท่ีส ารอง 
หรือเรียกว่า บฟัเฟอร์ (Buffer) มาใช้เป็นพื้นท่ีเพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลชัว่คราวท่ีท าการ
ติดต่อกบัหน่วยความจ าของแฟ้มขอ้มูล (File) ในท่ีน้ีตวัช้ีต าแหน่งขอ้มูลในไฟล์ช่ือ fp1 
และ fp2 ท่ีได้ท  าการก าหนดต าแหน่งเร่ิมต้นของข้อมูล (BOF: Beginning of file) อยู่ท่ี
ต  าแหน่ง (Address) ใดของหน่วยความจ า ถึงต าแหน่งทา้ยสุดของแฟ้มขอ้มูล (EOF: End 
of file) ซ่ึงการไหลของขอ้มูลสามารถ ท าการอ่านหรือเขียนลงบนแฟ้มขอ้มูลท่ีก าหนดได้

Programming 

File 
fp2 

BOF 
(Beginning of file) 

EOF 
(End of file) Buffer 

R/W 

File 
fp1 

BOF 
(Beginning of file) 

EOF 
(End of file) 

Buffer 
R/W 

Read/Write 

Read/Write 
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จากตวัโปรแกรม โดยผา่นบฟัเฟอร์เสมอ ดงันั้นการใชง้านจริง เม่ือไม่ตอ้งการติดต่อกบั
แฟ้มขอ้มูลแลว้ ผูโ้ปรแกรม (Programmer) ตอ้งท าการสั่งใหย้กเลิกการจองหน่วยความจ า 
(Buffer) ทุกคร้ังเสมอก่อนออกจากโปรแกรม เพื่อเป็นการคืนพื้นท่ีหน่วยความจ าให้
ระบบ 
 
การบันทกึข้อมูล 
 
ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถบนัทึกขอ้มูลลงไปในไฟล์ไดต่้อเม่ือมีการเปิดไฟลเ์รียบร้อยแลว้ 
ซ่ึงจะท าให้มีตวัช้ีต าแหน่งขอ้มูลในไฟล์ (fp: file pointer) ช้ีอยู่ท่ีต  าแหน่งแรกของไฟล์ 
โดยตวัช้ีต าแหน่งไฟล์น้ีจะใช้บอกถึงต าแหน่งท่ีก าลงัท าการประมวลผลบนไฟล์ให้และ
ในขณะเดียวกนัก็จะมีการเตรียมบฟัเฟอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บขอ้มูลชัว่คราวท่ีสร้างข้ึนภายใน
หน่วยความจ า ขอ้มูลท่ีจะท าการประมวลผลจะถูกเก็บไวใ้นบฟัเฟอร์ ก่อนบนัทึกขอ้มูล
ลงในไฟล์ ขอ้มูลจะถูกน าไปเก็บไวใ้นบฟัเฟอร์แต่ยงัไม่มีการบนัทึกลงบนแฟ้มขอ้มูล 
ดังนั้ นการบันทึกข้อมูลแต่ละคร้ังจะท าให้ต าแหน่งของตัวช้ีต าแหน่งข้อมูลในไฟล์
เปล่ียนแปลงไปตามจ านวนขอ้มูลท่ีบนัทึก เม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลจนเต็มบฟัเฟอร์ ระบบ
จะน าขอ้มูลในบฟัเฟอร์นั้น ไปบนัทึกในไฟล์ใหเ้องโดยอตัโนมติั ในการประมวลผลไฟล์
แต่ละคร้ัง ระบบสามารถให้เปิดไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ ซ่ึงระบบจะท าการจัดเตรียม
บฟัเฟอร์ให้เท่ากับจ านวนไฟล์ท่ีเปิดนั้น โดยมีตวัช้ีต าแหน่งข้อมูลของไฟล์จะอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ดงัรูปท่ี 11.1 กรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลไม่เต็มบฟัเฟอร์ และมีการ
ปิดไฟล์ระบบจะท าการน าข้อมูลท่ีเหลืออยู่ในบัฟเฟอร์ทั้ งหมดบนัทึกลงไปในไฟล์ 
หลงัจากนั้นระบบจึงท าการปิดไฟล ์
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การอ่านข้อมูล 
 
ฟังก์ชนัอ่านขอ้มูลจากไฟล ์ระบบจะท าการน าขอ้มูลมาเก็บไวใ้นบฟัเฟอร์ใหก่้อน ก่อนท่ี
จะอ่านขอ้มูลจากไฟลน์ั้นโดยตรง ในการอ่านขอ้มูลในแต่ละคร้ังนั้น ระบบจะน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากต าแหน่งท่ีตวัช้ีต าแหน่งขอ้มูลในไฟล์ท่ีช้ีอยู่น าไปใช้งาน โดยต าแหน่งของตวัช้ี
ต าแหน่งขอ้มูลในไฟล์ก็จะเปล่ียนไปตามขนาดของขอ้มูลท่ีอ่านออกมาท างานจนส้ินสุด
ไฟล ์(End of file) 
  
ในการเรียกใชค้  าสั่งในการติดต่อกบัแฟ้มขอ้มูล ภาษาซีไดเ้ตรียมกลุ่มค าสั่งไวในไลบรารี 
stdio.h ดงันั้นในการเขียนโปรแกรมท่ีให้ระบบท าการประมวลผลเก่ียวกบัแฟ้มขอ้มูล 
ผูเ้ขียนโปรแกรมจ าเป็นตอ้งอา้งไลบรารีดว้ยค าสั่ง include <stdio.h> ก่อนเสมอ 
 
