ใบปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมภาษาซี
การทดลองที่ 5

การเขียนโปรแกรมการตัดสินใจและวนรอบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมด้านการตัดสิ นใจและวนรอบ
ตามข้อมูลที่กาหนดได้
2. เพื่อให้ผอู ้ ่านมีทกั ษะในการเขียนโปรแกรมหลากหลายรู ปแบบโดย
ให้ได้ผลการทางานเหมือนกันได้
3. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการเขียนโปรแกรมได้

ความรู้ พืน้ ฐาน
การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี

การทดลองเขียนโปรแกรมในทดสอบเงื่อนไขและการวนรอบ เป็ นพื้นฐานสาคัญ
ของการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมให้สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในการเรี ย น เช่ นวิช าโครงงานวิศ วกรรมสารสนเทศและการสื่ อสาร ใช้ในการ
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แก้ปัญหาด้านการทางาน ซึ่ ง การศึ ก ษาโปรแกรมภาษาซี เป็ นการมุ่ง เน้นให้นา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้มีความสามารถด้านคานวณงานต่างๆ ต้องใช้คาสั่งด้านการ
ตัดสิ นใจ ดังนั้นการใช้คาสั่ง if_esle คาสั่ง switch_case เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการ
แก้ปัญหาดังกล่ าว ผูอ้ ่านต้องมีทกั ษะในการเขี ยนให้ถูกต้องตามรู ปแบบ ให้เกิ ด
ความชานาญ ไม่เฉพาะในการตัดสิ นใจเท่านั้น ในการสั่งให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
ทางานซ้ าๆ ก็เป็ นคุ ณสมบัติหลักของการเขี ยนโปรแกรมที่ช่วยให้ มนุ ษย์ในการ
ทางานที่ไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดเมื่อทางานในงานเดิมซ้ าๆ คาสั่งด้านการวนรอบ
เช่ น คาสั่ง for() คาสั่ง while() คาสั่ง do_while() เป็ นกลุ่มคาสั่งมีการเรี ยกใช้งาน
เกื อบทุกครั้งที่มีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผอู ้ ่านมีความสามารถใน
การเขียนโปรแกรม จนเกิดความชานาญผูอ้ ่านปฏิบตั ิดงั นี้
โจทย์ที่ 1. ให้ผู อ้ ่ า นเขี ย นโปรแกรมที่ ก าหนด และให้ เ ขี ย นผลการท างานของ
โปรแกรมพร้อมทั้งทดลองป้ อนข้อมูลอย่างน้อย 3 ครั้ง

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{ clrscr();
char gender;
printf("input your gender :");
scanf(" %c",&gender);

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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ต่อจากด้านบน
if(gender== 'm')
{
printf("You are MALE!");
}else {
printf("You are FEMALE");
}
getch();
}

ให้ ผู ้อ่ า นท าการบัน ทึ ก ผลการท างานโปรแกรม และอธิ บ ายการท างานของ
โปรแกรมพอเข้าใจ

โจทย์ที่ 2. ให้ ผู ้อ่ า นเขี ย นโปรแกรมด้า นล่ า ง และท าการเขี ย นผลการท างาน
โปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
float x,y,z,a,b,c,d,e; int ID;
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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ต่อจากด้านบน
printf("Employee ID: ");
scanf("%d",&ID);
printf("Salary = ");
scanf("%f",&x);
printf("Payment for overtime = ");
scanf("%f",&y);
printf("\nCode:%d\nSalary:%f\nPayment for overtime:%f\n",ID,x,y);
z = x+y;
printf("\nYour total revenue = %f",z);
a = z*10/100;
b = z*7/100;
c = z*5/100;
d = z*3/100;
e = z*1/100;
if(z >=100000)
printf("\nYour taxable = %f",a);
else if(z>=70000)
printf("\nYour taxable = %f",b);
else if(z>=50000)
printf("\nYour taxable = %f",c);
else if(z>=30000)
printf("\nYour taxable = %f",d);
else if(z<30000)
printf("\nYour taxable = %f",e);
getch();
}
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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จากผลการทางานของโจทย์ที่ 2 ให้ผูอ้ ่านทาการบันทึกผลการทางานโปรแกรม
และอธิบายการทางานของโปรแกรมพอเข้าใจ

โจทย์ที่ 3. ให้ผอู ้ ่านเขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยรับคะแนนจากแป้ นพิมพ์จานวน 5
รายวิชา (คะแนนแต่ละรายวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยให้โปรแกรมทาการ
คานวณเกรดจากการคานวณคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 5 รายวิชา โดยมีเงื่อนไขการตัดเกรด
ดังนี้
ถ้าคะแนนมากกว่า

80

แสดง Grade A

ถ้าคะแนนอยูร่ ะหว่าง

70–79 แสดง Grade B

ถ้าคะแนนอยูร่ ะหว่าง

60–69 แสดง Grade C

ถ้าคะแนนอยูร่ ะหว่าง

50–59 แสดง Grade D

ถ้าคะแนนต่ากว่า

50

แสดง Grade E

จากผลการทางานของโจทย์ที่ 3 ให้ผูอ้ ่านทาการบันทึกผลการทางานโปรแกรม
และอธิบายการทางานของโปรแกรมพอเข้าใจ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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โจทย์ที่ 4. ให้ผอู ้ ่าน เขียนโปรแกรมด้านล่าง บันทึกผลการทางานโปรแกรม พร้อม
อภิปรายผลการทางานโปรแกรม

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int number, i, j;
printf("Enter number: ");
scanf("%d", &number);
for(j= 0; j< number; j++)
{
for(i=0; i<= j; i++)
{
printf("%d ", i);
printf("\n");
}
for(j= number-1; j>= 0; j--)
{
for(i=0; i< j; i++)
{ printf("%d ", i);
printf("\n");
}
getch();
}

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

}

}

สกุล คานวนชัย
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จากผลการทางานของโจทย์ที่ 4 ให้ผอู ้ ่านทาการบันทึกผลการทางานโปรแกรม

โจทย์ที่ 5. ให้ผอู ้ ่านเขียนโปรแกรมด้านล่าง บันทึกผลการทางานโปรแกรม พร้อม
อภิปรายผลการทางานโปรแกรม

#include<stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int number, i;
printf("Enter Number = ");
scanf("%d", &number);
i = 0;
do
{
if((i % 5) == 0) printf("%d ", i);
i++;
}
while(i <= number);
getch();
}
จากผลการทางานของโจทย์ที่ 5 ให้ผอู ้ ่านทาการบันทึกผลการทางานโปรแกรม
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

