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บทท่ี 9 
 

ฟังก์ชันทางคณติศาสตร์ 
 

 
 
ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตวัโปรแกรมไดมี้การคลงัโปรแกรมมาตรฐาน (standard C 
library) เป็นแหล่งรวมฟังก์ชัน (ศรัณย์ อินทโกสุม, 2539) ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถ
เรียกใชง้านฟังกช์นัโปรแกรมเหล่าน้ีไดโ้ดย ผา่นการอา้งอิงถึงไฟลส่์วนหวั (header files) 
ผูเ้ขียนโปรแกรมสามารถเรียกใชฟั้งกช์นั โดยไม่จ  าเป็นตอ้งทราบวา่ในฟังก์ชนันั้นมีค าสั่ง
อะไรบา้ง เพียงก าหนดค่าอาร์กูเมน (argument) ให้กบัฟังกช์นัตามโครงสร้างของฟังก์ชนั 
โดยฟังก์ชนัจะส่งผลลพัธ์การท างานกลบัมาให้ ในการดา้นการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
โปรแกรมภาษาซีไดส้ร้างฟังก์ชนัทางคณิตศาสตร์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขียน 
โดยไดส้ร้างค่าคงท่ีเก็บไวใ้นสัญลกัษณ์ ซ่ึงเก็บไวใ้นไลบรารี math.h (Steven และ Lutfar, 
2006) (Brian W. K., Online) ตารางท่ี 9.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

228 

ตารางท่ี 9.1 แสดงค่าคงท่ีในไลบรารี math.h 
 

สัญลกัษณ์ ความหมาย ค่าของข้อมูล 

          M_E 
          M_LOG2E 
          M_LOG10E 
          M_LN2 
          M_LN10 
          M_PI 
          M_PI_2 
          M_PI_4 
          M_1_PI 
          M_1_SQRTPI 
          M_2_SQRTPI 
          M_SQRT2 
          M_SQRT_2 

               E 
               log e 
               log(10) e 
               ln 2 
               ln 10  

                 
                / 2  
                / 4 
               1 /   
               1 /   
               2 /   

              2  
              2  / 2 

   2.71828182845904523536 
   1.44269504088896340736 
   0.434294481903251827651 
   0.693147180559945309417 
   2.30258509299404568402 
   3.14159265358979323846 
   1.57079632679489661923 
   0.785398163397448309616 
   0.318309886183790671538 
   0.564189583547756286948 
   1.12837916709551257390 
   1.41421356237309504880 
   0.707106781186547524401 

 
ตวัอยา่งโปรแกรม 9.1 เป็นการน าค่าคงท่ี M_PI ทางคณิตศาสตร์มาอ านวยความสะดวก
ในการค านวณ หาค่าพื้นท่ีวงกลม ดว้ยการก าหนดค่ารัศมีในการค านวณจาก ลูป for ใหมี้
ค่าอยูร่ะหวา่ง 1-10  
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#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
float circle(int x); 
void main() 
{ 
     int r; 
     clrscr(); 
     printf("\tRadial \tPI \t\tCircle Area \n"); 
     for(r=1;r<=5;r++) 
     { 
 printf("\t%d \t%f \t%f \n",r,M_PI,circle(r)); 
     } 
     getch(); 
} 
float circle(int x) 
{ 
     return(M_PI*(x*x)); 
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
ส าหรับฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ทางดา้นตรีโกณมิติ ท่ีนิยมน ามาอ านวยความสะดวกใน
การเขียนโปรแกรม ตารางท่ี 9.2 
 
ตารางท่ี 9.2 แสดงค าสั่งตรีโกณมิติในการแปลงค่าเป็นหน่วยเรเดียน 
 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

acos (นิยามใน math.h) 
double acos(double x); 
ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่ามุมในหน่วยเรเดียนของค่า cosine ของ x 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

asin (นิยามใน math.h) 
double asin(double x); 
ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่ามุมในหน่วยเรเดียนของค่า sine ของ x 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

atan (นิยามใน math.h) 
double atan(double x); 
ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่ามุมในหน่วยเรเดียนของค่า tangent ของ x 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 9.2 เป็นโปรแกรมท าการค านวณค่าใหเ้ป็นค่าเรเดียนมา ของ
ตรีโกณมิติ 

 
 
 
 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{ 
  double arc,ars,art; 
  clrscr(); 
  arc = 0.866025403; 
  ars = 0.5; 
  art = 0.5773503269; 
  printf(“arc cosine  %f = %f\n”,arc,acos(arc)); 
  printf(“arc sine      %f = %f\n”,ars,asin(ars)); 
  printf(“arc tangent %f = %f\n”,art,atan(art)); 
  getch(); 
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
  
  
ส าหรับฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ทางดา้นตรีโกณมิติ ท่ีอ านวยความสะดวกในการเขียน
โปรแกรมค านวณหาค่า sin, cos, และtan  ตารางท่ี 9.3 
 