การเปิดไฟล์ (Open File) 
  
การเปิดไฟลแ์ต่ละคร้ัง จะตอ้งเป็นการประกาศการใชไ้ฟลพ์ร้อมกบัก าหนดตวัช้ีต าแหน่ง
ขอ้มูลไฟล ์สามารถท าการเปิดไฟล ์ท าไดโ้ดยใชฟั้งกช์นั fopen() ซ่ึงอยูใ่นไลบรารี stdio.h 
และตวัช้ีขอ้มูลในไฟลจ์ะถูกก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรชนิด FILE โดยประกาศไดด้งัน้ี 
 
รูปแบบ 
  FILE  *fp; 
 
โดย FILE      เป็นโครงสร้างของขอ้มูลใชใ้นการสร้างบฟัเฟอร์ 

(ตอ้งพิมพ ์  ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่เสมอ)  
  fp    เป็นตวัแปรพอยตเ์ตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีช้ีต าแหน่งของขอ้มูล 
    ในไฟล ์
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รูปแบบ 
  fp   =  fopen(filename, mode); 
 
โดย  filename   เป็นช่ือของไฟลท่ี์ตอ้งการเปิด 
  mode          เป็นลกัษณะของไฟลท่ี์เปิด  ตามความหมาย 

ตารางท่ี 11.1 
 
ตารางท่ี 11.1 แสดงความหมายชนิดของไฟลท่ี์ตอ้งการเปิดใชง้าน 
 

mode ความหมาย 
“r” 
“w” 
“a” 

 “r+” 
   “w+” 
  “a+” 

เปิดไฟลเ์พื่ออ่านอยา่งเดียว 
เปิดไฟลใ์หม่เพื่อเขียนอยา่งเดียว หากเป็นไฟลเ์ดิมจะถูกเขียนทบัใหม่ 
เปิดไฟลเ์พื่อเพิ่มขอ้มูล (เขียนต่อทา้ยขอ้มูลในไฟลเ์ดิม) 
เปิดไฟลท่ี์มีอยูแ่ลว้เพื่ออ่านและเขียน 
เปิดไฟลใ์หม่เพื่ออ่านและเขียน หากเป็นไฟลเ์ดิมจะถูกเขียนทบัใหม่ 
เปิดไฟลเ์ดิมเพื่ออ่านและเพิ่มขอ้มูล ถา้ยงัไม่มีจะสร้างไฟลใ์หม่ 

 
*หมายเหตุ การเปิดไฟลแ์ต่ละคร้ังอาจจะมีขอ้ผดิพลาดท่ีไม่สามารถเปิดไฟลไ์ดจ้าก
สาเหตุหลายอยา่ง เช่น มีการป้องกนัการบนัทึกขอ้มูลทบั (Write protect) พื้นท่ีในการ     
ใชง้านเตม็(Full) หรือมีพื้นท่ีไม่เพียงพอ และในกรณีช่ือแฟ้มขอ้มูลท่ีเปิดไม่ถูกตอ้ง หรือ
ช่ือแฟ้มขอ้มูลยาวเกินไป ส่งผลท าใหก้ารส่งกลบัจากฟังกช์นั fopen() จะมีค่าเท่ากบัวา่ง 
(Null) หมายความวา่ การเรียกใชฟั้งกช์นั fopen() ท างานไม่ส าเร็จ 
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การปิดไฟล์ (Close File) 
 
การปิดไฟล์จะท าหลงัจากท่ีส้ินสุดการใชง้านแฟ้มขอ้มูลนั้นแลว้ เพื่อให้น าขอ้มูลท่ีเหลือ
ในบฟัเฟอร์ทั้งหมดเขา้ไปบนัทึกในไฟล์ ดงันั้นไฟล์ท่ีมีการเปิดทุกไฟล์จะตอ้งมีการปิด
ไฟล์ก่อนส้ินสุดโปรแกรมเพื่อป้องกนัขอ้มูลสูญหายของขอ้มูล และเป็นการคืนพื้นท่ี
ใหก้บัหน่วยความจ าเม่ือไม่มีการใชง้านแลว้ 
 
รูปแบบ 
  fclose(fp); 
 
โดย  fp   เป็นพอยตเ์ตอร์ท่ีใชช้ี้ต าแหน่งของขอ้มูลในไฟลท่ี์ตอ้งการปิด 
 

  
การปิดไฟล์ถา้เรียบร้อยดี ดว้ยฟังก์ชนั fclose() ระบบจะให้คืนค่าของพอยตเ์ตอร์เป็นวา่ง
เปล่า(null) แต่ถา้การปิดแฟ้มขอ้มูลไม่เรียบร้อยจะให้ค่าไม่ใช้ว่างเปล่าออกมา โดยปกติ
ระบบการท างานของภาษาซี จะท าการปิดไฟล์ขอ้มูลให้เราโดยอตัโนมติั แต่เพื่อความ
ถูกต้องและมั่นใจว่าข้อมูลท่ีเก็บค้างอยู่ท่ีบฟัเฟอร์ได้ท าการจดัเก็บลงบนแฟ้มข้อมูล
เรียบร้อยแลว้ นกัเขียนโปรแกรมท่ีดีควรจะใช้ฟังก์ชนั fclose() ในการปิดไฟล์เพราะมนั
เป็นหลกัการเขียนโปรแกรมท่ีดีนั้นเอง 
 
