
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่10 

 

การเขยีนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการใชโ้ครงสร้างได ้
2. เพื่อใหผู้อ่้านมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมการใชย้เูนียนได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 

การเขียนโปรแกรมด้วยโครงสร้างข้อมูล (Alexander, A., Online) (Byron S. 

Gottfried, 1990) เป็นการเก็บขอ้มูลของตวัแปร ท่ีมีลกัษณะชนิดขอ้มูลท่ีแตกต่าง

กนัแต่ สามารถน ามาเป็นกลุ่มข้อมูลชุดเดียวกันได้ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการ

จดัการขอ้มูลท่ีเป็นชุดหน่วยความจ าให้เหมาะสมในดา้นการจองหน่วยความจ า 
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(Kenneth A.Barclay., 1990)  และการน าโครงสร้างมาสร้างในการเป็นฐานขอ้มูล

ขนาดท่ีเหมาสมกบังานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ก็สามารถใชก้ารเขียนโปรแกรมดว้ย

โครงสร้างมาช่วยแกปั้ญหาได ้(M.Tim Grady, 1980) เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่าง

ประจกัษ์ ด้วยการท าการทดลอง และให้ผูอ่้านสังเกตผลการท างานของแต่ละ

โปรแกรม ใหผู้อ่้านปฏิบติัดงัน้ี 
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โจทยท่ี์ 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีก าหนด และให้ท าการคอมไพล์ให้ไดผ้ลการ

ท างานของโปรแกรมดงัตวัอยา่งพร้อมทั้งอธิบายผลการท างานของโปรแกรม 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define MAX_X 200 /* จุดสูงสุดในแนวแกน x ของรูปส่ีเหล่ียม */ 
#define MAX_Y 300 /* จุดสูงสุดในแนวแกน y ของรูปส่ีเหล่ียม */ 
#define YES 1 
#define NO 0 
struct point { 
 int x; 
 int y; 
}; 
struct rectangle { 
struct point pt1; 
struct point pt2; 
}; 
/* ฟังกช์นัเพ่ือใชใ้นการก าหนดจุดเร่ิมตน้ของส่ีเหล่ียมใหก้บัโครงสร้าง */ 

struct point makepoint(int x, int y) { 
 struct point temp; 
 temp.x = x; 
 temp.y = y; 
 return ( temp ); 
} 
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/* ฟังกช์นัเพ่ือใชใ้นการบวกค่า x และ y ของจุด 2 จุด */ 

struct point addpoint(struct point p1, struct point p2) { 
 p1.x += p2.x; 
 p1.y += p2.y; 
 return ( p1); 
} 
/* ฟังกช์นัเพ่ือใชต้รวจสอบวา่จุดของในรูปส่ีเหล่ียมหรือไม่ */ 
/* ถา้ไม่อยูจ่ะคืนค่า 0 ถา้อยูจ่ะคืนค่าท่ีไม่ใช่ 0 */ 

int pinrect(struct point p, struct rectangle r) { 
return ( p.x >= r.pt1.x && p.x <= r.pt2.x && p.y >= r.pt1.y && p.y 
<= r.pt2.y ); 
} 
void main() { 
 struct rectangle screen; 
 struct point middle, sumPoint, specPoint; 
 int ans; 
 clrscr(); 
screen.pt1 = makepoint(20,30); /* ก าหนดจุดแรกของส่ีเหล่ียม */ 

screen.pt2 = makepoint(MAX_X, MAX_Y); /* ก าหนดจุดท่ีสอง */ 

 printf("\nLower bound : %d, %d", screen.pt1.x, screen.pt1.y); 
 printf("\nUpper bound : %d, %d", screen.pt2.x, screen.pt2.y); 
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 /* หาจุดก่ึงกลางของรูปส่ีเหล่ียม */ 

 middle = makepoint((screen.pt1.x+screen.pt2.x)/2, 
(screen.pt1.y+screen.pt2.y)/2); 
 printf("\nMiddle point : %d, %d", middle.x, middle.y); 
 
/* หาผลบวกระหวา่งจุดแรกและจุดท่ี 2 ของส่ีเหล่ียม*/ 

 sumPoint = addpoint(screen.pt1, screen.pt2); 
 printf("\nSum of bound : %d, %d", sumPoint.x, sumPoint.y); 
 
