
 

บทท่ี 6 
 

อาร์เรย์ 
 
 
ในการเขียนโปรแกรมมีจ าเป็นบ่อยคร้ังท่ีตอ้งมีการประมวลผลขอ้มูลหลายๆ ตวั ท่ีมี
ลักษณะข้อมูลชนิดเดียวกัน เช่น ในระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา จะมีการเก็บช่ือ
นักศึกษาตามจ านวนนักศึกษาในแต่ห้องเรียน พบว่าช่ือของนักศึกษา เป็นชนิดขอ้มูล
เดียวกนัคือเป็นชนิดตวัอกัขระ หรือในระบบของทะเบียนราษฎร์ มีการก าหนดช่ือเจา้บา้น 
ท่ีอยู่ วนัเกิด วนัท่ีท าบตัร วนัท่ีบตัรส้ินอายุ ในแต่ละประเด็นท่ีท าการเก็บ จะมีการเก็บ
จ านวนสมาชิกตามจ านวนท่ีตอ้งการได ้โดยขอ้มูลท่ีป้อนใหก้บัตวัแปรของแต่ละประเด็น
เป็นขอ้มูลชนิดเดียวกนัเสมอ ในการจดัเก็บขอ้มูลควรเก็บขอ้มูลท่ีเป็นชนิดเดียวกนัโดย
ก าหนดให้มีช่ือเดียวแต่มีการเก็บขอ้มูลได้หลายค่า เรียกตวัแปรชุดท่ีก าหนดเป็นล าดบั
ขอ้มูลน้ีวา่ อาร์เรย ์(Alexander, A. ,Online)   
 
สมาชิกของอาร์เรย ์(คือขอ้มูลแต่ละตวัของตวัแปรนั้นๆ) ในการอา้งต าแห่นงของอาร์เรย ์
หรืออินเด็กซ์ จะมีลักษณะการก าหนดโดยการเขียนช่ืออาร์เรย์ตามด้วยซับสคริปต์ 
(subscript) เป็นเลขบอกท่ีอยู่ ท่ีต้องการติดต่อกับอาร์เรย์ ในการติดต่อกับอาร์เรย์
หมายความถึง การก าหนดค่าใหอ้าร์เรย ์หรือเป็นการก าหนดค่าขอ้มูลอาร์เรยท่ี์ตอ้งการดึง
ออกมาใช้งาน กล่าวในรายละเอียดต่อไป ซ่ึงอาร์เรยส์ามารถแบ่งตามมิติของการเก็บ
ขอ้มูลได ้3 ประเภท (Steven และ Lutfar, 2006) (Brian W. K., Online) ดงัน้ี 
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อาร์เรย์ 1 มติิ (One Dimension Array) 
 

  
อาร์เรย ์1 มิติ เป็นตวัแปรชุด ท่ีมีเลขอา้งอิงต าแหน่งของตวัแปรเพียงต าแหน่งเดียว การ
นิยามอาร์เรย ์เหมือนกับการนิยามตวัแปรทัว่ไป โดยการนิยามอาร์เรยต์้องระบุขนาด
อาร์เรย ์หลงัช่ืออาร์เรย ์ภายในเคร่ืองหมายกามปู [] 
 

 รูปแบบ 
 
  ชนิดของอาร์เรย ์ ช่ืออาร์เรย ์[ขนาด]; 
  ขนาด n จ านวน : มีความสัมพนัธ์กบัเลขอา้งอิงต าแหน่งเป็น n-1 
 
 ตัวอย่างเช่น 
    int a[10]; 
 

หมายถึง การประกาศอาร์เรยช่ื์อวา่ ‘a’ เป็นชนิดจ านวนเต็ม (integer) มีขนาดของ
จ านวนสมาชิกเท่ากบั 10 หน่วย นัน่คือจะมีอาร์เรย ์10 ตวั สามารถแสดง
เป็นลกัษณะการจดัเก็บดงัรูปท่ี 6.1 

 
a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

ค่า
ขอ้มูล 
(int) 

 