ชนิดของไฟล์ 
 
ด้วยตัวแปลภาษา(Compiler) ของภาษาซีเป็นการท างานภายใต้ระบบปฏิบัติวินโดว์
ของเอ็มเอส-ดอส (MS-DOS) ดังนั้ นโค็ดท่ีได้เขียนในตัวโปรแกรม หรือรหัสพิเศษ       
เช่น \n(new line) ในภาษาซี หมายความว่า เป็นการสั่งให้การแสดงผลหน้าจอภาพเป็น
การสั่งข้ึนบรรทดัใหม่ แต่เม่ือน ามาบนัทึกลงในไฟล์ท่ีจะน ามาใช้ใน ของเอ็มเอส-ดอส 
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จะมีความหมายจะเปล่ียนไป ดังนั้นเพื่อให้ใช้ไฟล์ท่ีสร้างข้ึนด้วยภาษาซี สามารถใช้
ร่วมกับซอฟต์แวร์ อ่ืนๆได้ดังนั้ นบนของเอ็มเอส-ดอส จึงได้ก าหนดชนิดของไฟล์
ออกเป็น 2 ชนิด คือไฟล์ชนิดตวัอกัษร(Text file) กบัไฟล์ชนิดเลขฐานสอง(Binary file) 
โดยผูเ้ขียนโปรแกรมจะเป็นผูก้  าหนดชนิดของไฟลท่ี์ใชไ้ดเ้อง 
 
กล่าวคือถา้ไฟล์ชนิดตวัอกัษรมีการบนัทึกขอ้มูลลงไปในไฟล์ แลว้พบรหสั \n (new line) 
จะถูกเปล่ียนเป็น Carriage return และ Line feed ให้แลว้บนัทึกลงในไฟล์นั้นให้ ในกรณี
ท่ีเป็นการอ่านขอ้มูลจากไฟล์ถา้พบรหสั Carriage return และ Line feed ก็จะเปล่ียนเป็น 
new lineให ้
  
เช่นเดียวกับถ้าไฟล์ชนิดเลขฐานสอง ถ้าพบรหัส \n (new line) จะไม่มีการเปล่ียนเป็น 
Carriage return และ Line feed ให้ระบบเช่น เพื่ อในการท างานของระบบ จะได้
ตีความหมายไดต้รงกบัผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งการสั่งงานนัน่เอง 
 
ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมในการเปิดและปิดไฟลท่ี์ถูกตอ้ง 
 

 #include<stdio.h> 
 #define NULL 0   //ก าหนด NULL ใหมี้ค่าเป็น 0 
 void main() 
  { 
    FILE *fp;   //ประกาศตวัแปรพอยน์เตอร์ช่ือ fp ส าหรับ 

ช้ีต  าแหน่ง FILE 
   fp = fopen(“test.txt”, “w”); //เปิดไฟลใ์หม่ช่ือ test.txt ชนิดเขียนอยา่งเดียว 
   …     //ค าสั่งต่างๆ ของการประมวลผลกบัไฟล ์
   fclose(fp);   //ปิดไฟล ์
 } 
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ฟังกช์นั fopen() จะส่งค่ากลบัมาเก็บเป็นค่าท่ีช้ีไปท่ีจุดเร่ิมตน้ของบฟัเฟอร์มาเก็บไวท่ี้ตวั
แปรพอยตเ์ตอร์ช่ือ fp และสุดทา้ยหลงัจากประมวลผลกบัไฟลเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ก็ท าการ
ปิดไฟลด์ว้ยฟังกช์นั fclose() ขอสังเกต การอา้งถึงอาร์กูเมนตท่ี์เป็นตวัแปรภายในวงเล็บ
ของฟังกช์นั fclose(…) จะตอ้งเป็นช่ือตวัแปรพอยตเ์ตอร์ท่ีช้ีจุดเร่ิมตน้ของบฟัเฟอร์ไฟล์ ท่ี
ประกาศไวใ้นตอนแรก หมายความวา่ ถา้ตอนเปิดไฟลใ์ชช่ื้อตวัแปรพอยตเ์ตอร์ใด ตอน
ปิดไฟลก์็ตอ้งท าการปิดดว้ยช่ือตวัแปรพอยตเ์ตอร์นั้นเสมอ 
 
ตวัอยา่งรูปแบบในการเปิดและปิดไฟลโ์ดยเพิ่มส่วนตรวจสอบความผดิพลาดในการ
ท างานของโปรแกรม 
 
 #include<stdio.h> 
 #define NULL 0   //ก าหนด NULL ใหมี้ค่าเป็น 0 
 void main() 
  { 
    FILE *fp;   //ประกาศตวัแปรพอยน์เตอร์ช่ือ fp ส าหรับ 

ช้ีต  าแหน่ง FILE 
    fp = fopen(“test.txt”, “r”); //เปิดไฟลช่ื์อ test.txt เพื่ออ่านอยา่งเดียว 
    if(fp == NULL)  //ตรวจสอบวา่ไฟลท่ี์จะเปิดมีอยูห่รือไม่ 
        printf(“\n Cannot open file”); //ถา้ไม่พบใหแ้สดง Cannot open file 
    else    //ถา้พบ NULL ตวัโปรแกรมก็กระท าค าสั่ง 
     ประมวลผลต่อไป 
    …     //ส่วนของการประมวลผลกบัไฟล ์
    fclose(fp);   // ปิดไฟล ์
    } 
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จากตวัอยา่งโปรแกรมน้ีไดเ้พิ่มส่วนของการตรวจสอบความผิดพลาดข้ึนมาโดยจะแจง้ให้
ทราบ หากการเปิดไฟล์ดว้ยฟังก์ชนั fopen() แลว้หาไฟล์ช่ือดงักล่าวไม่พบ หรือฟังก์ชนั 
fopen() ไม่สามารถเปิดไฟล์ไดส้ าเร็จ ระบบจะส่งค่ากลบัมาเป็นค่า NULL ในโปรแกรมน้ี 
จึงได้ท าการตรวจสอบการเปิดไฟล์ว่าต้องหรือไม่ด้วยค าสั่ง if( fp == NULL) ในการ
ตรวจสอบวา่เปิดไฟลไ์ม่ส าเร็จก็จะแสดงขอ้ความ  Cannot open file  
 
 

การประมวลผลโดยใช้ฟังก์ชันมาตรฐานในการรับข้อมูลและแสดงผล 
(Standard I/O)  
  

 
ในภาษาซีนั้นการเขียนขอ้มูลลงในไฟล์ โดยปกติสามารถเขียนผ่านไฟล์บฟัเฟอร์ (file 
buffer) ซ่ึงก็คือ ส่วนของหน่วยความจ าท่ีก าหนดข้ึนเม่ือเราเปิดไฟล์ และเม่ือขอ้มูลใน
บฟัเฟอร์เต็ม ระบบก็จะมีการเขียนข้อมูลจากไฟล์บฟัเฟอร์ลงไปไนไฟล์จริงท่ีอยู่ใน
หน่วยความจ า 
  
ส าหรับการประมวลผลนั้นจะแบ่งออกได ้3 ระดบั คือ 1) การประมวลผลระดบัตวัอกัขระ 
(Character level) 2) การประมวลผลระดบัขอ้ความ (String level) และ 3) การประมวลผล
ระดบัระเบียน (Record level) 
  
การประมวลผลระดบัตวัอกัขระ(Character level) เป็นการประมวลผลท่ีละหน่ึงตวัอกัขระ 
โดยใชฟั้งกช์นัต่อไปน้ี 
 
 putc(),  fputc()  
 getc(),  fgetc() 
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ฟังก์ชัน putc(), fputc() 
 
เป็นฟังก์ชันท่ีใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลท่ีละหน่ึงตัวอักขระเข้าไปเก็บไว้ในไฟล์ตาม
ต าแหน่งท่ีไฟลพ์อยตเ์ตอร์ช้ีอยู ่
รูปแบบ 
  putc(ch, fp);   
 
โดย   ch เป็นค่าคงท่ีตวัแปรชนิดอกัขระท่ีตอ้งการน าขอ้มูลเขา้ไปเก็บไว ้
   ในไฟล ์

 fp  เป็นตวัช้ีต าแหน่งพอยเตอร์ขอ้มูลในไฟล ์
 

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม การรับขอ้มูลจากแป้นพิมพเ์ขา้มาเก็บในไฟลช์นิดตวัอกัษร 
(Text File) 
 

 #include<stdio.h> 
 void main() 
  { 
    FILE  *fp;   //ประกาศพอยตเ์ตอร์ช้ีต าแหน่งไฟล ์

    char  ch;    //ประกาศ ch เป็นตวัแปรชนิดอกัขระ 
   fp = fopen(“data”,”w”);  //เปิดไฟลใ์หม่ช่ือ data ชนิดเขียนอยา่งเดียว 

    if(fp == NULL)   //ตรวจสอบความผดิพลาด 
         {printf(“cannot open file\n”);  //ถา้เปิดไม่ไดแ้สดง cannot open file 
 exit(0);    //ออกจากโปรแกรม 
         } 
       do{    //ท าการวนลูปเพื่อรับค่าอกัขระมาเขียนลงใน 
    ไฟล ์
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ch = getchar(); //รับการกดคีย ์1 อกัขระมาเก็บไวใ้นตวัแปร 
ch 

 putc(ch,fp);   //บนัทึกขอ้มูล 1 อกัขระท่ีเก็บไวใ้น ch ลงใน 
    ไฟล ์
 } while(ch ! = “.”); //หยดุการวนรอบในการเขียนไฟลเ์ม่ือกด “.” 
       fclose(fp);   //ปิดไฟล ์
    } 

 
ฟังก์ชัน getc(), fgetc()  
 

  
เป็นฟังกช์นัท่ีใชส้ าหรับอ่านขอ้มูลจากไฟล์ท่ีละหน่ึงตวัอกัขระ จากต าแหน่งท่ีไฟลพ์อยต์
เตอร์ช้ีอยู ่ออกมา 
 
รูปแบบ 
  char ch; 
  ch = getc(fp);  
 
โดย  fp เป็นตวัช้ีต าแหน่งพอยเตอร์ขอ้มูลในไฟลข์องไฟลท่ี์จะอ่าน 
 
 

การอ่านข้อมูลจากไฟล์ถ้าเป็น text file จะอ่านจนจบไฟล์กล่าวคืออ่านจนพบค่า EOF 
ออกมาเป็นการบอกว่าจบไฟล์แล้ว แต่ถ้าเป็น binary file จะต้องใช้ฟังก์ชัน  feof() 
ตรวจสอบการจบไฟล ์
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ตวัอยา่งโปรแกรมการอ่านขอ้มูลจากไฟลช์นิด text มาแสดงบนจอภาพ 
 