ตารางท่ี 9.3 แสดงค าสั่งตรีโกณมิติของ sin, cos และtan 
 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

sin (นิยามใน math.h) 
double sin(double x); 
จะใหค้่า sine ของ x โดยจะตอ้งเป็นมุมในหน่วยเรเดียน 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

cos (นิยามใน math.h) 
double cos(double x); 
จะใหค้่า cos ของ x โดยจะตอ้งเป็นมุมในหน่วยเรเดียน 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

tan (นิยามใน math.h) 
double tan(double x); 
จะใหค้่า tangent ของ x โดยจะตอ้งเป็นมุมในหน่วยเรเดียน 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 9.3 แสดงการค านวณแปลงค่าเรเดียนเป็นค่าตรีโกณมิติ 

 
ผลการท างานโปรแกรม 
 

  
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{ 
    double rad; 
    clrscr(); 
    rad = 3.141592654/180; 
    printf(“Sin 3.1415/180 = %f\n”,sin(rad*30)); 
    printf(“Cos 3.1415/180 = %f\n”,cos(rad*30)); 
    printf(“Tan 3.1415/180 = %f\n”,tan(rad*30)); 
    getch(); 
} 
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ส าหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ท่ีอ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมค านวณ 
ตารางท่ี 9.4 
 
ตารางท่ี 9.4 แสดงฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์ 
 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

exp (นิยามใน math.h) 
double exp(double x); 

จะใหค้่าของ (e x ) โดย e = 2.18281828 
ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

log(a) (นิยามใน math.h) 
double log(double x); 
ฟังกช์นัน้ีจะใหค้่าของ log(a) ค่าของ a จะตอ้งมีค่ามากกวา่ 0 เสมอ 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

sqrt(a) (นิยามใน math.h) 
double sqrt(double x); 
ฟังกช์นัน้ีจะใชใ้นการหารากท่ีสองของ a 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 9.4 ค  านวณทางคณิตศาสตร์ 

 
ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
{ 
    double r,s; 
    clrscr(); 
    r = 0.5; 
    s = 10; 
    printf(“Exponential 0.5 =  %f\n”,exp(r)); 
    printf(“Logarithms 5    = %f\n”,log(5)); 
    printf(“Root 10           = %f\n”,sqrt(s)); 
    getch(); 
} 
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ส่วนฟังกช์นัคณิตศาสตร์ท่ีใชเ้ป็นฟังกช์นัในการสุ่มค่าต่างๆ ตารางท่ี 9.5 
 
ตารางท่ี 9.5 แสดงค าสั่งการสุ่มค่า 
 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

rand(a) (นิยามใน stdlib.h) 
int rand(void); 
จะใหค้่าท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัเลข 0 ถึง 2 15  -1 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

random(a) (นิยามใน stdlib.h) 
int random(int a); 
จะใหค้่าท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัเลขตั้งแต่ 0 ถึง a -1 

ค าส่ัง 
รูปแบบ 
การท างาน 

randomize(void) (นิยามใน stdlib.h) 
int randomize(int a); 
จะใหค้่าเร่ิมตน้แบบสุ่มใหก้บัการสุ่มตวัเลขมาใชร่้วมกบัฟังกช์นั 
rand,random และควรจะ include<time.h> เม่ือใชฟั้งกช์นัน้ี  

 
 

สรุป 
  
การเรียกใช้ฟังก์ชนัคณิตศาสตร์ ท่ีนิยมใชมี้ 2 ไลบรารีคือ math.h กบั stdlib.h ซ่ึงไดร้วม
รวมฟังก์ชันท่ีอ านวยความสะดวก ในการเรียกใช้ฟังก์ชันมาค านวณได้อย่างสมบูรณ์ 
อย่างมาก ซ่ึงฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ด้านตรีโกณมิติ ถูกรวบรวมไวใ้น mat.h ส่วน
ฟังก์ชนัคณิตศาสตร์ดา้นตวัเลข รวบรวมไวท่ี้ stdlib.h ดงันั้นถา้ในหน่ึงโปรแกรม มีการ
ค านวณค านวณคณิตศาสตร์ดงักล่าวทั้งสองชนิด ก็สามารถ include ทั้งสองไลบรารีมา
เป็นส่วนหวัโปรแกรม (Header) ไดท้ั้งคู่เช่นกนัดว้ย 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
 
ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. จงเขียนไดอะแกรมอธิบายการท างานในการเรียก ใชฟั้งกช์นัจาก ไลบรารีของภาษาซี 

 ………………………………………………………………………………………  
2. ไลบรารีของภาษาซีมี ก่ีชนิดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………  
3. การน าฟังกช์นัจากไลบรารีมาใชง้านในการเขียนโปรแกรมมีเป้าหมายดา้นใด 

