
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่3 

 

การเขยีนโปรแกรมตวัด าเนินการและนิพจน์ทางคณติศาสตร์ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมดา้นตวัด าเนินการได ้
2. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการค านวณดว้ยนิพจน์ทาง

คณิตศาสตร์มากข้ึนได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 จากวตัถุประสงคข์องการทดลองในบทน้ีตอ้งการมุ่งเนน้ใหผู้อ่้านมีความรู้

ด้านตวัด าเนินการและนิพจน์ทางคณิตศาสตร์มากข้ึนโดยการน าความในด้าน

ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโจทยด์้าน

ค่าคงท่ีพื้นฐาน  
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 โจทย์ในการทดลอง คิดสร้างสรรค์ด้านตวัเลข โจทย์แรกเป็นการให้ผูอ่้าน
เขียนโปรแกรมค านวณหาเลขท่ีป้อนเขา้ไประบบ โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี ถา้เลขท่ี
ป้อนเป็นเลขค่ี ให้โปรแกรมแสดงขอ้ความว่า Number is Odd  และถ้าเลขท่ี
ป้อนเป็นเลขคู่ ใหโ้ปรแกรมแสดงขอ้ความวา่ Number is Even                        

 

โดยความรู้ท่ีผูอ่้านตอ้งเตรียมมาเป็นฐานความคิด เร่ือง เลขคี่ หมายถึง เลขฐานสิบ

ท่ีเม่ือน าเลขสอง (2) มาหารแลว้จะมีผลลพัธ์และมีเศษเป็นหน่ึง (1) เสมอ ซ่ึงจะ

ตรงกนัขา้มกบั เลขคู่ หมายถึง เลขฐานสิบท่ีเม่ือน าเลขสอง (2) มาหารแล้วจะมี

ผลลพัธ์และมีเศษเป็นศูนย ์(0) ส่วนการด าเนินการของภาษาซี ดว้ยตวัด าเนินการท่ี

กระท าดว้ยลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการหาร กบั เลขจ านวนเต็มสิบ แลว้ให้ผลลพัธ์การ

กระท าของด าเนินการเป็นผลลพัธ์เป็นเศษของการหาร ท่ีเรียกวา่ มอดูลสั หรือ หาร

คิดเศษ นัน่เอง โดยเคร่ืองหมายตวัด าเนินการมอดูลสัน้ีเป็นเคร่ืองหมายคือ % 

 

 โจทยใ์นการทดลอง โจทย์ท่ีสองให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมค านวณหาจ านวน
การสั่งซ้ือกล่องเขา้โรงงานการผลิตสินคา้คร้ัง 7 วนัโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

 การบรรจุขวดใส่กล่องหน่ึงกล่องบรรจุได ้24 ขวด 
 โรงงานสามารถบรรจุขวดไดว้นัละ 2,400 ขวด 

 

 ส่วนโจทยถ์ดัมา ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมค านวณหาจ านวนการสั่งซ้ือกล่อง
เขา้โรงงานการผลิตสินคา้คร้ัง 7 วนัโดยมีเง่ือนไขจากขอ้ 2 โดยให้โปรแกรม
สามารถรับจ านวนการผลิตต่อวนัได ้และสามารถก าหนดจ านวนการบรรจุต่อ
กล่องได้ โดยให้โปรแกรมภาษาซีค านวณจ านวนกล่องท่ีต้องใช้ใน 7 วนัมี
จ านวนเท่าใด 
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ตวัอยา่งรูปแบบการรับขอ้มูลเขา้ : 

Enter numbers bottle per box ? xxx 

Enter numbers packed bottle per day ? yyy 

ผลลพัธ์ 

The number of boxes = zzz 

 

 และโจทย์สุดท้ายของการทดลองน้ี ให้ผูอ่้าน เขียนโปรแกรมค านวนการ
กระท าระดบับิท จากวงจรรวมดิจิตอลดา้นล่าง 
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ความรู้ท่ีก าหนดใหเ้ป็น True Table ของวงจรรวมดา้นบน 

Input Output 
A B C D E Q 
0 0 0    
0 0 1    
0 1 0    
0 1 1    
1 0 0    
1 0 1    
1 1 0    
1 1 1    

 

อปุกรณ์ 

 

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


