ใบปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมภาษาซี
การทดลองที่ 4

การเขียนโปรแกรมการรับข้ อมูลเข้ าและแสดงผลข้ อมูล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมด้านการรับเข้าและแสดงผล
ข้อมูลได้
2. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมด้วยการนาฟังก์ชนั ที่เกี่ยวข้อง
ร่ วมในการเขียนโปรแกรมได้
3. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการเขียนโปรแกรมได้

ความรู้ พืน้ ฐาน
การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี
การทดลองเขี ย นโปรแกรมของฟั ง ก์ ชั น การรั บ ข้ อ มู ล เข้ า ท าการ
ประมวลผลถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญของการสื่ อสารระหว่างผูใ้ ช้งานโปรแกรม กับ
ตัว โปรแกรม ฟั ง ก์ ชั น แสดงผลข้ อ มู ล เป็ นการแจ้ง ผลการประมวลผลของ
โปรแกรมออกสู่ ผใู ้ ช้งานโปรแกรม เป็ นสิ่ งที่ทุกโปรแกรมต้องมีใช้ฟังก์ชนั ทั้งสอง
ประเภทในการเขี ยนโปรแกรมในการแก้ปัญหา รวมทั้ง การประยุก ต์ใ ช้ในการ
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เขี ยนโปรแกรม เพื่อใช้ในการแก้ปั ญหาโจทย์ด้านต่างๆ ต้องใช้ฟังก์ชันทั้งสอง
ประเภททุกโปรแกรม
โจทย์ที่ 1. ให้ผู อ้ ่ า นเขี ย นโปรแกรมที่ ก าหนด และให้ เ ขี ย นผลการท างานของ
โปรแกรมพร้อมทั้งทดลองป้ อนข้อมูลให้กบั โปรแกรมที่เขียนขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้ง

#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();
}
ให้ผอู ้ ่าน บันทึกผลการทางานโปรแกรม และ อธิบายการทางานของโปรแกรมพอ
เข้าใจ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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โจทย์ที่ 2. ให้ผอู ้ ่าน เขียนโปรแกรมรับตัวอักษรเป็ นชุด และทาการเขียนผลการ
ทางานโปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป
#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();
}

บันทึกผลการทางานโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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ล าดั บ ถั ด มา ให้ ผู ้อ่ า นทดลองป้ อนตั ว อั ก ษรข้ อ ความอื่ น ๆ เช่ น Industrial
Technology Faculty และเขียนผลการทางานโปรแกรม พร้ อมอธิ บายเหตุผลการ
แสดงข้อมูลประกอบมาพอสังเขป
และให้ให้ผอู ้ ่านทาการทดลอง ปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมให้สามารถรับ ตัวอักษร
ตัวพิพม์ใหญ่ได้ พร้อมเขียนผลการป้ อนข้อมูล 1 ชุด
โจทย์ที่ 3. ให้ผูอ้ ่านเขียนโปรแกรมการแปลงหน่ วยอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์เป็ น
องศาเซสเซี ยส ตัวโปรแกรมต้องใช้คาสั่งรั บค่าจากคี ยบ์ อร์ ดในการรั บค่าที่ เป็ น
องศาฟาเรนไฮต์ สู ตร C = (5/9) x (F-32) การทดสอบค่ า ที่ เป็ นองศาฟาเรนไฮต์
จานวน 5 ค่า พร้อมบันทึกค่าของการคานวณลงในตาราง

โจทย์ที่ 4. ให้ผอู ้ ่าน เขียนโปรแกรมคานวณมวลของอากาศในยางรถยนต์ โดยยาง
รถยนต์มีอากาศ 2 ลูกบาศก์ฟุต และมีแรงดัน 32 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่อุณหภูมิหอ้ ง
(70 ºF) จากสู ตร PV = 0.37m (T + 460)
กาหนดให้

P=

แรงดัน หน่วยเป็ นปอนด์/ตารางนิ้ว

V=

ปริ มาตร หน่วยเป็ นลูกบาศก์ฟุต

m=

มวลของอากาศ หน่วยเป็ นปอนด์

T=

อุณหภูมิ หน่วยเป็ นองศาฟาเรนต์ไฮต์

โดยในการสั่งให้ทางานแล้ว ตัวโปรแกรมต้องสามารถกาหนดค่าตัวแปรได้ดว้ ย
จากทางคียบ์ อร์ ดได้ทุกค่าตัวแปร และให้ผอู ้ ่านบันทึกผลการทางานโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับการค้นคว้า
ตัวโปรแกรมภาษาซี หรื อ
ตัวโปรแกรม CodeBlock
หน่วยความจาเคลื่อนที่ (Handy Drive, External Drive)

วิธีการทดลอง
1. ให้ผอู ้ ่านเรี ยกโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
1.1 โปรแกรมภาษาซีจาก Turbo C
1.2 โปรแกรม CodeBlock
2. ให้ ผู ้อ่ า นฝึ กการโปรแกรมที่ ผู ้อ่ า นได้ เ ลื อ กท าการติ ด ตั้ ง ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
2.1 ทดสอบการเขียนโค๊ด
2.2 ทดสอบการสั่งให้โปรแกรมทาการแปลคาสั่ง (Compiler)
2.3 ทดลองทาการสั่งให้โปรแกรมเริ่ มทางาน (Run)
3. ให้ ผู ้อ่ า นทดสอบหาจุ ด ผิ ด พลาดของโปรแกรมและท าการแก้ไ ขจุ ด
ผิดพลาดโดยยึดทฤษฎีมาเป็ นหลักในการแก้ปัญหา
4. ให้ผูอ้ ่า นได้ท ดลองทาการป้ อนตามที่ เนื้ อหาได้ก าหนด ทั้งส่ วนทฤษฎี
และการทดลอง ให้ผลการทางานโปรแกรม ตรงตามที่เนื้อหากาหนด
5. ให้ผอู ้ ่านได้ทาการเขียนผลการทดลองตามกาหนด
--------------------------------------------การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย

