
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่9 

 

การเขยีนโปรแกรมฟังก์ชันคณติศาสตร์ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการใชฟั้งกช์นัคณิตศาสตร์ได ้
2. เพื่ อให้ผู ้อ่ านมีทักษะในการ เ ขียนโปรแกรม เรียกใช้ฟังก์ชัน

คณิตศาสตร์จากไลบรารีได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 

การ เ ขียนโปรแกรมในด้านคณิตศาสตร์  (Alexander, A., Online) (Byron S. 

Gottfried, 1990) โดยการเรียกใช้ฟังก์ชนัในไลบรารีคณิตศาสตร์ (math.h) ท าการ

ผูเ้ขียนโปรแกรมมีความสะดวก ในการเรียกใชง้านในการค านวณท าให้เกิดความ

ถูกตอ้งในการค านวณ มีความน่าเช่ือถือในผลการเขียนโปรแกรมใหต้อบปัญหาได้
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อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างประจกัษ ์ดว้ยการท าการทดลอง และให้

ผูอ่้านสังเกตผลการท างานของแต่ละโปรแกรม ใหผู้อ่้านปฏิบติัดงัน้ี 

 

โจทยท่ี์ 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีท าการค านวณ หารากท่ีเป็นจ านวนจริงของ

สมการควอดราติก 

  𝑥 =
√−𝑏±𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
    

และให้ท าการคอมไพล์ให้ได้ผลการท างานของโปรแกรม  ดงัตวัอย่างพร้อมทั้ง

อธิบายผลการท างานของโปรแกรม 

 #include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<math.h> 
void main() 
   { 
     clrscr(); 
     float a, b, c, d; 
     long double x1, x2; 
     //Read input data for equation 
     printf("a = ");       scanf("%f", &a); 
     printf("b = ");      scanf("%f", &b); 
     printf("c = ");       scanf("%f", &c); 
      



 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ส านกัพมิพ์ ศสว.] สกลุ ค านวนชยั 

 

402 

  

ผลการท างานโปรแกรม 

 

 

ต่อจากดา้นบน 
printf("d = "); 
     scanf("%f", &d); 
 
//Calculate equation 
 x1 = (sqrt(-b + (b * b) +4 * (a * c)))/(2*a); 
 x2 = (sqrt(-b - (b * b) +4 * (a * c)))/(2*a); 
 //display result 
 printf("x1 = %e\t x2 = %e",x1, x2); 
 getch(); 
     } 
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โจทยท่ี์ 2. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และศึกษาผลการท างานโปรแกรม

พร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include <math.h> 
void main() 
{ 
   double x = 10.0, y = 2.0 ,z = 16.0,a = 2.718282, b = -2.718282, m=1.0; 
    clrscr(); 
    printf("\n\tpow(x,y)   = %4.2f   when x=10.0 y=2.0", pow(x,y)); 
    printf("\n\tsqrt(z)    = %4.2f   when z=16.0", sqrt(z)); 
    printf("\n\texp(m)     = %4.6f   when m=1.0",exp(m)); 
    printf("\n\tlog(a)     = %4.2f   when a=2.718282",log(a)); 
    printf("\n\tlog10(x)   = %4.2f   when x=10.0",log10(x)); 
    printf("\n\tceil(a)    = %4.2f   when a=2.718282",ceil(a)); 
    printf("\n\tceil(b)    = %4.2f   when b=-2.718282",ceil(b)); 
    printf("\n\tfloor(a)   = %4.2f   when a=2.718282",floor(a)); 
    printf("\n\tfloor(b)   = %4.2f   when b=-2.718282",floor(b)); 
    printf("\n\tfabs(a)    = %4.6f   when a=2.718282" ,fabs(a)); 
    printf("\n\tfabs(b)    = %4.6f   when b=-2.718282" ,fabs(b)); 
    getch(); 
} 
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บนัทึกผลการท างานโปรแกรม 
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โจทยท่ี์ 3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และศึกษาผลการท างานโปรแกรม

พร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

 #include <stdio.h> 

#include<conio.h> 

int  num ; 

long result; 

long fac(long n); 

void main() 

{    clrscr(); 

    printf("\n\tInput the number that you want to find factorial : "); 

    scanf("%d",&num);  

    result = fac(num);    

    printf("\n\tFactorial of %d is %ld ", num , result);   

    getch();    

} 

long fac(long n) 
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บนัทึกผลการท างานโปรแกรม 

 

 

 

โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีน าการใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์มาใช้ในการ

แกปั้ญหาท่ีผูอ่้านคิดวา่เป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเขียนโค๊ดอยา่งน้อยไม่ต ่ากว่า 

10 บรรทดั พร้อมเขียนผลการท างานของโปรแกรม 
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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 
 

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


