
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่5 

 

การเขยีนโปรแกรมการตดัสินใจและวนรอบ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมดา้นการตดัสินใจและวนรอบ
ตามขอ้มูลท่ีก าหนดได ้

2. เพื่อใหผู้อ่้านมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมหลากหลายรูปแบบโดย
ใหไ้ดผ้ลการท างานเหมือนกนัได ้

3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้
ในการเขียนโปรแกรมได ้

 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

 

การทดลองเขียนโปรแกรมในทดสอบเง่ือนไขและการวนรอบ เป็นพื้นฐานส าคญั

ของการเขียนโปรแกรม การพฒันาโปรแกรมให้สามารถน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา

ในการเรียน เช่นวิชาโครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร ใช้ในการ
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แก้ปัญหาด้านการท างาน ซ่ึงการศึกษาโปรแกรมภาษาซี เป็นการมุ่งเน้นให้น า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถดา้นค านวณงานต่างๆ ตอ้งใชค้  าสั่งดา้นการ

ตดัสินใจ ดงันั้นการใช้ค  าสั่ง if_esle ค าสั่ง switch_case เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ

แก้ปัญหาดงักล่าว ผูอ่้านตอ้งมีทกัษะในการเขียนให้ถูกตอ้งตามรูปแบบ ให้เกิด

ความช านาญ ไม่เฉพาะในการตดัสินใจเท่านั้น ในการสั่งให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ท างานซ ้ าๆ ก็เป็นคุณสมบติัหลกัของการเขียนโปรแกรมท่ีช่วยให้ มนุษยใ์นการ

ท างานท่ีไม่ให้เกิดความผิดพลาดเม่ือท างานในงานเดิมซ ้ าๆ ค าสั่งดา้นการวนรอบ 

เช่น ค าสั่ง for() ค าสั่ง while() ค าสั่ง do_while() เป็นกลุ่มค าสั่งมีการเรียกใช้งาน

เกือบทุกคร้ังท่ีมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูอ่้านมีความสามารถใน

การเขียนโปรแกรม จนเกิดความช านาญผูอ่้านปฏิบติัดงัน้ี 

 

โจทย์ท่ี 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีก าหนด และให้เขียนผลการท างานของ

โปรแกรมพร้อมทั้งทดลองป้อนขอ้มูลอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง  

 

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

โปรแกรมพอเขา้ใจ 

 

โจทย์ท่ี 2. ให้ผู ้อ่านเขียนโปรแกรมด้านล่าง และท าการเขียนผลการท างาน

โปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป 

ต่อจากดา้นบน 
if(gender== 'm') 

 { 
  printf("You are MALE!"); 
 }else { 
  printf("You are FEMALE"); 
  } 
       getch(); 
       }  

 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main() 
{ 
  clrscr(); 
float x,y,z,a,b,c,d,e;  int ID; 
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ต่อจากดา้นบน 
  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(); 
} 
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จากผลการท างานของโจทยท่ี์ 2 ให้ผูอ่้านท าการบนัทึกผลการท างานโปรแกรม 

และอธิบายการท างานของโปรแกรมพอเขา้ใจ 

 

โจทยท่ี์ 3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมตดัเกรด โดยรับคะแนนจากแป้นพิมพจ์ านวน 5 

รายวชิา (คะแนนแต่ละรายวชิามีคะแนนเตม็ 100 คะแนน) โดยใหโ้ปรแกรมท าการ

ค านวณเกรดจากการค านวณคะแนนเฉล่ีย ทั้ง 5 รายวิชา โดยมีเง่ือนไขการตดัเกรด

ดงัน้ี 

 ถา้คะแนนมากกวา่  80  แสดง Grade A 

 ถา้คะแนนอยูร่ะหวา่ง  70–79 แสดง Grade B  

 ถา้คะแนนอยูร่ะหวา่ง  60–69 แสดง Grade C 

 ถา้คะแนนอยูร่ะหวา่ง  50–59 แสดง Grade D 

 ถา้คะแนนต ่ากวา่  50 แสดง Grade E 

 

จากผลการท างานของโจทยท่ี์ 3 ให้ผูอ่้านท าการบนัทึกผลการท างานโปรแกรม 

และอธิบายการท างานของโปรแกรมพอเขา้ใจ 
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โจทยท่ี์ 4. ใหผู้อ่้าน เขียนโปรแกรมดา้นล่าง บนัทึกผลการท างานโปรแกรม พร้อม

อภิปรายผลการท างานโปรแกรม 

#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(); 
} 
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จากผลการท างานของโจทยท่ี์ 4 ใหผู้อ่้านท าการบนัทึกผลการท างานโปรแกรม  

 

โจทยท่ี์ 5. ใหผู้อ่้านเขียนโปรแกรมดา้นล่าง บนัทึกผลการท างานโปรแกรม พร้อม

อภิปรายผลการท างานโปรแกรม 

จากผลการท างานของโจทยท่ี์ 5 ใหผู้อ่้านท าการบนัทึกผลการท างานโปรแกรม  

#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(); 
} 
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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 
 

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


