
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่2 

 

การเขยีนโปรแกรมการแสดงผลข้อมูลเบ้ืองต้น 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเรียกโปรแกรมภาษาซีได ้
2. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการค านวณชนิดของตวัแปรได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการประยกุตก์ารใชต้วัแปรได ้

 

ความรู้พืน้ฐาน 

 

การเรียกโปรแกรม Turbo C มาใช้งาน 

  

การเรียกโปรแกรมภาษาซีมาใชง้านสามารถท าได ้2 วิธีคือ สามารถเรียกผ่านทาง

ระบบปฏิบติั windows และเรียกผา่นระบบ Command Line  

 การเรียกโปรแกรมภาษาซีโดยผา่นทางระบบปฏิบติั windows สามารถท า

ได้โดยท าการย้าย Folder มาท่ี C:\TC\BIN และท าการ ดับเบิ้ลคลิกท่ี 

แฟ้มขอ้มูล TC  รูปท่ี Lab2.1 
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รูปท่ี Lab2.1 แสดงการเรียกโปรแกรมภาษาซีมาใชง้านดว้ยระบบ windows 

 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

  

การทดลองในบทน้ีตอ้งการมุ่งเนน้ใหผู้อ่้านมีทกัษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีมาก

ข้ึนโดยการน าความในดา้นทฤษฎีมาประยุกตใ์ชใ้นการเขียนโปรแกรม เพื่อใชใ้น

การแกปั้ญหาโจทยด์า้นค่าคงท่ีพื้นฐาน  

 

ตวัอยา่ง 2.1 ใหผู้อ่้านพิมพโ์ปรแกรมลงในโปรแกรมภาษาซี และบนัทึกแฟ้มขอ้มูล

ช่ือ 2_1.c 

(ขอ้สังเกต นามสกุล c สามารถใช้ค  าสั่ง clrscr () ในการลา้งจอภาพโดยไม่ตอ้งใช้

ไลบรารี conio.h) 
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การแปลภาษา (Compiler) เม่ือผูอ่้านพิมพ์โปรแกรมจากตวัอย่างท่ี 2.1 แล้วให้

ผูอ่้านท าการสั่งให้โปรแกรมภาษาซีท าการแปลภาษา โปรแกรมท่ีเขียนและตรวจ

ความถูกตอ้งและท าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

 
 
 
 

#include<stdio.h> 
void main() 
     {       
       int a,b,c; 
       clrscr(); 
       printf("12345\n"); 
       printf("07654321\n"); 
       printf("0x123456789ABCDEF\n"); 
       a=12345; 
       b=8; 
       c=16; 
       printf("Decimal %d\n",a); 
       printf("Oxtal %o\n",b); 
       printf("HexaDecimal %x\n",c); 
       getch(); 
      }    
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รูปท่ี Lab2.2 แสดงการสั่งให้โปรแกรมภาษาซีท าการแปลค าสั่ง 

 

การส่ังโปรแกรมภาษาซีท างาน (RUN) เม่ือผลการแปลภาษาไม่มีขอ้ผิดพลาดใดๆ 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสั่งใหโ้ปรแกรมภาษาซีท างาน 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี Lab2.3 แสดงขั้นตอนการสั่งใหโ้ปรแกรมท างาน 

 

บันทึกผลการทดลอง ให้ผูอ่้านเขียนผลการท างานของโปรแกรม พร้อมอธิบายการ

แสดงผลของการท างาน   (Out Put) ท่ีละบรรทดัวา่เป็นเพราะเหตุใด 
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 ตัวอย่างท่ี 2.2 ให้ผู ้อ่านพิมพ์โปรแกรมลงในโปรแกรมภาษาซี  และบันทึก

แฟ้มขอ้มูลช่ือ 2_2.cpp (ขอ้สังเกต นามสกุล cpp การใช้ค  าสั่ง scrclr() ในการลา้ง

จอภาพโดยตอ้งใชไ้ลบรารี conio.h) ประกอบการแปลค าสั่งดว้ย 

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
void main() 
     { 
       float x=0.123456789; 
       double y=999999999; 
       long float z=111111111; 
       char name[]="Thepsatri Rajabhat University"; 
       clrscr(); 
       printf("Show Floating value\n\n"); 
       printf("float %f\t",x); 
       printf("Double %f\t",y); 
       printf("Long %f\n\n",z); 
       printf("ASCII code\n\n");  
             printf("%x\t %x\t %x\n",'A','a','Z'); 
       printf("Exponential\n\n"); 
       printf("%1.1e\t %1.1e\t %1.1e\t",x,y,z); 
       printf("%1.1e\n",0.0000000009); 
       printf("\n\nString Display: %s\n",name); 
       getch();      
} 
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บันทึกผลการทดลอง ให้ผูอ่้านเขียนผลการท างานของโปรแกรม พร้อมอธิบาย

ผลลพัธ์ เพราะเหตุใด 

 

สรุปผลการทดลอง ให้ผูอ่้านท าการสรุปผลการท างานของโปแกรมว่ามีข้อดี/

ขอ้เสีย หรือสามารถน าผลของตวัอยา่งโปรแกรมไปใชป้ระโยชน์ดา้นใด ประยุกต์

พฒันาโปรแกรมต่อดา้นใดไดบ้า้ง 

  

อปุกรณ์ 

 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. ระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับการคน้ควา้ 
3. ตวัโปรแกรมภาษาซี หรือ 
4. ตวัโปรแกรม CodeBlock 
5. หน่วยความจ าเคล่ือนท่ี (Handy Drive, External Drive) 
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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 
--------------------------------------------- 


