
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่4 

 

การเขยีนโปรแกรมการรับข้อมูลเข้าและแสดงผลข้อมูล 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมดา้นการรับเขา้และแสดงผล
ขอ้มูลได ้

2. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมดว้ยการน าฟังกช์นัท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมในการเขียนโปรแกรมได ้

3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้
ในการเขียนโปรแกรมได ้

 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 การทดลองเขียนโปรแกรมของฟังก์ชัน การรับข้อมูลเข้า  ท าการ

ประมวลผลถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการส่ือสารระหวา่งผูใ้ช้งานโปรแกรม กบั

ตัวโปรแกรม ฟังก์ชัน แสดงผลข้อมูล เป็นการแจ้งผลการประมวลผลของ

โปรแกรมออกสู่ผูใ้ชง้านโปรแกรม เป็นส่ิงท่ีทุกโปรแกรมตอ้งมีใชฟั้งก์ชนัทั้งสอง

ประเภทในการเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการ
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เขียนโปรแกรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโจทยด์้านต่างๆ ตอ้งใช้ฟังก์ชันทั้งสอง

ประเภททุกโปรแกรม  

โจทย์ท่ี 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีก าหนด และให้เขียนผลการท างานของ

โปรแกรมพร้อมทั้งทดลองป้อนขอ้มูลใหก้บัโปรแกรมท่ีเขียนข้ึน อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง  

ใหผู้อ่้าน บนัทึกผลการท างานโปรแกรม และ อธิบายการท างานของโปรแกรมพอ

เขา้ใจ 

#include<conio.h> 

void main() 

{    clrscr(); 

    int i = 0; 

    int k,j=0; 

    i=scanf("%d%d",&j,&k); 

    printf("total values inputted %d\n",i); 

    printf("The input values %d %d\n",j,k); 

    getch(); 

} 
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 โจทยท่ี์ 2. ใหผู้อ่้าน เขียนโปรแกรมรับตวัอกัษรเป็นชุด และท าการเขียนผลการ

ท างานโปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

 

บนัทึกผลการท างานโปรแกรม 

 

 

#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
{ 
    clrscr(); 
    char tx[80]; 
    printf("The Enter string input 0-79 characters\n"); 
    scanf("%[ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz]",&tx); 
    printf("\nShow Text from keyboard : \n%s",tx); 
    getch(); 
} 
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ล าดับถัดมา  ให้ผู ้อ่ านทดลองป้อนตัวอักษรข้อความอ่ืนๆ เ ช่น Industrial 

Technology Faculty และเขียนผลการท างานโปรแกรม พร้อมอธิบายเหตุผลการ

แสดงขอ้มูลประกอบมาพอสังเขป 

 และใหใ้หผู้อ่้านท าการทดลอง ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมใหส้ามารถรับ ตวัอกัษร

ตวัพิพมใ์หญ่ได ้พร้อมเขียนผลการป้อนขอ้มูล 1 ชุด 

โจทยท่ี์ 3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมการแปลงหน่วยอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์เป็น

องศาเซสเซียส ตวัโปรแกรมตอ้งใช้ค  าสั่งรับค่าจากคียบ์อร์ดในการรับค่าท่ีเป็น

องศาฟาเรนไฮต์ สูตร C = (5/9) x (F-32) การทดสอบค่าท่ีเป็นองศาฟาเรนไฮต์ 

จ  านวน 5 ค่า พร้อมบนัทึกค่าของการค านวณลงในตาราง 

 

โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้าน เขียนโปรแกรมค านวณมวลของอากาศในยางรถยนต ์โดยยาง

รถยนตมี์อากาศ 2 ลูกบาศกฟุ์ต และมีแรงดนั 32 ปอนดต่์อตารางน้ิวท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

(70 ºF) จากสูตร PV = 0.37m (T + 460)    

 ก าหนดให ้ P  = แรงดนั หน่วยเป็นปอนด์/ตารางน้ิว 

   V  =  ปริมาตร หน่วยเป็นลูกบาศกฟุ์ต 

   m = มวลของอากาศ หน่วยเป็นปอนด์ 

   T  =  อุณหภูมิ หน่วยเป็นองศาฟาเรนตไ์ฮต ์

โดยในการสั่งใหท้  างานแลว้ ตวัโปรแกรมตอ้งสามารถก าหนดค่าตวัแปรไดด้ว้ย

จากทางคียบ์อร์ดไดทุ้กค่าตวัแปร และใหผู้อ่้านบนัทึกผลการท างานโปรแกรม 
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อปุกรณ์ 

 

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

 

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 
 

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