 #include<stdio.h> 
 void main() 
  { 
    FILE  *fp;   //ประกาศพอยตเ์ตอร์ช้ีต าแหน่งไฟล ์

    char  ch;    //ประกาศ ch เป็นตวัแปรชนิดอกัขระ 
   fp = fopen(“data.dat”,”r”);  //เปิดไฟลใ์หม่ช่ือ data ชนิดเขียนอยา่งเดียว 

       if(fp == NULL)   //ตรวจสอบความผดิพลาด 
        { printf(“cannot open file\n”);  //ถา้เปิดไม่ไดแ้สดง cannot open file 
 exit(0);    //ออกจากโปรแกรม 
        } 

               ch = getc(fp);  //อ่านขอ้มูลจากไฟลต์วัแรกมาเก็บไวใ้นตวัแปร ch 
      while(ch ! = EOF) { //หยดุอ่านขอ้มูลในไฟลเ์ม่ือพบ EOF 
      putchar(ch);  //แสดงขอ้มูลตวัอกัษรท่ีอยูใ่นตวัแปร ch 
      ch = getc(fp); //อ่านขอ้มูลจากไฟล ์1 อกัขระ (ตามรอบการวนลูป) 
      } 
   fclose(fp);    //ปิดไฟล ์
} 
 

การประมวลผลระดับข้อความ (String level) เป็นการประมวลผลท่ีละขอ้ความโดยใช้
ฟังกช์นัต่อไปน้ี 
 

fputs() 
fgets() 
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ฟังก์ชัน fputs(); 
 

  
เป็นฟังกช์นัท่ีใชบ้นัทึกขอ้มูลชนิดขอ้ความ (string) ลงไปในไฟล ์โดยไม่มีการบนัทึก
รหสั \0 ซ่ึงแสดงการจบขอ้ความลงในไฟล์  
  
รูปแบบ 
  fputs (str,*fp); 
 
โดย  str เป็นขอ้ความ(string) ท่ีตอ้งการน าขอ้มูลไปบนัทึกในไฟล์ 
  fp เป็นตวัช้ีต าแหน่งพอยเตอร์ขอ้มูลในไฟล ์
 
 ตวัอยา่งเช่น  fputs (“this is a string”,fp); 
 

  
หมายความวา่ ระบบจะบนัทึกขอ้ความ this is a string น้ีเก็บลงไปในไฟล์ท่ีมี fp เป็น
ตวัช้ีต าแหน่งพอยเตอร์ในไฟล์  ผลท่ีไดจ้ากฟังกช์นัถา้การบนัทึกขอ้มูลถูกตอ้งจะใหค้่า 0 
ถา้การบนัทึกไม่ถูกตอ้งจะใหค้่าท่ีไม่ไช่ 0 ออกมา 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 11.1 การโปรแกรมรับช่ือจากแป้นพิมพ ์3 ช่ือเขา้มาเก็บไวใ้นไฟล์ 
 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main() 
{ 
 FILE  *fp;  //ประกาศพอยตเ์ตอร์ช้ีต าแหน่งไฟล ์

char  name[20];   //จองอาร์เรยช่ื์อ name ท่ีมีสมาชิดจ านวน 
     20 ตวัอกัษร 
  int i;  
  clrscr(); 
  //ตรวจสอบความผดิพลาดในการอ่านไฟล ์

if((fp = fopen ("data.dat","w"))==NULL) {  
        printf("cannot open file\n"); 
        exit(0); 
        } 
         for(i=0;i<3;i++)  {  //ก าหนดการรับค่า 3 คร้ัง 
     printf("Enter name %d : ",i+1); 
  gets(name);  //รับค่าขอ้ความมาเก็บไวใ้น neme 
  fputs(name, fp);  //บนัทึกขอ้มูลใน name ลงในไฟล ์
              } 
 fclose(fp); 
 getch();  } 
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ผลการท างานโปรแกรมให้ผูอ่้านป้อนขอ้ความตามตวัอยา่งดงัน้ี 
 

 
  
ผูอ่้านสามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บในไฟล ์data.dat โดยให้ผูอ่้านคน้หาไฟล์ท่ีไดจ้ดัเก็บ
ไวว้า่อยูท่ี่ใด ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูอ่้าน จากนั้นใหท้  าการเปิดไฟล ์data.dat ดว้ยการ
คลิกเมาส์ปุ่มขวามือ แลว้ท าการเลือกเปิดดว้ยโปรแกรมอ่านขอ้มูล ในท่ีน้ีเลือกเปิดดว้ย
โปรแกรม EditPlus ตวัอยา่งในรูปท่ี 11.2  
 
 

 
 

รูปท่ี 11.2 แสดงการเปิดไฟล ์data.dat ดว้ยโปรแกรม EditPlus 
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ผลของจดัเก็บขอ้ความในไฟล ์data.dat จะท าการเก็บอยา่งต่อเน่ืองกนัไป รูปท่ี 11.3 
 

 
 

รูปท่ี 11.3 แสดงการขอ้มูลในไฟล ์data.dat มีขอ้ความวา่ SkulSopitSoNaKul 
 

ฟังก์ชัน fgets(); 
 

  
เป็นฟังกช์นัท่ีใชอ่้านขอ้มูลชนิดขอ้ความจากไฟลม์าเก็บไวใ้นตวัแปรชุด (string) ท่ี
ก าหนดโดยสามารถจ านวนอกัขระท่ีอ่านเขา้มาได ้
  