………………………………………………………………………………………  
4. ใหผู้อ่้านเขียนความสัมพนัธ์ระหวา่งฟังกช์นัจากไลบรารีกบัฟังกช์นัท่ีผูเ้ขียน

โปรแกรมสร้างข้ึน วา่มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………  

5. จงเขียนโคด็(code) ท่ีอยูใ่นไลบรารี math.h มา 1 ฟังกช์นั   
………………………………………………………………………………………  

6. จงใหค้วามหมายจากฟังกช์นั M_E คือ 
……………………………………………………………………………………… 

7. จงใหค้วามหมายจากฟังกช์นั M_LOG2E คือ 
………………………………………………………………………………………  

8. จงใหค้วามหมายจากฟังกช์นั M_LOG10E คือ 
………………………………………………………………………………………  

9. จงใหค้วามหมายจากฟังกช์นั M_LN2 คือ 
……………………………………………………………………………………… 

10. จงใหค้วามหมายจากฟังกช์นั M_LN10 คือ 
……………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

1. ขอ้ใดเป็นการประกาศฟังกช์นั (declare function )  
    ก. func();     ข. char func(); 
    ค. func() float;     ง. func(12); 
2. ขอ้ใดเป็นการเรียกฟังกช์นัมาใชง้านพร้อมส่งค่าใหก้บัฟังกช์นั  
    ก. func(){…}     ข. char func(); 
    ค. func() float;     ง. func(12); 
3. ขอ้ใดเป็นตวัฟังกช์นัท่ีตอ้งการสร้างโคด๊มาใชง้าน   
    ก. func(){…}     ข. char func(); 
    ค. func() float;     ง. func(12); 
4. ขอ้ใดเป็นการส่งค่าใหก้บัฟังกช์นัน าค่าท่ีเป็นเลขจ านวนเต็ม 2 จ านวนไปค านวณ  
    ก. func(2)     ข. char func(int a = 2); 
    ค. func(10, 12);     ง. func(12); 
5. ฟังกช์นัใดไม่ไดอ้ยูใ่นไลบรารีของภาษาซี 
    ก. get()      ข. getchar() 
    ค. printf()     ง. scanf() 
6. ฟังกช์นัใดของภาษาซีท่ีท าหนา้ท่ีรับค่าจากแป้นพิมพพ์ร้อมแสดงตวัอกัษรท่ีพิมพ ์
    ก. get()      ข. getchar() 
    ค. printf()     ง. scanf() 
7. ฟังกช์นัใดของภาษาซีท่ีท าหนา้ท่ีแสดงขอ้ความออกสู่หนา้จอภาพ 
    ก. get()      ข. getchar() 
    ค. printf()     ง. scanf() 
8. ฟังกช์นัใดของไลบรารี string.h ส าเนาขอ้มูลระหวา่งสองสตริง 
    ก. strcmp(str1, str2)    ข. strcpy(str1, str2) 
    ค. strlen(str)     ง. strcat(str1, str2) 
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9. ฟังกช์นัใดของไลบรารี string.h ค านวณหาความยาวของสตริง 
    ก. strcmp(str1, str2)    ข. strcpy(str1, str2) 
    ค. strlen(str)     ง. strcat(str1, str2) 
10. ฟังกช์นัใดของไลบรารี string.h เช่ือมต่อสตริง 2 ชุดเขา้ดว้ยกนั 

    ก. strcmp(str1, str2)    ข. strcpy(str1, str2) 
    ค. strlen(str)     ง. strcat(str1, str2) 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้านเขา้ใจโดย
ยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 
1. จงใหค้วามหมายจากตวัอยา่งฟังกช์นัดา้นล่างดงัน้ี 

ก. 7.1 M_PI_2 คือ 
ข. 7.2 M_PI_4 คือ 
ค. 7.3 M_1_PI คือ 
ง. 7.4 M_1_SQRTPI คือ 

 
2. จงใหค้วามหมายจากตวัอยา่งฟังกช์นัดา้นล่างดงัน้ี 

ก. 7.5 M_2_SQRTPI คือ 

ข. 7.6 M_SQRT2 คือ 

ค. 7.7 M_SQRT_2 คือ 
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3. จงเขียนโปรแกรมโดยใหมี้การท างานของฟังกช์นัดา้นล่าง และยกตวัอยา่งค่า            
a ใหก้บัฟังกช์นั  
 
rand(a) (นิยามใน stdlib.h) 
 

4. จงเขียนโปรแกรมโดยใหมี้การท างานของฟังกช์นัดา้นล่าง และยกตวัอยา่งค่า a 
ใหก้บัฟังกช์นั 

 
random(a) (นิยามใน stdlib.h) 

 
5. จงเขียนโปรแกรมโดยใหมี้การท างานของฟังกช์นัดา้นล่าง และยกตวัอยา่งค่า a 

ใหก้บัฟังกช์นั 
 
randomize(void) (นิยามใน stdlib.h) 

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