
 

บทที่ 8 
แฟ้มข้อมูล 

 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นกัศกึษาทราบ เข้าใจ และสามารถประยกุต์ใช้แฟ้มในการแก้ปัญหาโปรแกรมได้ 

  

แฟ้มข้อมูลภายนอก  โปรแกรมเมอร์สามารถอา่นและการบนัทกึข้อมลูจากแฟ้มข้อมลู

ภายนอกนีต้้องทําการการเช่ือมโยงอ็อปเจกต์กระแส(Stream Object) ไปยงัแฟ้มข้อมลูนัน้โดยใช้

คําสัง่ open โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ฟังก์ชนัในการจดัการแฟ้มข้อมลูในวตัถปุระสงค์อ่ืนๆได้

ดงันี ้

Member Function  Purpose 

fs.open(fname) ;  เป็นการเปิดแฟ้มข้อมลูสําหรับอา่นหรือแสดงผลโดยอ็อบเจกต์

               fs จะเช่ือมโยงกบัแฟ้มข้อมลูภายนอกท่ีช่ือ fname 

fs.get(ch); เป็นการดงึอกัขระ 1 ตวั จากอ็อบเจกต์ fs เก็บในตวัแปร ch 

fs.put(ch);   เป็นการบนัทกึตวัอกัขระ ch ลงในอ็อบเจกต์ fs  

fs.close(); เป็นการยกเลกิการเช่ือมโยงระหวา่งอ็อบเจกต์ fs และ

แฟ้มข้อมลูภายนอก  
fs.eof(); เป็นฟังก์ชนัในการทดสอบวา่อ็อบเจกต์ fs นัน้ยงัมีข้อมลูอยูอี่ก

หรือไม ่กรณีถ้าไมมี่ข้อมลูโปรแกรมจะอา่นอกัขระ <eof> ซึง่

เป็นสิง่บง่บอกวา่จบแฟ้มข้อมลูแล้ว การทํางานของฟังก์ชนันีมี้

คา่เป็น True  

fs.fail(); เป็นฟังก์ชนัท่ีทําการสง่คา่ True กลบั ถ้าไมส่ามารถทําการเปิด

แฟ้มข้อมลูเพ่ือใช้ในการประมวลผลได้ 
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การประกาศอ็อบเจกต์กระแส(Stream object) ของแฟ้มข้อมลูดงันี ้

 ifstream ins; 

 ofstream outs; 

โดย ifstream  หมายถงึกระแสแฟ้มข้อมลูนําเข้า  และ ofstream  หมายถึงกระแส

แฟ้มข้อมลูสง่ออก เป็นชนิดของข้อมลูท่ีถกูกําหนดในคลงัของภาษาC++ท่ีช่ือ fstream 

โปรแกรมเมอร์สามารถใช้ฟังก์ชนัท่ีกําหนดในคลงัเพ่ือทํางานกบัอ็อบเจกต์(object)  

ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ins.open (inFile);  ฟังก์ชนั open ทําหน้าท่ีตดิตอ่ระหวา่งอ็อบ

เจกต์ ins กบัแฟ้มข้อมลูภายนอกในท่ีนีก็้คือ inFile เพ่ือทําการประมวลผลในโปรแกรม  ในการใช้

ฟังก์ชนัตา่ง ๆ เหลา่นี ้ต้องมีการกําหนด #include <fstream>  เพ่ือให้ตวัแปลภาษาทราบ 
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ปฏบิตักิารครัง้ที่ 10 
 

 

ข้อ 1 พิจารณาโปรแกรมตอ่ไปนี ้

#include<fstream>       // 1 

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

#define outfile "out.txt"      // 2 

int main() { 

 ofstream ods;  //output data stream    // 3 

 string id, name; 

 double salary;     

 ods.open(outfile);      // 4 

 if (ods.fail())  {       // 5 

  cerr<<"Can't open "<<outfile<<endl; 

  return EXIT_FAILURE;               // 6 

 } 

 cout<<"id= ";  cin>>id; 

 while(id != “0”) {      // 7 

  cout<<"name= ";  cin>>name; 

  cout<<"salary="; cin>>salary; 

  ods<<id<<" "<<name<<" "<<salary<<endl;  // 8 

  cout<<"id= "; cin>>id; 

 } 
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 ods.close();       // 9 

 return 0;  

} 

จงอธิบายการทํางานของคําสัง่โปรแกรม 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 
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ถ้าป้อนข้อมลูดงันี ้

001   urai    50000 

002   nok    70000 

003   virai    6000 

004   maeo   25000 

005   lek  15000 

006   jun  30000 

007   boy  20000 

0   

จงอธิบายผลการทํางานของโปรแกรม 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

 

ข้อ 2 พิจารณาโปรแกรมตอ่ไปนี ้

#include<fstream> 

#include<iostream> 

#include<string> 

#include<iomanip> 

using namespace std; 
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#define infile "out.txt"     // 1 

int main() { 

 ifstream ids;  //input data stream   // 2 

 string id; 

 string name; 

 double salary; 

 ids.open(infile);     // 3 

 if (ids.fail())      // 4 

 { 

  cerr<<"Can't open "<<infile<<endl; 

  return EXIT_FAILURE; 

 } 

 cout<<"id     name    salary"<<endl; 

 double total=0.0;     // 5 

 ids>>id; 

 while(!ids.eof())     // 6 

 { 

  ids>>name>>salary;    // 7 

  total += salary;    // 8 

  cout<<id<<setw(6)<<name<<setw(6)<<salary<<endl; // 9 

  ids>>id;       // 10 

 } 

 cout<<setw(9)<<"total= "<<total<<endl;    // 11  

 ids.close();        // 12 

 return 0;  

} 

จงอธิบายการทํางานของคําสัง่โปรแกรม 
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…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

เม่ือ run โปรแกรม ผลการทํางานของโปรแกรมทําอะไร 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 
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ข้อ 3 จงสร้างแฟ้มช่ือ payroll.txt ให้มีข้อมลูดงันี ้

 
 

ข้อมลูท่ีเก็บในแฟ้มประกอบด้วย 5 เรคอร์ดประกอบด้วยรหสัอาจารย์พิเศษ(id) , ช่ืออาจารย์

พิเศษ(name)  ,ระดบัการศกึษา(type) และจํานวนชัว่โมงสอนพิเศษ(hour)  

จงเขียนโปรแกรมในการคดิเงินคา่สอน(net)ให้แก่อาจารย์พิเศษแตล่ะคน โดยอา่นข้อมลูจาก

แฟ้มข้างต้นนํามาพิมพ์ผลลพัธ์ดงันี ้

 
 

การคดิคา่สอนของอาจารย์แตล่ะคนนัน้ จะตรวจสอบระดบัการศกึษา(type) ถ้า type เป็น 1 จะ

ได้คา่สอนชัว่โมงละ 500 บาท ถ้า type เป็น 2 จะได้คา่สอนชัว่โมงละ 300 บาท ถ้า type เป็น 3 

จะได้คา่สอนชัว่โมงละ 200 บาท โดยจํานวนเงินท่ีได้รับนัน้ต้องหกัภาษีณท่ีจ่ายร้อยละ 5 

เสียก่อน สว่นท่ีเหลือเป็นเงินคา่สอนท่ีอาจารย์ได้รับจริงดงัภาพข้างต้น 

จงเตมิคําโปรแกรมตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 

#include....................................................... 

#include<iostream> 

#include<string> 

#include<iomanip> 

using namespace std; 

#define infile "payroll.txt" 
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int main() 

{ 

 ifstream ids;  //input data stream 

 string id; 

 string name; 

 int type;        //1-500  2-300  3-200 

 int hour; 

 ……………………………………………………………….. 

 if (ids.fail())     

{ 

  cerr<<"Can't open "<<infile<<endl; 

  return ………………………………………………… 

 } 

 cout<<"id   name   type   hour   total    tax   net  "<<endl; 

 cout<<"-------------------------------------------------------"<<endl; 

 double total,tax,net; 

 ids>>id; 

 while(………………………………………….) 

 { 

  ids>>name>>type>>hour; 

  if (type==1) 

   total=…………………..……………..; 

  else if(type==2) 

   total=………………………………….; 

  else 

   total=………………………………….; 

  tax = ...............................................; 
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  net = total-tax; 

  cout<<id<<setw(6)<<name<<setw(6)<<type<<setw(6)<<hour 

       <<setw(10)<<total<<setw(6)<<tax<<setw(6)<<net<<endl; 

  .......................................................; 

 } 

 ........................................................................... 

 return 0;  

} 

ข้อ 4 จงเขียนโปรแกรมสร้างแฟ้มช่ือ goods.txt มีข้อมลูดงันี ้

 

 
 

ข้อมลูในแฟ้มประกอบด้วยรายละเอียดของสนิค้าแตล่ะชนิด ได้แก่ รหสัสนิค้า,ช่ือสนิค้า,จํานวน

ในสต๊อกและราคาขายตอ่หน่วย จงเขียนโปรแกรมเพ่ือทํางานตามเมนดูงันี ้ 

 

 
 

ถ้าผู้ใช้เลือก 1 โปรแกรมจะอา่นข้อมลูจากแฟ้ม goods.txt นีเ้พ่ือสร้างแฟ้มใหมช่ื่อ group1.txt 

โดยคดัลอกเฉพาะระเบียนสนิค้าท่ีมีจํานวนสนิค้าในสต๊อกน้อยกวา่ 100 ชิน้เทา่นัน้ ซึง่จาก

ตวัอยา่งจะได้แฟ้มใหมท่ี่มีข้อมลูดงันี ้
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ถ้าผู้ใช้เลือก 2 จะสร้างแฟ้มใหมช่ื่อ group2.txt ท่ีทําการเรียงลําดบัข้อมลูทัง้หมดจากแฟ้ม 

goods.txt โดยใช้ราคาขายตอ่หน่วยเป็นคีย์ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แฟ้มใหมช่ื่อ group2.txt 

ดงันี ้

        
ถ้าป้อน 3 หยดุการทํางาน 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 
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…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

………………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………………….. 
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