 
รูปท่ี 6.1 แสดงการเก็บอาร์เรยช์นิดจ านวนเตม็ 1 มิติ 
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 หรือ  char c[5]; 
 

หมายถึง     การประกาศอา ร์ เรย์ ช่ือตัวแปรว่า  ‘c’ เ ป็นชนิดอักขระ 
(character) มีขนาดของจ านวนสมาชิกเท่ากบั 5 หน่วย นั่นคือ
จะมีอาร์เรย ์5 ตวั สามารถแสดงเป็นลกัษณะการจดัเก็บรูปท่ี 6.2 

 
c[0] c[1] C[2] c[3] c[4] 

ค่าขอ้มูล 
(char) 

ค่าขอ้มูล 
(char) 

ค่าขอ้มูล 
(char) 

ค่าขอ้มูล 
(char) 

ค่าขอ้มูล 
(char) 

 

 
รูปท่ี 6.2 แสดงการเก็บอาร์เรยช์นิดตวัอกัขระชนิด 1 มิติ 

 
  
การนิยามอาร์เรย ์โดยก าหนดค่าเร่ิมตน้ สามารถกระท าไดด้ว้ยการให้ค่าของสมาชิกอยู่
ภายในเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา {} ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (comma) แยกค่าของสมาชิกแต่
ละค่า ดงัตวัอยา่ง 
 
 int digit1t[5] = {1,2,3,4,5} ;  
 char txt1[5] = {‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’}; 
 float z1[5] = {0, 0.10, 0.05, 1.5, 500.55 }; 
 int digit2[10] = {1,2,3,4,5} ;  
 char txt2[10] = {‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’}; 
 float z2[10] = {0, 0.10, 0.05, 1.5, 500.55 }; 
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สามารถเขียนการจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละอาร์เรยไ์ดด้งัรูปท่ี 6.3 – 6.8 ตามล าดบั 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.3 แสดงการเก็บอาร์เรย ์int digit1[5] 
 

 
 

 

 
รูปท่ี 6.4 แสดงการเก็บอาร์เรย ์char txt1[5] 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.5 แสดงการเก็บอาร์เรย ์float z1[5] 

 

 

 
รูปท่ี 6.6 แสดงการเก็บอาร์เรย ์int digit2[10] 

 
 

digit1[0] digit1[1] digit1[2] digit1[3] digit1[4] 
1 2 3 4 5 

txt1[0] txt1[1] txt1[2] txt1[3] txt1[4] 
a B C d e 

z1[0] z1[1] z1[2] z1[3] z1[4] 
0 0.10 0.05 1.5 500.55 

digit2[
0] 

digit2[
1] 

digit2[
2] 

digit2[
3] 

digit2[
4] 

digit2[
5] 

digit2[
6] 

digit2[
7] 

digit2[
8] 

digit2[
9] 

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 
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null* หมายถึง วา่งเปล่า ไม่มีขอ้มูล (แตกต่างจากค่าศูนย ์(0) มีค่าทางตวัอกัขระของเลข
ฐาน 16) 
 

รูปท่ี 6.7 แสดงการเก็บอาร์เรย ์char txt2[10] 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.8 แสดงการเก็บอาร์เรย ์float z2[10] 

 
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 6.1  

txt2[0] txt2[1] txt2[2] txt2[3] txt2[4] txt2[5] txt2[6] txt2[7] txt2[8] txt2[9] 
A b c d E null* null* null* null* null* 

z2[0] z2[1] z2[2] z2[3] z2[4] z2[5] z2[6] z2[7] z2[8] z2[9] 
0 0.10 0.05 1.5 500.55 0 0 0 0 0 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ clrscr(); 
 int square[10], c; 
 for(c = 0; c < 10; c++) 
 { 
 square[c] = c*c; 
 printf("%d\t",square[c]); 
 } getch();  } 

 



