
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่7 

 

การเขยีนโปรแกรมพอยน์เตอร์ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการใชพ้อยน์เตอร์ได ้
2. เพื่อใหผู้อ่้านมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมส่งค่าขอ้มูลได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 

การเขียนโปรแกรมในดา้นการใช้พอยน์เตอร์ (Alexander, A., Online) ท าการเก็บ

ต าแหน่งท่ีอยู่ของตวัแปร หรือการใช้พอยน์เตอร์ท าการเก็บต าแหน่งท่ีอยู่ของ

อาร์เรย ์เป็นประโยชน์ ต่อการจดัการหน่วยความจ าให้เหมาะสมในด้านการจอง

หน่วยความจ าไม่ให้มีการมากเกินไป เป็นประโยชน์ด้านการส่งผ่านขอ้มูลหรือ

ต าแหน่งท่ีอยูข่องหน่วยความจ า ระหว่างฟังก์ชนัต่างๆ ท าให้ลดความซ ้ าซ้อนใน
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การจองตวัแปร หรืออาร์เรย ์รวมทั้งการเปล่ียนแปลงค่า หรือการท าการปรับปรุง

ขอ้มูลจากหน่วยท่ีท าการเก็บขอ้มูลจุดหน่ึงเพื่อท าการให้มีการเปล่ียนแปลงไปยงั

อีกหน่วยท่ีเก็บความจ าอีกจุดหน่ึงได ้โดยการก าหนดค่าผ่านพอยน์เตอร์ท่ีผ่านมา

ทางอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน (Byron S. Gottfried, 1990) เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อยา่งประจกัษ ์ดว้ยการท าการทดลอง และให้ผูอ่้านสังเกตผลการท างานของแต่ละ

โปรแกรม ใหผู้อ่้านปฏิบติัดงัน้ี 

 

โจทยท่ี์ 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีก าหนด และให้ท าการคอมไพล์ให้ไดผ้ลการ

ท างานของโปรแกรมดงัตวัอยา่งพร้อมทั้งอธิบายผลการท างานของโปรแกรม 

 #include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void main() 

   { 

     clrscr(); 

     int first=2555,second; 

     int *p_first, *p_second; 
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     ต่อจากดา้นบน 

     p_first = &first; 

     second = *p_first; 

     p_second = &second; 

     printf("\nFirst = %d &First = %x Pointer'1 =%x *Pointer'1 = %d", 

   first,&first,p_first,*p_first); 

     printf("\nSecond = %d &Second = %x Pointer'2 =%x *Pointer'2 = %d", 

   second,&second,p_second,*p_second); 

     second = 2556; 

     printf("\nSecond = %d &Second = %x Pointer'2 =%x *Pointer'2  

= %d\n",second,&second,p_second,*p_second); 

     getch(); 

     } 
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ผลการท างานโปรแกรม 

 

 

 

โจทย์ท่ี 2. ให้ผู ้อ่านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และท าการเขียนผลการท างาน

โปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
   { 
     clrscr(); 
     int *pz; 
     int n=1; 
  float m=0.5; 
  double q=0.00015; 
  char w='#'; 
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โจทย์ท่ี 3. ให้ผู ้อ่านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และท าการเขียนผลการท างาน

โปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

 

     ต่อจากดา้นบน 

     pz = &n; 

     printf("\nValue: n=%d m=%f q=%f w=%c\n",n,m,q,w); 

      printf("\nAdress: &n=%x &m=%x &q=%x w=%x\n"    

,&n,&m,&q,&w); 

     printf("\nPointer values: pz=%x pz+1=%x pz+2=%x pz+3=%x\n" 

 ,pz,pz+1,pz+2,pz+3); 

     getch(); 

     } 
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โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีน าการใชพ้อยน์เตอร์มาใชใ้นการแกปั้ญหาท่ี

ผูอ่้านคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเขียนโค๊ดอย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 10 บรรทดั 

พร้อมเขียนผลการท างานของโปรแกรม 

  

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <string.h> 
#include <malloc.h> 
void main( ) 
{ 
 int *data = (int *)malloc( 5 );    
 data[0] = 10; 
 data[1] = 20; 
 data[2] = 30; 
 printf( "%i %i %i %i %i\n", data[0], data[1], data[2], data[3], 
data[4] );  
 free( data ); 
 getch(); 
} 
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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 
 

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


