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 ภาษาซีเป็นอีกภาษาหน่ึงท่ีมีชนิดของขอ้มูลให้ใช้งานหลายอย่างดว้ยกนั ซ่ึงชนิดของขอ้มูลแต่ละ

อยา่งมีขนาดเน้ือท่ีท่ีใชใ้นหน่วยความจาํท่ีแตกต่างกนั และเน่ืองจากการท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นใน

การเลือกใชง้านประเภทขอ้มูลก็ควรจะคาํนึงถึงความจาํเป็นในการใชง้านดว้ย สําหรับประเภทของขอ้มูลมี  

6  ประเภทดงัน้ี 

1.  ข้อมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม(Integer)  คือ  ตวัเลขจาํนวนเต็มปกติทัว่ไป  ซ่ึงเป็นไดท้ั้งจาํนวน

เต็มบวก  จาํนวนเต็มศูนย ์ หรือจาํนวนเต็มลบ  ซ่ึงขอ้มูลชนิดตวัเลขจาํนวนเต็มสามารถนาํไปใชใ้ชใ้นการ

คาํนวณได ้ เช่น 1, 46 หรือ 7048 เป็นตน้ 

 2.  ข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม(Float)  คือ  ตวัเลขท่ีเป็นจาํนวนทศนิยมทั้งทศนิยมไม่รู้จบ  และ

ทศนิยมท่ีอยูใ่นรูป  e  ยกกาํลงั ขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยมสามารถนาํไปใชใ้ชใ้นการคาํนวณได ้ ขอ้มูลชนิดน้ี

มีความละเอียดกวา่ตวัเลขจาํนวนเตม็ เช่น 12.4, 8.0, 9.33333 หรือ 24E5 เป็นตน้ 

 3.  ข้อมูลชนิดตัวอกัขระ(Character)  คือ  ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ  ท่ีมีความหมายและมีความ

ยาว  1  อกัษร  ซ่ึงสามารถใชไ้ดต้ั้งแต่  ตวัอกัษร  A – Z ,a – z , 0 – 9  หรือสัญลกัษณ์อ่ืนๆท่ีมีความหมาย  

อยา่งเช่น  #, @, $  โดยขอ้มูลชนิดอกัขระจะตอ้งเขียนไวภ้ายในเคร่ืองหมาย ‘ ’ (Single  quote)  เช่น  ‘A’, 

‘#’, ‘@’, ‘7’  เป็นตน้ 

 4.  ข้อมูลชนิดข้อความ(String)  คือ  อกัขระท่ีมีความยาวมากกว่า  1  ตวัเรียงต่อกนัเป็นขอ้ความ  

โดยขอ้มูลชนิดขอ้ความจะตอ้งอยู่ภายใตเ้คร่ืองหมาย  “ ” (Double  quote)  อย่างเช่น  “Thailand”,  

“Programming”, “C  Language”  เป็นตน้ 

 5.  ข้อมูลชนิดเลขฐานแปด(Octal)  คอมพิวเตอร์ยงัมีการใชร้ะบบเลขฐานแปดในการทาํงาน  ดงันั้น

ขอ้มูลชิดเลขฐานแปดจึงมีความหมายในภาษาซี  โดยการเขียนเลขฐานแปดทาํได้โดยเขียนเลขศูนย ์(0)  

นาํหนา้เลขในระบบฐานแปด  เช่น  0124,  079,  0113, 04  เป็นตน้ 

 6.  ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหก(Hexadecimal)  เป็นขอ้มูลอีกชนิดหน่ึงท่ีคอมพิวเตอร์ใชง้าน  ดงันั้น

ขอ้มูลชนิดเลขฐานสิบหกจึงมีความหมายในภาษาซี  สําหรับการเขียนขอ้มูลชนิดเลขฐานสิบหกให้เขียนเลข

ศูนยแ์ละตวัเอก็ซ์ (0x) นาํหนา้ในระบบฐานสิบหก  เช่น  0x17,  0xd,  0x5f, 0x33  เป็นตน้ 
 

 

 

 