 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

159 

ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
จากผลท างานโปรแกรม เป็นการก าหนดค่าใหก้บัอาร์เรย ์ square เร่ิมจากค่าศูนย ์และเพิ่ม
ค่าท่ีละหน่ึง จบครบเง่ือนไขของค าสั่ง for วา่ c > 10 โดยมีแสดงค่าออกสู่หนา้จอ แต่ละค่า
ท าการน าค่าของค่าตวัแปร c กบั c น ามาคูณกนั  ไดผ้ลแต่ละค่าท่ีไดท้  าการคูณยกก าลงัแลว้
น าค่าแสดงโดยมีการ \t เป็นการยอ่หนา้ระหวา่งตวัอกัษรดว้ยค าสั่ง 
 
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 6.2 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ clrscr(); 
 int a[5], i; 
 for(i = 0; i < 5 ; i++) 
 { printf("Enter number "); 
  scanf("%d",&a[i]); 
 } for(i = 4; i >= 0; i--)  

printf("\n%d\t",a[i]);  
getch();  } 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
  
โปรแกรมการรับค่าจากแป้นพิมพข์องผูใ้ช้งานท าการป้อนค่า ด้วยตวัเลข 5 จ านวน ดงั
ตัวอย่างผลการท างานโปรแกรม ค่าตัวเลขท่ีท าการป้อนคือ 11 22 33 44 และ 55 
ตามล าดบั ไปเก็บไวท่ี้อาร์เรย ์a[i] โดยค่า i ท าหนา้ท่ีเป็นตวัอินเด็กซ์ของอาร์เรย ์ขั้นตอน
ถดัมาของ ผลการท างานของโปรแกรมจะท าการแสดงค่าท่ีผูใ้ชง้านไดส่้งเก็บไวท่ี้อาร์เรย ์
a[i] ออกมาแสดงโดยแสดงค่าในล าดบัทา้ยท่ีป้อนเขา้ไปเก็บน ามาแสดงเป็นล าดบัแรก 
จนครบ 5 จ านวน ตามท่ีไดก้ าหนดใหก้บัอาร์เรย ์a[i] 
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อาร์เรย์ 2 มติิ (Two Dimension Array) 
 

  
อาร์เรย์ 2 มิติ เป็นตัวแปรชุดท่ีมีการจัดข้อมูลเป็นแถว (row) เป็นคอลัมน์ (column) 
ลกัษณะการของขอ้มูลแบบ เมตริก (matrix) คือจะมีตวัเลขท่ีแสดงต าแหน่งอา้งอิงค่าใน
อาร์เรย ์2 ตวัโดยแรกจะเป็นตวัเลขท่ีแสดงต าแหน่งแถว ส่วนตวัท่ี 2 จะเป็นตวัเลขท่ีแสดง
ต าแหน่งคอลมัน์ 
  

รูปแบบ 
   ชนิดของอาร์เรย ์ ช่ืออาร์เรย ์[ต าแหน่งแถว] [ต าแหน่งคอลมัน์]; 
 
 ตัวอย่างเช่น 
    int var[2] [3]; 
 

หมายถึง     การประกาศตวัแปร var ใหเ้ป็นตวัแปรแบบอาร์เรยแ์ละเป็น 
ตวัแปรชนิดจ านวนเตม็ (integer) โดยมีลกัษณะการจดัเก็บ 
ค่าขอ้มูล รูปท่ี 6.9 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.9 ตวัแปรชุดแบบ 2 มิติ 
 
การนิยามอาร์เรย ์2 มิติ สามารถกระท าไดด้ว้ยการใหค้่าของสมาชิกอยูภ่ายในเคร่ืองหมาย
วงเล็บปีกกา {} ชุดแรกเป็นขอ้มูลมิติแถว ใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค (,) แยกค่าของสมาชิกแต่
ละค่า และแยกแถวของขอ้มูล ดงัตวัอยา่ง 

ค่าขอ้มูล 
var[0][0] 

ค่าขอ้มูล 
var[0][1] 

ค่าขอ้มูล 
var[0][2] 

ค่าขอ้มูล 
var[1][0] 

ค่าขอ้มูล 
var[1][1] 