รูปแบบ 
  fgets(str, num,*fp);  
  
โดย  str เป็นตวัแปรชุดท่ีจะเก็บขอ้มูลท่ีอ่านมาจากไฟล ์
 
  num เป็นจ านวนไบทข์องขอ้มูลท่ีจะอ่านเขา้มาแต่ละคร้ังเท่ากบั 

num-1 ตวัหรืออ่านจนพบเคร่ืองหมาย new line หรือ EOF 
 

  fp เป็นตวัช้ีต าแหน่งพอยเตอร์ขอ้มูลในไฟล ์



 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

287 

ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 11.2 แสดงฟังกช์นัท่ีใช ้fgets() อ่านขอ้มูลจาก text file แลว้น าไป
แสดงผลบนจอภาพ 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main() 
{ 

FILE  *fp;  //ประกาศพอยตเ์ตอร์ช้ีต าแหน่งไฟล ์
    char  str[128];  //จองอาร์เรยช่ื์อ str ไว ้128 ต  าแหน่ง 
    clrscr(); 
    if((fp = fopen ("data.dat","r"))==NULL) {//ตรวจสอบ Error 
        printf("cannot open file\n"); 
        exit(0); 
        } 
    while(! feof (fp)) { //เง่ือนไขการน าขอ้มูลออกมาแสดงจนกวา่ 
    จะพบ EOF 
         fgets (str,126,fp);  //อ่านขอ้มูล string จากไฟลอ์อกมาเก็บใน 
    ตวัแปร str 
         printf("%s",str); //แสดงขอ้ความท่ีเก็บในตวัแปร str 
        } 
   fclose(fp);  
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
การประมวลผลระดับระเบียน (Record level) 
 
เป็นการประมวลผลท่ีละระเบียน  (record) โดยแต่ละระเบียนต้องมีความยาวคงท่ี ซ่ึง
ส่วนมากจะใชก้บัไฟล์แบบ binary การประมวลผลจะท าการท่ีละระเบียนดว้ยฟังก์ชนัใน
การประมวลผลต่อไปน้ี 
 

fread() 
fwrite() 

 

ฟังก์ชัน fread(); 
 

เป็นฟังกช์นัท่ีใชใ้นการอ่านขอ้มูลจากไฟลเ์ขา้มาเก็บไวใ้นหน่วยความจ าตามต าแหน่งท่ี
ก าหนด 
รูปแบบ 
  fread (*ptr, size, num,*fp); 
  
โดย  ptr  เป็นต าแหน่งของหน่วยความจ าท่ีตอ้งการน าขอ้มูลท่ีอ่านจาก 
   ไฟลเ์ขา้มาเก็บไว ้
  size เป็นขนาดของขอ้มูลท่ีอ่านเขา้มาวา่มีขนาดก่ีไบท ์
  num  เป็นจ านวนระเบียนท่ีจะอ่านเขา้มาเก็บในหน่วยความจ า 
  fp เป็นตวัช้ีต าแหน่งพอยเตอร์ขอ้มูลในไฟล ์
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ค่าท่ีไดจ้ากฟังก์ชนัจะเป็นจ านวนของค่าท่ีอ่านเขา้มาตามท่ีก าหนดไวใ้น num ถา้การอ่าน
ไม่ไดต้ามท่ีก าหนดหรือพบ end of file ก่อนครบจ านวนท่ีก าหนดจะเกิดความผิดพลาด
ข้ึน ดงันั้นจึงควรใชฟั้งกช์นั feof() ตรวจสอบการจบไฟลด์ว้ยในการอ่านขอ้มูล 
 

ตวัอยา่งโปรแกรม แสดงการอ่านขอ้มูล 10 จ านวนมาจากไฟลท่ี์ช่ือ balance แลว้น ามา
เก็บไวใ้นตวัแปรชุดท่ีช่ือ bal 

#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> 
void main() 
{ FILE  *fp;  //ประกาศพอยตเ์ตอร์ช้ีต าแหน่งไฟล ์
float bal[10];   //จองอาร์เรยช่ื์อ bal ไว ้10 ต าแหน่ง 
if((fp = fopen (“balance”,”r”))==NULL) { //ตรวจสอบความผดิพลาด 
        printf(“cannot open file\n”); 
        exit(1); 
        } 
if(fread(bal, sizeof(float), 10, fp) != 10) { //อ่านขอ้มูล 10 จ านวนจาก bal  
if(feof(fp)) //ตรวจสอบวา่จบไฟลห์รือยงั ถา้ครบ 10 จ านวนแลว้ 
printf(“ end-of-file ”); //แสดงขอ้ความ end-of-file 

else   //ถา้ไม่มี 
 printf(“ file read error ”);//แสดงขอ้ความ file read error 
        } 
    fclose(fp);  //ปิดไฟลท่ี์พอยตเ์ตอร์ fp ช้ีอยู ่
  } 
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ฟังก์ชัน fwrite(); 
  
ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลจากหน่วยความจ าไปเก็บไวใ้นไฟลใ์นต าแหน่งท่ีก าหนด 
 
รูปแบบ 
  fwrite(*ptr, size, num,*fp);  

 
โดย  ptr เป็นต าแหน่งของขอ้มูลภายในหน่วยความจ าท่ีตอ้งการน าไป 
   บนัทึกลงไฟล ์
 
  size เป็นขนาดของขอ้มูลท่ีจะบนัทึกลงในไฟลว์า่มีขนาดก่ีไบท ์
 
  num  เป็นจ านวนระเบียนท่ีตอ้งการบนัทึก 
 
  fp เป็นตวัช้ีต าแหน่ง (Pointer) ขอ้มูลในไฟล ์
 
 

