
  

ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่6 

 

อาร์เรย์ 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการเก็บขอ้มูลชนิดอาร์เรยไ์ด ้
2. เพื่อใหผู้อ่้านมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมดว้ยอาร์เรยต์ั้งแต่หน่ึงมิติ

และหลายมิติได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

  

การจดัการขอ้มูลท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลท่ีใช้ในการเก็บ

และน ามาประมวลผล ขอ้มูลจะเป็นชนิดเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนั แต่ตอ้งจดัเก็บ

ไวใ้นช่ือของตวัแปรเดียวกนั ในการเรียกมาใชง้านในการประมวลผลตอ้งการเรียก

ข้อมูลออกมาเป็นชุดเช่นกันนั้น การจัดการกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ลักษณะน้ี 

สามารถด าเนินการไดด้ว้ย อาร์เรย ์ซ่ึงสามารถสร้างช่ืออาร์เรย ์ท างานโดยสามารถ
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ท าการจดัเก็บขอ้มูล และเรียกออกมาท าการประมวลผลไดอ้ตัโนมติั ดว้ยค าสั่งดา้น

วนรอบ (ลูป) เช่น for()  หรือ while()  และdo/while ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อ

เกิดความช านาญในการสร้างอาร์เรย ์มาใชง้านใหผู้อ่้านปฏิบติั (Byron S. Gottfried, 

1990) ดงัน้ี 

 

โจทยท่ี์ 1. โปรแกรมในการค านวณหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (deviation) เป็นค่า

ของแต่ละค่าท่ีมีความต่างกับค่าเฉล่ียของจ านวนเลขทั้งหมด คือ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั ค่าของเลขใดๆ ลบ ดว้ยค่าเฉล่ียทั้งหมด ซ่ึงสามารถเขียนไดด้งั

โปรแกรมและผลการท างานโปรแกรมดงัดา้นล่าง โดยให้ผูอ่้านโปรแกรม พร้อม

เขียนผลการท างานของโปรแกรม ตามค่าขอ้มูลของผูอ่้านก าหนด พร้อมทั้งอธิบาย

การท างานโปรแกรมมาพอเขา้ใจ  

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
int x, count; 
float store[20], avg, devi, sum=0; 
void main() 
 { 
 clrscr(); 
 /*Recieve value for X variable*/ 
 printf("Enter numbers X for Deviation : "); 
 scanf("%d",&x); 
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ต่อจากดา้นบน 
   /*Caculate Summeried of X*/ 
    for(count=0; count < x; ++count) 
    {    

        printf("\n Recieve = %d  X = ",count+1); 
         scanf("%f",&store[count]); 
         sum += store[count]; 
    } 
    
 /*caculate average*/ 
    avg = sum/x; 
    printf("\n This Average revieve is %f \n",avg); 
     
/*caculate average and deviation value */ 
    for (count=0;count<x;++count) 
    {    
     devi = store[count] - avg; 

    printf("\n Revieve = %d X = %3.2f Deviation = %3.2f    
\n",count+1,store[count],devi); 

    } 
    getch(); 
 } 
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บนัทึกผลการท างานโปรแกรม 

 

 

 

ให้ผูอ่้านเขียนผลกาท างานโปรแกรมของผู ้อ่าน และอธิบายการท างานของ

โปรแกรมพอเขา้ใจ 

  

โจทยท่ี์ 2. โปรแกรมการรับตวัอกัขระ โดยน าค่าท่ีรับจากแป้นพิมพข์องแต่ละชุด 

มาท าการเรียงล าดบัตวัอกัษร ซ่ึงสามารถเขียนไดด้งัโปรแกรมและผลการท างาน

โปรแกรมดังด้านล่าง โดยให้ผูอ่้านโปรแกรม พร้อมเขียนผลการท างานของ

โปรแกรม ตามค่าขอ้มูลของผูอ่้านก าหนด พร้อมทั้งอธิบายการท างานโปรแกรมมา

พอเขา้ใจ  
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 ฟังก์ชัน strcmpi( arg1,arg2) เป็นฟังก์ชัน ถูกนิยามใน string.h ท าหน้าท่ีในการ