ค่าขอ้มูล 
var[2][2] 
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float  mat [2] [5] = {{0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5}, {5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5}}; 
 
หมายถึง   การก าหนดค่าใหก้บัตวัแปรอาร์เรยแ์บบ 2 มิติใหเ้ก็บค่าดงัรูปท่ี 6.10  
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.10 การก าหนดค่าใหก้บัอาร์เรยแ์บบ 2 มิติ 
 

ตวัอยา่งโปรแกรม 6.3 โปรแกรมท าการก าหนดค่าใหอ้าร์เรย ์2 มิติ และแสดงผลการเก็บ
ขอ้มูล 2 มิติ 

mat[0][0] mat[0][1] mat[0][2] mat[0][3] mat[0][4] 
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 
5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 

mat[1][0] mat[1][1] mat[1][2]  mat[1][3]  mat[1][4] 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
float  mat[2][5] = {{0.5,1.5,2.5,3.5,4.5},{5.5,6.5,7.5,8.5,9.5}}; 
int i, j; 
void main() 
{      clrscr(); 
      for(i=0;i<2;i++) 
  {         for(j=0;j<5;j++) 
             { printf("\nmat[%d][%d] = %f ",i,j,mat[i][j]);   } 
  }          

       getch(); } 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
  
การท างานโปรแกรม มีการก าหนดค่าใหก้บัอาร์เรย ์ 2 มิติ mat[2][5] มีขนาด 2 แถว                
5 คอลมัน์    ส่วนในการแสดงค่าท่ีจดัเก็บไวใ้นอาร์เรย ์ใชค้  าสั่ง for() ท่ีใชต้วัแปร i เป็น
ตวัก าหนดมิติแถวมีจ านวน 2 แถวคือ แถว 0 กบัแถว 1 ส่วนตวัแปร j เป็นตวัก าหนดมิติ
คอลมัน์ มีจ  านวน 5 คอลมัน์คือ คอลมัน์ 0 ถึง คอลมัน์ 4 โดยค่าท่ีแสดงผลของขอ้มูล
อาร์เรยไ์ดจ้าก mat[i][j]  
 

อาร์เรย์หลายมติิ (Multi Dimension Array) 
  
อาร์เรยห์ลายมิติ เช่น อาร์เรยห์ลายมิติ มีวิธีการการนิยามคล้ายกบัอาร์เรยห์น่ึงมิติ ท่ีใช้
วงเล็บกา้มปูหน่ึงคู่ส าหรับขอ้มูลหน่ึงชุด ถ้าอาร์เรยส์องมิติตอ้งใช้วงเล็บกา้มปูสองชุด 
อาร์เรย์สามมิติใช้วงเล็บก้ามปูสามชุดเช่นกนัในการก าหนดค่าให้กบัอาร์เรย ์โดยการ
ก าหนดล าดบัของวงเล็บก้ามปูทั้งสามคือ วงเล็บกา้มปูตวัแรก ก าหนดให้เป็นมิติตาราง 
วงเล็บกา้มปูตวัท่ีสอง ก าหนดให้เป็นมิติแถว และวงเล็บกา้มปูตวัท่ีสาม ก าหนดให้เป็น
มิติคอลมัน์ เช่น Arr[3][10][5] หมายความวา่ อาร์เรยช่ื์อ Arr ประกอบดว้ย 3 มิติมีจ านวน 
3 ตาราง 10 แถว 5 คอลมัน์ ตวัอยา่งการประกาศอาร์เรย ์3 มิติเช่น 
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 int arr[3][2][4] = {     {   //ตารางท่ี 1 
     {1, 2, 3, 4}, 
     {5, 6, 7, 8} 
    }, 
    {   //ตารางท่ี 2 
     {21, 22, 23, 24}, 
     {25, 26, 27, 28,} 
    }, 
    {   //ตารางท่ี 3 
     {321, 322, 323, 324}, 
     {325, 326, 327, 328} 
    },     

}; 
 