ใบความรู้ที่  4.3 

ตวัแปรและชนิดของข้อมูล 
 

 
ชนิดของข้อมูล 
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1ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นท่ีในหน่วยความจาํของคอมพิวเตอร์สําหรับเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งใช้

ในการทาํงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งช่ือเรียกหน่วยความจาํในตาํแหน่งนั้นดว้ย เพื่อความสะดวกในการ

เรียกใชข้อ้มูล ถา้จะใชข้อ้มูลใดก็ใหเ้รียกผา่นช่ือของตวัแปรท่ีเก็บเอาไว ้

 รูปแบบการประกาศตัวแปร  แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 

 

      รูปแบบท่ี  1   

 

 

      รูปแบบท่ี  2   

 

 รูปแบบที่  1  คือ  การประกาศตวัแปรแบบไม่มีการกาํหนดค่าเร่ิมตน้ให้กบัตวัแปรนั้นๆ  ส่วนช่ือ

ของตวัแปรนั้นตอ้งตั้งช่ือให้ถูกตอ้งตามหลกัการตั้งช่ือท่ีภาษาซีกาํหนดไว ้ ตวัอย่างการประกาศตวัแปร

แสดงไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบที่  2  คือ  การประกาศตวัแปรแบบกาํหนดค่าเร่ิมต้นให้กับตวัแปรท่ีประกาศข้ึนมาด้วย

ตวัอยา่งการประกาศตวัแปรและกาํหนดค่าเร่ิมตน้ใหก้บัตวัแปรดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรในภาษาซี 

ชนิดข้อมูล  ตวัแปร; 

ชนิดข้อมูล  ตวัแปร =  กาํหนดค่าเร่ิมตน้; 

 

int  num; 

float  y; 

char  c; 

char name[4]; 

สร้างตวัแปรช่ือ  num  เก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขจาํนวนจริง 

สร้างตวัแปรช่ือ  y  เก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยม 

สร้างตวัแปรช่ือ  c  เก็บขอ้มูลชนิดอกัขระ 1 ตวั 

สร้างตวัแปรช่ือ  name  เก็บขอ้มูลชนิดขอ้ความกาํหนด

ขนาดเท่ากบั 4  ไบต ์

int num = 100; 
 
 
float gpa = 3.14; 
 
 

char gender = ‘F’; 
 
 

char name[4]= “BOW”; 

สร้างตวัแปรช่ือ  num  เก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขจาํนวนจริง 

โดยกาํหนดค่าเร่ิมตน้ให้เป็น  100 

สร้างตวัแปรช่ือ  gpa  เก็บขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยม 

โดยกาํหนดค่าเร่ิมตน้ให้เป็น  3.14 

สร้างตวัแปรช่ือ  gender  เก็บขอ้มูลชนิดอกัขระ 1 ตวั 

โดยกาํหนดค่าเร่ิมตน้ให้เป็น  ‘F’ 

สร้างตวัแปรช่ือ  name  เก็บขอ้มูลชนิดขอ้ความกาํหนด

ขนาดเท่ากบั 4  ไบต ์ และกาํหนดค่าเร่ิมตน้ใหเ้ป็น  “BOW” 
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 1. ตั้งช่ือดว้ยตวัอกัษร A-Z หรือ a – z  เลข 0 – 9 หรือเคร่ืองหมาย _ (underscore) เท่านั้น  

 2. หา้มข้ึนตน้ดว้ยตวัเลขและหา้มการเวน้วรรค  

 3.ตวัแปรอกัษรเล็กใหญ่จะแตกต่างกนั เช่น ตวัแปร Gender ต่างจาก gender  

 4. ตวัแปรควรส่ือความหมายและไม่ยาวเกิน 31 ตวั เน่ืองจากคอมไพเลอร์บางตวั  จะแยกความ

แตกต่างเพียง 31 ตวัแรกเท่านั้น 

 5. หา้มตั้งช่ือตวัแปรซํ้ ากบัคาํสงวนดงัน้ี 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการตั้งช่ือตัวแปร 

break case char const     continue 

default do enum else      double 

extern float for goto register 

if int long return    short  

signed sizeof static struct  auto 

switch typedef union unsigned void 

volatile while   

 