ตวัอยา่งโปรแกรม แสดงการบนัทึกขอ้มูลลงในไฟลช่ื์อ test และมีการใชฟั้งกช์นั sizeof() 
ก าหนดขนาดของขอ้มูล 
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#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<stdlibio.h> 
void main() 
 { 
   FILE  *fp;   //ประกาศพอยตเ์ตอร์ช้ีต าแหน่งไฟล ์

   float  f = 12.25;  //ก าหนดตวัแปรทศนิยม f มีค่า 12.25 
   if((fp = fopen (“test”,”wb”))==NULL) { //ตรวจสอบความผดิพลาด 
        printf(“cannot open file\n”); 
        exit(1); 
        } 
    
fwrite(&f, sizeof (float), 1, fp); //บนัทึกขอ้มูลจากต าแหน่ง 12.25 ลงไปใน 
    //ไฟลช่ื์อ test จ านวน 1 ระเบียน 
    fclose(fp);    //ปิดไฟลท่ี์พอยตเ์ตอร์ fp ช้ีอยู ่
  } 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 11.3 แสดงการใชแ้ฟ้มขอ้มูลแบบเรคคอร์ด 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define OK 1 
#define ERR 0 
#define ARR_SIZE 3 
typedef struct { 
char ID[8]; 
char Name[21]; 
} Student; 
int writeData(Student pStudent[ ]) { 
  FILE *fptr; 
  int i; 
  if ((fptr = fopen("student.dat", "w")) != NULL) { 
  for (i = 0; i < ARR_SIZE; i++) 
  fwrite(&(pStudent[i]), sizeof(Student), 1, fptr); 
  fclose(fptr); 
  return (OK); 
  } else 
  return (ERR);  } 
int readData(Student *tStudent, int position) { 
 FILE *fptr; 
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 int size; 
if ((fptr = fopen("student.dat", "r")) != NULL)  
{ 

fseek(fptr, 0L, SEEK_END); /* go to end of file */ 
  size = ftell(fptr); 
 if ((position > 0) && (size/sizeof(Student) >= position))  

{ 
  fseek(fptr, 0L, SEEK_SET); /* go to begin of file */ 
  fseek(fptr, (position-1)*sizeof(Student), SEEK_SET); 
  fread(tStudent, sizeof(Student), 1, fptr); 

printf("\nID %s, Name %s", tStudent->ID, 
tStudent->Name); 

  fclose(fptr); 
  return (OK); 
 } else  

{ 
 printf("\nYour seek postion is out of range"); 
 return (ERR); 
 } 
 } else 
 return (ERR); 
 } 
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ผลการท างานโปรแกรม (ให้ผูอ่้านทดลองป้อนขอ้มูล รหสัผูอ่้านไม่เกิน 8 หลกั และป้อน
ช่ือไม่เกิน 21 ตวัอกัษร จ านวน 3 คน ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง) 

 void main ( ) { clrscr(); 
 Student aStudent[ARR_SIZE]; 
 Student fStudent; 
 int i, code, position; 
  for (i = 0; i < ARR_SIZE; i++) { 
  printf("\nStudent Data : "); 
  scanf("%s %s", &(aStudent[i].ID), &(aStudent[i].Name)); 
  } 
 if (code == writeData(aStudent)) { 
 printf("\nSelect position : "); 
 scanf("%d", &position); 
  if (code == readData(&fStudent, position)) { 

printf("\nID : %s, Name : %s", fStudent.ID, 
fStudent.Name); 

    } 
  } 
} 
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ผูอ่้านสามารถตวัสอบผลการท างานโปรแกรมท่ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลไวใ้นไฟล ์
student.dat ไดรู้ปท่ี 11.4 
 

 
 

รูปท่ี 11.4 แสดงท่ีอยูข่องแฟ้ม student.dat 
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ผลของการสร้างไฟล์ student.dat ได้ รูปท่ี 11.5 ทั้ งน้ีข้อความในไฟล์ student.dat จะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีผูอ่้านไดท้  าการป้อนขอ้มูลใหก้บัโปรแกรม ก่อนหนา้น้ี 
 

 
 

รูปท่ี 11.5 แสดงผลการป้อนขอ้มูลของผูใ้ชโ้ปรแกรม 
 

จากผลของท างานโปรแกรมดา้นบน พบวา่อาจมีขอ้ความท่ีเป็นโค็ด ของรหสั ASCII บาง
ต าแหน่งท่ีแสดงออกมาตามการตีความหมายของ ตวัแปลภาษาซี 
 

สรุป 
  
ในการจดัเก็บขอ้มูลลงในแฟ้มขอ้มูล มีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ท าการเปิด
แฟ้มขอ้มูลหรือท าการสร้างแฟ้มขอ้มูลใหม่ ในกรณีเป็นการเก็บขอ้มูลคร้ังแรก ขั้นตอน
ถดัมาท าการก าหนดขอ้มูลลงในแฟ้มขอ้มูล โดยระบบจะท าการเก็บขอ้มูลไวใ้นบฟัเฟอร์
หรือท่ีพกัข้อมูลชั่วคราวก่อน ซ่ึงเป็นพอยน์เตอร์ท่ีถูกก าหนดให้มีพื้นท่ีในการจอง
หน่วยความจ าใหเ้หมาะสม กบัขอ้มูลใหส้ามารถรองรับขนาดท่ีตอ้งใชใ้นการประมวลผล 
และขั้นตอนสุดทา้ย เป็นขั้นตอนท่ีตวัแปลโปรแกรม (Compiler) จะท าการปิดแฟ้มขอ้มูล
โดย ระบบจะน าขอ้มูลท่ีอยู่ในบฟัเฟอร์มาบนัทึกลงในแฟ้มขอ้มูลท่ีก าหนดจากขั้นตอน
แรกวา่จะกระท าบนแฟ้มขอ้มูลใด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11 
 
ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 
1. จากรูปแบบของการติดต่อ FILE  *fp โดย fp เป็นพอยน์เตอร์ มีค่าเป็นอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………  
2. fp = fopen (filename, mode); อยากทราบวา่ mode มีก่ีชนิดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………  
3. จงใหค้วามหมายของ mode เท่ากบั r คือ 

………………………………………………………………………………………  
4. จงใหค้วามหมายของ mode เท่ากบั w คือ 

………………………………………………………………………………………  
5. จงใหค้วามหมายของ mode เท่ากบั a คือ 

………………………………………………………………………………………  
6. จงใหค้วามหมายของ mode เท่ากบั r+ คือ 

………………………………………………………………………………………  
7. จงใหค้วามหมายของ mode เท่ากบั w+ คือ 

………………………………………………………………………………………  
8. จงใหค้วามหมายของ mode เท่ากบั a+ คือ 

………………………………………………………………………………………  
9. การปิดแฟ้มขอ้มูลตอ้งใชค้  าสั่งใด 

………………………………………………………………………………………  
10. จงอธิบายการปิดแฟ้มขอ้มูล 

………………………………………………………………………………………  
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นค่าคงท่ี ท่ีละตวัลงในแฟ้มขอ้มูล  
    ก. putc()     ข. fputc() 
    ค. getc()     ง. fputs() 
2. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นสตริง ลงในแฟ้มขอ้มูล  
    ก. putc()     ข. fputc() 
    ค. getc()     ง. fputs() 
3. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการอ่านขอ้มูลท่ีเป็นสตริง ท่ีละตวัจากแฟ้มขอ้มูล  
    ก. putc()     ข. fputc() 

    ค. getc()     ง. fputs() 

4. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นสตริง โดยไม่มี \0 ลงแฟ้มขอ้มูล  
    ก. putc()     ข. fputc() 

    ค. getc()     ง. fputs() 

5. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการอ่านขอ้มูลจากไฟล ์มาเก็บเป็นตวัแปรสตริง    
    ก. fgets()     ข. fread() 
    ค. fwrite()     ง. fgetc() 
6. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการอ่านขอ้มูลจากไฟล ์มาเก็บเป็นไวใ้นหน่วยความจ า    
    ก. fgets()     ข. fread() 
    ค. fwrite()     ง. fgetc() 
7. ฟังกช์นัใดท าหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลท่ีหน่วยความจ า ลงแฟ้มขอ้มูล   
    ก. fgets()     ข. fread() 
    ค. fwrite()     ง. fgetc() 
8. ขอ้ใดเป็นการตรวจสอบวา่ขอมูลหมดแฟ้มหรือยงั 

    ก. eof      ข. exit(1) 
    ค. fclose(fp)     ง. return(ERR) 
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9. ขอ้ใดเป็นการสั่งใหอ้อกจากลูปการตรวจสอบทนัที 
    ก. eof      ข. exit(1) 
    ค. fclose(fp)     ง. return(ERR) 
10. ขอ้ใดเป็นการสั่งใหท้  าการปิดแฟ้มขอ้มูล และท าการคืนหน่วยความจ า 

    ก. eof      ข. exit(1) 
    ค. fclose(fp)     ง. return(ERR) 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้านเขา้ใจโดย
ยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 
1. ให้ผูอ่้านเขียนเพื่อท าการรับค่าสตริงจากแป้นพิมพ์ และท าการบันทึกข้อมูลลง

แฟ้มขอ้มูลช่ือ store.dat โดยก าหนดให้สตริงท่ีมีความยาวไม่เกิน 10 ตวัอกัษร โดยใช้

ฟังกช์นั fputc() 

 

2. ให้ผู ้อ่านเขียนเพื่อท าการคัดลอกแฟ้มข้อมูล store.dat ในข้อ 1. ไปจัดเก็บใน

แฟ้มขอ้มูลใหม่ช่ือวา่ stock.dat  

 
3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลนักศึกษาจ านวน N คน โดยเก็บรายละเอียด

ข้อมูล รหัสนักศึกษา คณะนักศึกษา และชั้นปีท่ีศึกษา โดยบนัทึกข้อมูลในแฟ้ม 
std.dat โดยใชค้  าสั่ง fwrite( ) 
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4. ให้นกัศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างตารางแจกแจงความถ่ีของจ านวนนกัศึกษาโดย
แยก ตามคณะและ   ชั้นปีท่ีนักศึกษา โดยอ่านข้อมูลจากแฟ้ม std.dat ในขอ้ 3 ดัง
ตวัอยา่ง 

 

5. ให้ผู ้อ่านเขียนโปรแกรมโดยใช้ประยุกต์ใช้แฟ้มข้อมูลท่ีผู ้อ่านสนใจมาหน่ึง
ฐานขอ้มูล 

 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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