/* รับค่าจุดและทดสอบวา่จุดนั้นอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียมท่ีระบุหรือไม่ */ 
 printf("\n\nTest point in rectangle"); 
 printf("\nEnter x : "); 
 scanf("%d", &(specPoint.x)); 
 printf("Enter y : "); 
 scanf("%d", &(specPoint.y)); 
 ans = pinrect(specPoint, screen); 
 if (ans == YES) 
 printf("\nPoint is in rectangle"); 
else 
 printf("\nPoint is outside rectangle"); 
getch(); 
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 

 

 

 

โจทย์ท่ี 2. ให้ผู ้อ่านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และท าการเขียนผลการท างาน

โปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป  (แสดงการ

ใชง้านตวัแปรพอยน์เตอร์) 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
struct point { 
int x; int y; 
}; 
void readPoint(struct point *); 
void printPoint(struct point *); 
void main() { clrscr(); 
struct point pt; 
readPoint(&pt); 
printPoint(&pt);  } 
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ผลการท างานโปรแกรม 

 

  

  

 void readPoint(struct point *pPt) { 
printf("Enter point x : "); 
scanf("%d", &pPt->x); /* scanf("%d", &(*pPt).x); */ 
printf("Enter point y : "); 
scanf("%d", &pPt->y); /* scanf("%d", &(*pPt).y); */ 

} 
void printPoint(struct point *pP) { 

printf("\n\nPoint x : %d, y : %d", pP->x, pP->y);  
/* printf("\n\nPoint x : %d, y : %d", (*pP).x, (*pP).y); */ 

getch(); 
} 
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โจทย์ท่ี 3. ให้ผู ้อ่านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และท าการเขียนผลการท างาน

โปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define NO_SCORE 5 
typedef struct { 

char name[16]; char surname[20]; 
int score[NO_SCORE]; float total; 

} Student; 
void readStudentData(Student *); 
void findTotalScore(Student *); 
float findAverage(Student); 
void findLessThanTen(Student); 
void main() { clrscr(); 

Student std; 
float avg; 
readStudentData(&std); 
findTotalScore(&std); 
avg = findAverage(std); 
printf("\n\nAverage score is %.2f", avg); 
findLessThanTen(std); 
getch(); 

} 
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 void readStudentData(Student *pStd) { 
int i; 
printf("Enter student data\n"); 
printf("\tName : "); 
scanf("%s", &pStd->name); 
printf("\tSurname : "); 
scanf("%s", &pStd->surname); 
for (i=0; i<NO_SCORE; i++) { 

printf("\tScore %d : ", i+1); 
scanf("%d", &pStd->score[i]); 

  } 
 } 
void findTotalScore(Student *pStd) { 

int i; 
printf("\n\nPrint student data"); 
printf("\n\t%s %s got score ", pStd->name, pStd->surname); 
pStd->total = 0.0; 
for (i=0; i<NO_SCORE; i++) { 

printf("%6d", pStd->score[i]); 
pStd->total += pStd->score[i]; }  

printf("\n\tTotal score is %.2f", pStd->total); 
} 
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float findAverage(Student s) { 
return(s.total/NO_SCORE); 
} 

void findLessThanTen(Student s) { 
int i,count=0; 
printf("\n\nScore less than 10"); 
for (i=0; i<NO_SCORE; i++) { 

if (s.score[i] < 10) { 
printf("\n\tTest no.%d - %d", i+1, s.score[i]); 
count++; 

} 
} 

if (count==0) /* กรณีท่ีไม่มีการสอบคร้ังใดไดน้อ้ยกวา่ 10 */ 
printf(" -> None"); 

} 
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บนัทึกผลการท างานโปรแกรม 
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โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมดา้นล่าง และอธิบายการท างานของโปรแกรม

มาพอเขา้ใจพร้อมเขียนผลการท างานของโปรแกรม  

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define MAX_STUDENT 4 
typedef struct { 
 char name[16]; 
 char surname[20]; 
 int age; 
 } Student; 
void readStudent(Student []); 
void printStudent(Student []); 
float findAverageAge(Student []); 
void LessThanAverage(Student [], float); 
void findMaxMinAge(Student [], int *, int *); 
void printMaxAge(Student [], int); 
void printMinAge(Student [], int); 
void main() { clrscr(); 
 Student student[MAX_STUDENT]; 
 float avg; 
 int maxAge, minAge; 
 readStudent(student); 
 printStudent(student); 
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 avg = findAverageAge(student); 
 printf("\n\nAverage age is %.2f", avg); 
 LessThanAverage(student, avg); 
 findMaxMinAge(student, &maxAge, &minAge); 
 printMaxAge(student, maxAge); 
 printMinAge(student, minAge); 
 getch(); 
} 
 
