
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่11 

 

การเขยีนโปรแกรมแฟ้มข้อมูล 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการใชแ้ฟ้มขอ้มูลได ้
2. เพื่อให้ผูอ่้านมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมการอ่านและการเขียน

แฟ้มขอ้มูลได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 

การเขียนโปรแกรมในดา้นการใชแ้ฟ้มขอ้มูลของระบบ การท างานของโปรแกรม

ภาษาซีปกติ(Alexander, A., Online) (Byron S. Gottfried, 1990) ด้านแฟ้มข้อมูล

เป็นส่ิงท่ีส าคญัเบ้ืองตน้ในการเก็บขอ้มูลเป็นชุดโดยท่ีผูอ่้านสามารถสร้างแนวคิด

ในการจดัเก็บขอ้มูลไดต้ามแนวคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการน าความรู้ดา้น โครงสร้าง
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ข้อมูลและอลักอริธึม มาร่วมสร้างโครงสร้างข้อมูลให้สามารถเป็นมาตรฐาน 

(Kenneth A.Barclay., 1990) ท่ีน าไปพฒันาต่อในรายวชิา ฐานขอ้มูลท่ีใชโ้ปรแกรม

ด้านระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น SQL server MySQL หรือโปรแกรมด้าน 

Web Application (pHp) เป็นตน้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างประจกัษ์ ดว้ยการท า

การทดลอง และให้ผูอ่้านสังเกตผลการท างานของแต่ละโปรแกรม ให้ผูอ่้านปฏิบติั

ดงัน้ี 

 

โจทยท่ี์ 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลรวมของขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล a1.dat 

ท่ีก าหนดใหข้อ้มูลในแฟ้มขอ้มูล a1.data เป็นขอ้มูลตวัเลขจ านวนเตม็ดงัน้ี 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

โดยใหผู้อ่้านท าการสร้างขอ้มูลในไฟล ์a1.dat ก่อนดงัน้ี 

ท าการเขียนโปรแกรมตามตวัอย่างด้านล่าง และเขียนผลการท างานโปรแกรม

อธิบายการท างานของโปรแกรมพอเขา้ใจ 
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 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
void main()  
{ 

clrscr(); 
  FILE *fileptr; 
  int data, sum=0; 
  if ((fileptr = fopen("a1.dat", "r"))==NULL)  

{ 
  printf("\nCan not open a1.dat"); 
  exit(-1); 
  } 
  fscanf(fileptr, "%d", &data); 
   while (!feof(fileptr))  

{ 
   sum += data; 
   fscanf(fileptr, "%d", &data); 
   } 

fclose(fileptr); 
printf("\nSum = [%d]\n\n", sum); 
getch(); 

} 
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โจทย์ท่ี 2. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมก าหนดให้ข้อมูลในแฟ้มข้อมูล a2.dat เป็น

ขอ้มูลตวัเลขจ านวนเต็มดงัตวัอย่าง และเขียนผลการท างานโปรแกรมอธิบายการ

ท างานของโปรแกรมพอเขา้ใจ 

1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15 

โดย ท าการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลรวมของขอ้มูลจากแฟ้มข้อมูล a2.dat จาก

โปรแกรมดา้นล่าง 

 #include <stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include <conio.h> 
void main( )  
{   

clrscr(); 
  FILE *fptr; 
  int data, sum=0; 
  if ((fptr=fopen("a2.dat", "r"))==NULL) { 
  printf("\nCan not open a2.dat"); 
  exit(-1); 
  } 
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3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมดา้นล่าง เพื่อเขียนขอ้มูลลงในไฟล์ a3.dat ซ่ึงใชใ้นการ

เก็บข้อมูลคะแนน และเขียนผลการท างานโปรแกรมอธิบายการท างานของ

โปรแกรมพอเขา้ใจ ดงัน้ี 

 

 

 

 fscanf(fptr, "%d", &data); 
   while (!feof(fptr)) { 

   sum += data; 

   fscanf(fptr, "%d", &data); 

   } 

  fclose(fptr); 

  printf("\nSum [%d]", sum); 

} 
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 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
typedef struct { 
char id[8]; 
float score; 
} Score; 
 
int main()  
{ 

clrscr(); 
 Score std; 
 int repeat; 
 FILE *fptr; /* Output file */ 
 if ((fptr=fopen("a3.dat", "w"))==NULL)  /* Open file */ 

{  
 printf("\nCan not open a4.data for write"); 
 exit(-1); 
 } 
  do { 
//Read data from user 
  printf("\nEnter id : "); 
  scanf("%s", std.id); 
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โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมด้านล่างท่ีให้อ่านขอ้มูลจากไฟล์ a3.dat และ

แสดงผลบนจอภาพ และเขียนผลการท างานโปรแกรมอธิบายการท างานของ

โปรแกรมพอเขา้ใจ 

 

printf("\nEnter score : "); 
  scanf("%f", &std.score); 
  if (fwrite(&std, sizeof(Score), 1, fptr) != 1)  

{ /* Write data */ 
  printf("\nError writing data"); 
  exit(-3); 
  } 

printf("\nRepeat (1-Yes/0-No)? ");  
/* Confirm repeat ? */ 

  scanf("%d", &repeat); 
  } while (repeat); 
  fclose(fptr); /* Close file */ 
  return(0); 
} 
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 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
typedef struct { 
char id[8]; 
float score; 
} Score; 
void main()  
{  

clrscr(); 
 Score std; 
 int repeat; 
 FILE *fptr; /* Output file*/ 
 if ((fptr=fopen("a4.data", "r"))==NULL) { /* Open file */ 
 printf("\nCan not open a4.data for read"); 
 exit(-1); 
 } 
 while (fread(&std, sizeof(Score), 1, fptr)) /* Read data */ 
 printf("\nID [%s], score : %.2f", std.id, std.score);  

/* Display data */ 
 fclose(fptr); /* Close file */ 
 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 
 

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