  
จากการประกาศอาร์เรย ์arr ขนาด 3 มิติ ส าหรับเก็บสมาชิกจ านวน 3 ตาราง โดยตาราง    
ท่ี 1 ประกอบดว้ยสมาชิกแถวท่ี 1 มี 4 คอลมัน์คือ {1, 2, 3, 4} สมาชิกแถวท่ี 2 มี 4 คอลมัน์
คือ {5, 6, 7, 8}  ตารางท่ี 2 ประกอบดว้ยแถวท่ี 1 มี 4 คอลมัน์คือ {21, 22, 23, 24} สมาชิก
แถวท่ี 2 มี 4 คอลมัน์คือ {25, 26, 27, 28} และตารางท่ี 3 ประกอบดว้ยแถวท่ี 1 มี 4 คอลมัน์
คือ {321, 322, 323, 324} สมาชิกแถวท่ี 2 มี 4 คอลมัน์คือ {325, 326, 327, 328} 
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ตวัอยา่งโปรแกรม 6.4 โปรแกรมท าการก าหนดค่าใหอ้าร์เรย ์3 มิติ และแสดงผลการเก็บ
ขอ้มูล 3 มิติ 
 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
int arr[3][2][4] = { { {1,2,3,4},{5,6,7,8} }, 
       { {21,22,23,24},{25,26,27,28} }, 
       { {321,322,323,324},{325,326,327,328} }     
     }; 
int m,n,k; 
void main() 
   {  clrscr(); 
      for(m=0;m<3;++m) 
 { 
  for(n=0;n<2;++n) 
       { 
  for(k=0;k<4;++k) 
  printf("arr[%d][%d][%d] = %d\n ",m,n,k,arr[m][n][k]); 
   } 
 } 
 getch(); 
     } 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
   
จากการศึกษาอาร์เรย ์ท่ีขนาดต่างๆ ทั้งอาร์เรยข์นาด 1 มิติ อาร์เรย ์2 มิติ และอาร์เรย ์3 มิติ 
พบว่าจ านวนของวงเล็บก้ามปูท่ีใช้ในการก าหนดขนาดของอาร์เรย์ จากการประกาศ
อาร์เรย ์arr[3][2][4] ขนาดของวงเล็บกา้มปู ขวามือสุดคือ อาร์เรย_์ _  [4] เป็นอาร์เรยท่ี์ใช้
ในการก าหนดคอลมัน์ จะถูกเรียกหรือท าการหมุนขอ้มูลเร็วสุดและถูกเรียกถ่ีท่ีสุด สังเกต
จากผลการท างานโปรแกรมด้านบน และจากตวัอย่างโปรแกรม 6.4 ในส่วนของการ
เรียกใช้ฟังก์ชัน for() ชั้ นในสุดก่อนคือ for(k=0;k<4;++k) ส่วนมิติอาร์เรย์ถัดมา คือ 
อาร์เรย ์_ [2] _ เป็นอาร์เรยท่ี์ใชใ้นการก าหนดแถว จะท่ีถูกเรียกใชบ้่อยรองลงมา ดว้ยการ
เรียกฟังก์ชันfor(n=0;n<2;++n) ส่วนมิติท่ีก าหนดให้เป็น ตารางของอาร์เรย ์ถูกเรียกใช้
นอ้ยท่ีสุด คือ อาร์เรย ์[3] _ _ เพราะเป็นเรียกฟังก์ชนั for(m=0;m<3;++m) เป็นลูปวงนอก
สุดของโปรแกรม 
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ข้อสังเกต 
 
ในการก าหนดค่าขอ้มูลให้กบัอาร์เรยทุ์กขนาดมิติ จ  านวนของค่าขอ้มูลสามารถ มีจ านวน
น้อยกว่าจ านวนของขนาดในแต่ละมิติได้ โดยค่าท่ีไม่ได้ก าหนดให้กบัอาร์เรย์ จะถูก
ก าหนดค่าใหมี้ค่าเป็น 0 (ศูนย)์ ทนัที เช่น 
  int a[4] = {10,20,30}; // โปรแกรมสามารถท าการแปลค าสั่งได ้
 