void readStudent(Student stdarr[]) { 
 int i; 
 printf("Enter student data"); 
 for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 
 printf("\n\tNo.%d", i+1); 
 printf("\n\tName : "); 
 scanf("%s", stdarr[i].name); 
 printf("\tSurname : "); 
 scanf("%s", stdarr[i].surname); 
 printf("\tAge : "); 
 scanf("%d", &stdarr[i].age); 
 } 
} 
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 void printStudent(Student stdarr[]) { 
 int i; printf("\n\nStudent data"); 
 for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 
 printf("\n\tNo.%d", i+1); 
 printf("\tName : %16s", stdarr[i].name); 
 printf("\tSurname : %20s", stdarr[i].surname); 
 printf("\tAge : %d", stdarr[i].age); 
 } } 
float findAverageAge(Student stdarr[]) { 
 float sumAge=0.0, avgAge; int i; 
 for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 
  sumAge = sumAge + stdarr[i].age; 
  } 
 avgAge = sumAge / MAX_STUDENT; 
 return(avgAge); 
 } 
void LessThanAverage(Student stdarr[], float avg) { 
 int i; 
 printf("\n\nLess than average age %.2f", avg); 
 for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 
 if (stdarr[i].age < avg) 
 printf("\n%s %s with %d years old", stdarr[i].name, 
stdarr[i].surname, stdarr[i].age); 
 } } 
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 void findMaxMinAge(Student stdarr[], int *max, int *min) { 
 int i, maxIdx, minIdx; 
 maxIdx = minIdx = 0; 
 for (i=1; i<MAX_STUDENT; i++) { 
 if (stdarr[i].age > stdarr[maxIdx].age) 
 maxIdx = i; 
 else if (stdarr[i].age < stdarr[minIdx].age) 
 minIdx = i; 
 } 
 *max = stdarr[maxIdx].age; 
 *min = stdarr[minIdx].age; 
 } 
 
void printMaxAge(Student stdarr[], int maxAge) { 
 int i; 
 printf("\n\nMaximum age report"); 
 printf("\nMaximum age is %d", maxAge); 
 for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 
  if (stdarr[i].age == maxAge) 
 printf("\n\t%s %s", stdarr[i].name, stdarr[i].surname); 
 } 
} 
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 อปุกรณ์ 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. ระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับการคน้ควา้ 
3. ตวัโปรแกรมภาษาซี หรือ 
4. ตวัโปรแกรม CodeBlock 
5. หน่วยความจ าเคล่ือนท่ี (Handy Drive, External Drive) 

 

 void printMinAge(Student stdarr[], int minAge) { 
 int i; 
 printf("\n\nMinimum age report"); 
 printf("\nMinimum age is %d", minAge); 
 for (i=0; i<MAX_STUDENT; i++) { 
 if (stdarr[i].age == minAge) 
 printf("\n\t%s %s", stdarr[i].name, stdarr[i].surname); 
 } 
} 
 



 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพมิพ์ ศสว.] สกลุ ค านวนชยั 

 

424 

วธิีการทดลอง 

1. ใหผู้อ่้านเรียกโปรแกรมท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
1.1 โปรแกรมภาษาซีจาก Turbo C  
1.2 โปรแกรม CodeBlock  

2. ให้ผู ้อ่านฝึกการโปรแกรมท่ีผู ้อ่ านได้เ ลือกท าการติดตั้ งในเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์  

2.1 ทดสอบการเขียนโคด๊  
2.2 ทดสอบการสั่งใหโ้ปรแกรมท าการแปลค าสั่ง (Compiler) 
2.3 ทดลองท าการสั่งใหโ้ปรแกรมเร่ิมท างาน (Run) 

3. ให้ผู ้อ่านทดสอบหาจุดผิดพลาดของโปรแกรมและท าการแก้ไขจุด
ผดิพลาดโดยยดึทฤษฎีมาเป็นหลกัในการแกปั้ญหา 

4. ให้ผูอ่้านได้ทดลองท าการป้อนตามท่ีเน้ือหาได้ก าหนด ทั้งส่วนทฤษฎี 
และการทดลอง ใหผ้ลการท างานโปรแกรม ตรงตามท่ีเน้ือหาก าหนด 

5. ใหผู้อ่้านไดท้  าการเขียนผลการทดลองตามก าหนด 
 

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