เปรียบเทียบสตริง ระหวา่ง arg1 กบั arg2 โดยผลการเปรียบเทียบให้ค่าเป็น ลบ ถา้ 

ค่าสตริงตัวแรกน้อยกว่าสตริงตัวท่ีสอง ตามล าดับตัวอักขระ (ASCII Table)            

0 (ศูนย์) ค่าสตริงตวัแรกเท่ากับสตริงตวัท่ีสอง ตามล าดับตวัอกัขระ (ไม่ความ

แตกต่างตัวเล็กพิมพ์ใหญ่) บวก ถ้า ค่าสตริงตัวแรกมากกว่าสตริงตัวท่ีสอง 

ตามล าดบัตวัอกัขระ (แสดงวา่สตริงตวัสองอยูก่่อนสตริงตวัแรก)  

#include<stdio.h>   #include<conio.h> 
#include<stdlib.h> #include<string.h> 
void main() 
{ void sort(int x, char txt[][15]); 
 int count,x = 0; 
 char txt[20][15]; 
 clrscr(); 
 printf("Enter string for sorting\n"); 
 printf("Type \'end\' for finished\n"); 
 /*Receive string*/ 

do {     
    printf("String no %d : ",x+1); 
    scanf("%s",&txt[x]); 
     } 
 while(strcmpi(txt[x++], "end")); 
 sort(--x, txt); 
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ต่อจากดา้นบน 
/*Show String sorted*/ 
printf("\nString sorted"); 
for (count=0; count < x; ++count) 
{     printf("\nString sorted: %d : %s \n",count+1, txt[count]);    } 
 getch(); 
} 
/*String sorting by this code below*/ 
void sort(int n,char x[][15]) 
{     char temp[15]; 

int i,item; 
 for (item=0;item<n-1;++item) 
     for(i=item+1;i<n;++i) 
      { 
   strcmpi(x[item],x[i]); 
   if(x[i]>0) //change to string 
   { 
   strcpy(temp, x[item]); 
   strcpy(x[item], x[i]); 
   strcpy(x[i], temp); 
   } 
      } 
 return; 
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 

 

 

 

ให้ผูอ่้านเขียนผลกาท างานโปรแกรมของผู ้อ่าน และอธิบายการท างานของ

โปรแกรมพอเขา้ใจ 
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โจทยท่ี์ 3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมในลกัษณะการโตต้อบ เม่ือผูใ้ชโ้ปรแกรมพิมพ์
ช่ือประเทศเข้าไปในโปรแกรม ให้ตอบช่ือเมืองหลวงประเทศนั้ นออกมา 
โปรแกรมจะท างานเป็นวนรอบจะหยุดโปรแกรมเม่ือพิมพ์ค  าว่า end  ในตัว
โปรแกรมมีฐานขอ้มูล โตต้อบกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมดงัน้ี 
 
 Thailand  Bangkok 
 U.S.A   Washington, D.C. 
 Canada   Ottawa 
 U.S.S.R   Moscow 
 China   Beijing 
 India   New Delhi 
 France   Paris 
 England   London 
 Italy   Rome 
 Japan   Tokyo   
 

ให้ผูอ่้านเขียนผลกาท างานโปรแกรมของผู ้อ่าน และอธิบายการท างานของ

โปรแกรมพอเขา้ใจ 

  

โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้าน เขียนโปรแกรมในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ตามกฎของ 

Boyle' Law คือ y = sin0.5t โดยก าหนดให้ t มีค่าอยู่ระหว่าง 1 -60 บนัทึกผลการ

ท างานโปรแกรม และน าค่าท่ีไดส้ร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า t (แกน x) กบั

ผลการค านวณค่า y (แกน y) น าผลการท างานของโปรแกรมมาท าการสร้างกราฟ

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง t กบั y (y = sin0.5t) 

http://www.math.montana.edu/frankw/ccp/before-calculus/trigonometry/soundtrg/learn.htm
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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 
 

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