ค่าขอ้มูลของอาร์เรย ์a[ ] จะมีสมาชิกดงัน้ี a[0]= 10 ค่า a[1]= 20 ค่า a[2] = 30 ส่วนมีค่า 
a[3] = 0  เช่น  
 int a[4] = {10,20,30,40,50};  
 
เม่ือท าการสั่งให้แปลโปรแกรมจะเกิดการผิดพลาด (error) เพราะมีการก าหนดค่าขอ้มูล
เกิน คือ 50 ไม่สามารถก าหนดใหเ้ป็นสมาชิกในต าแหน่งใดได ้ดว้ย a[4] มีการก าหนดให้
มีสมาชิกสูงสุดได ้4 จ านวน และจ านวนสุดทา้ยคือ a[3] = 40 นัน่เอง 
 

สรุป  
  
ในการเก็บขอ้มูลในชีวติประจ าวนั รวมทั้งในระบบหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ มกัจะ
ท าการเก็บขอ้มูลชนิดเดียวกนั ให้อยู่ในชุดหรือกลุ่มเดียวกนั เพื่อความสะดวกในการ
คน้หา น ามาใช้งานในภายหลงั การเก็บขอ้มูลในระบบหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์
เป็นการเก็บขอ้มูล วา่เป็นอาร์เรย ์คือเป็นการน าขอ้มูลชนิดเดียวกนัมาเก็บเป็นลกัษณะการ
วางซ้อน หรือเรียงต่อกนัเป็นล าดบัติดกนัเป็นชุด ถา้เป็นการเก็บเป็นชุดเดียวกนัในหน่ึง
แถว หรือหน่ึงคอลมัน์ เราเรียกวา่ อาร์เรย ์1 มิติ ส่วนอาร์เรย ์2 มิติเป็นการน าทั้งขอ้มูลใน
ลกัษณะเป็นแถว และเป็นคอลมัน์ มาจดัเก็บเป็นลกัษณะตาราง โดยก าหนดให้เป็นขอ้มูล
ชุดเดียวกนัหรือตวัแปรเดียวกนั ส่วนอาร์เรย ์3 มิติเป็นการก าหนดใหใ้น ตวัแปรอาร์เรย ์1 
ตวัแปร สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่หน่ึงตาราง เป็นตน้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 
ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 
1. ใหผู้อ่้านเขียนความแตกต่างระหวา่งอาร์เรยก์บัตวัแปรทัว่ไปอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………  
2. การก าหนดต าแหน่งของสมาชิกอาร์เรยมี์วธีิการด าเนินการอยา่งไร เขียนตวัอยา่งมา

หน่ึงตวัอยา่ง  
………………………………………………………………………………………  

3. ใหผู้อ่้านก าหนดค่าเร่ิมตน้อาร์เรยข์นาด 1 มิติโดยมีจ านวน 15 สมาชิก  
………………………………………………………………………………………  

4. ใหผู้อ่้านก าหนดค่าเร่ิมตน้ขนาด 2 มิติโดยมีจ านวน 5 สมาชิกและ 6 สมาชิก
ตามล าดบั  
………………………………………………………………………………………  

5. ใหผู้อ่้านก าหนดค่าเร่ิมตน้ขนาด 3 มิติโดยมีจ านวนสมาชิกตามผูอ่้านก าหนด  
………………………………………………………………………………………  

6. ใหผู้อ่้านอธิบายของอาร์เรย ์char a[10]; 
……………………………………………………………………………………… 

7. ใหผู้อ่้านอธิบายของอาร์เรย ์int b[5][10]; 
………………………………………………………………………………………  

8. ใหผู้อ่้านอธิบายของอาร์เรย ์double score[4][8][ ]; 
………………………………………………………………………………………  

9.  ใหผู้อ่้านอธิบายของอาร์เรย ์int score[4][5][4]; 
……………………………………………………………………………………… 

10. ใหผู้อ่้านอธิบายของอาร์เรย ์int score[0][0][0]; 
……………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
 

โดย อาร์เรย ์คือ int x[5]= {10, 20, 30, ‘a’, ‘A’}; ใชต้อบขอ้ท่ี 4-7  
และ int y[2][5]= [{1, 2, 3, 4, 5},{10, 20, 30, 40, 50}}; ใชต้อบขอ้ท่ี 8-10 
 

1. ค าสั่งใดเขียนผดิหลกัการก าหนดตวัแปรชนิด array  
    ก. int a[];     ข. int a[12]; 
    ค. int a[2,3];     ง. int a[]={1,2,3}; 
2. ค าสั่งใดเขียนผดิหลกัการก าหนดตวัแปรชนิด array  
    ก. int b[ ][ ];     ข. int b[12][ ]; 
    ค. int b[2],[3];     ง. char b[ ]={‘1’,’2’}; 
3. ค าสั่งใดเขียนผดิหลกัการก าหนดตวัแปรชนิด array  

ก. char  c[ ][ ];     ข. char c[12][ ]; 
ค. char c[2][3]={1,2};    ง. char c[ ]={‘1’,’2’}; 

4. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ x[1] เป็นเท่าใด 
ก. 10      ข. 30 
ค. 97      ง. 41 

5. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ x[2] เป็นเท่าใด 
ก. 10      ข. 30 

    ค. 97      ง. 41 
6. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ x[3] เป็นเท่าใด 

ก. 10      ข. 30 
ค. 97      ง. 41 

7. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ x[4] เป็นเท่าใด 
ก. 10      ข. 30 
ค. 97      ง. 41 
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8. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ y[1][2] เป็นเท่าใด 
ก. 10      ข. 20 
ค. 30      ง. 40 

9. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ y[1][1] เป็นเท่าใด 
ก. 10      ข. 20 
ค. 30      ง. 40 

10. อยากทราบวา่ขอ้มูลของ y[0][1] เป็นเท่าใด 
ก. 1      ข. 2 

    ค. 3      ง. 4 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 
ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้านเขา้ใจโดย
ยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 

1. ใหผู้อ่้านคิดและเขียนผลการท างานของโปรแกรม ดงัน้ี 

  #include<stdio.h>  
 void main() 
 { 
  int n, m=0; 
  int z[5] = {5, 4, 3, 2, 1}; 
  for(n=0; n<5;n++) 
   if(z[n] %2 == 0) m += z[n]; 
  printf(“%d”,m); 
 } 



 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพิมพ ์ศสว.] สกุล ค านวนชยั 

 

171 

2. ใหผู้อ่้านคิดและเขียนผลการท างานของโปรแกรม ดงัน้ี 

  #include<stdio.h>  
 void main() 
 { 
  int n, m=0; 
  int z[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; 
  for(n=0; n<5;n++) 
   if(n %2 == 0) m += z[n]; 
  printf(“%d”,m); 
 } 
 
 

3. ใหผู้อ่้านคิดและเขียนผลการท างานของโปรแกรม ดงัน้ี 

  #include<stdio.h>  
 void main() 
 { 
  int n, m=0; 
  int z[5] = {5, 4, 3, 2, 1}; 
  for(n=0; n<5;n++) 
   if(z[n] %2 == 1) m += z[n]; 
  printf(“%d”,m); 
 } 
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4. ใหผู้อ่้านคิดและเขียนผลการท างานของโปรแกรม ดงัน้ี 

  #include<stdio.h>  
 void main() 
 { 
  int n, m=0; 
  int z[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0}; 
  for(n=0; n<5;n++) 
   if(n %2 == 1) m += z[n]; 
  printf(“%d”,m); 
 } 
 

5. ใหผู้อ่้านคิดและเขียนผลการท างานของโปรแกรม ดงัน้ี 

 #include<stdio.h>  
 #define R = 3 
 #define C = 4 
 int z[R][C] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 12}; 
 void main() 
 { 
  int n, m, q =999; 
  for (n=0; n<R;n++) 
   for(m =0 ;m <C; m++) 
   if(z[n][m] <q == 0) q += z[n][m]; 
  printf(“%d”,q); 
 } 

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