ใบปฏิบตั กิ ารการเขียนโปรแกรมภาษาซี
การทดลองที่ 8

การเขียนโปรแกรมฟังก์ชัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมการใช้ฟังก์ชนั ได้
2. เพือ่ ให้ผอู ้ ่านมีทกั ษะในการเขียนโปรแกรมสร้างและเรี ยกใช้ฟังก์ชนั
จากไลบรารี ได้
3. เพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการเขียนโปรแกรมได้

ความรู้ พืน้ ฐาน
การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี

การเขียนโปรแกรมในด้านการใช้ฟังก์ชัน (Alexander, A., Online) เป็ นการเรี ยก
โปรแกรมส่ วนที่เป็ นฟั งก์ชนั ผูอ้ ่านที่ทาการสร้างโปรแกรมย่อยมาใช้งานเอง เพื่อ
นาไปงานในการแก้ปัญหางานที่ ตอ้ งการได้ตวั เอง และตัวโปรแกรมภาษาซี ยงั มี
ฟั งก์ชนั ที่อานวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ให้แก่ผใู ้ ช้งานอย่างมากมาย
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หลากหลายกลุ่ ม งานที่ น ามาช่ ว ยงานในการท างานทั้ง ด้า น ตัวอัก ขระ ตัว เลข
รวมทั้งคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ให้รวดเร็ วได้ ซึ่ งในการทดลองนี้ผอู ้ ่านสามารถทา
การทดลอง เขี ย นโปรแกรมด้า นฟั ง ก์ ชัน ได้ท้ งั 2 ด้า นคื อ ด้า นฟั ง ก์ ชัน ที่ ผู ใ้ ช้
โปรแกรมกาหนดขึ้น และด้านฟั งก์ชนั ที่ถูกสร้ างไว้ในไลบรารี แล้วมาใช้งานได้
(Byron S. Gottfried, 1990) เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจอย่างประจักษ์ ด้วยการทาการ
ทดลอง และให้ผูอ้ ่านสังเกตผลการทางานของแต่ละโปรแกรม ให้ผูอ้ ่านปฏิ บตั ิ
ดังนี้

โจทย์ที่ 1. ให้ผอู ้ ่านเขียนโปรแกรมที่กาหนด และให้ทาการคอมไพล์ให้ได้ผลการ
ทางานของโปรแกรมดังตัวอย่างพร้อมทั้งอธิ บายผลการทางานของโปรแกรม

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int square(int);
void main( )
{
int x=5;
clrscr();
printf(“Square of %d = %d\n”, x, square(x));
}
int square(int y) {
return y * y;
}
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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โจทย์ที่ 2. ให้ผอู ้ ่านเขียนโปรแกรมในการรับค่าเวลา ชัว่ โมง นาที และวินาที นาไป
คานวณเป็ นวินาที และทาการเขียนผลการทางานโปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลใน
การแสดงผลการแสดงมาพอสังเขป

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
long convert(float h, float m, float s) {
float total;
total = (h * 60 + m) * 60 + s;
return (total);
}
void main() {
float hs, ms, ss;
float time;
clrscr();
printf("Enter the time for convert (hh mm ss) : ");
scanf("%f %f %f", &hs, &ms, &ss);
time = convert(hs, ms, ss);
printf("\nConverted to %f seconds", time);
getch();
}

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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โจทย์ที่ 3. ให้ผอู ้ ่านเขียนโปรแกรมปั ดค่าทศนิ ยม ถ้ามากกว่า 0.5 ให้ปัดค่าขึ้น และ
ทาการเขียนผลการทางานโปรแกรมพร้อมอธิ บายเหตุผลในการแสดงผลการแสดง
มาพอสังเขป

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main( )
{
float f;
char str[10];
int i;
clrscr();
printf("Enter number : ");
scanf("%f", &f);
sprintf(str, "%f", f); //ทาหน้าที่ในการเปลี่ยนค่าตัวแปร f ให้เป็ นสตริ ง s
i = atoi(str);
printf("Integer number is %d", i);
getch( );
}

โจทย์ที่ 4. ให้ผอู ้ ่านเขียนโปรแกรมที่นาการใช้ฟังก์ชนั ไปในการแก้ปัญหาที่ผอู ้ ่าน
คิดว่าเป็ นประโยชน์ โดยเขียนโค๊ดอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 10 บรรทัด พร้อมเขียนผล
การทางานของโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย
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อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องคอมพิวเตอร์
ระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับการค้นคว้า
ตัวโปรแกรมภาษาซี หรื อ
ตัวโปรแกรม CodeBlock
หน่วยความจาเคลื่อนที่ (Handy Drive, External Drive)

วิธีการทดลอง
1. ให้ผอู ้ ่านเรี ยกโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี
1.1 โปรแกรมภาษาซีจาก Turbo C
1.2 โปรแกรม CodeBlock
2. ให้ ผู ้อ่ า นฝึ กการโปรแกรมที่ ผู ้อ่ า นได้ เ ลื อ กท าการติ ด ตั้ ง ในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
2.1 ทดสอบการเขียนโค๊ด
2.2 ทดสอบการสั่งให้โปรแกรมทาการแปลคาสั่ง (Compiler)
2.3 ทดลองทาการสั่งให้โปรแกรมเริ่ มทางาน (Run)
3. ให้ ผู ้อ่ า นทดสอบหาจุ ด ผิ ด พลาดของโปรแกรมและท าการแก้ไ ขจุ ด
ผิดพลาดโดยยึดทฤษฎีมาเป็ นหลักในการแก้ปัญหา
4. ให้ผูอ้ ่า นได้ท ดลองทาการป้ อนตามที่ เนื้ อหาได้ก าหนด ทั้งส่ วนทฤษฎี
และการทดลอง ให้ผลการทางานโปรแกรม ตรงตามที่เนื้อหากาหนด
5. ให้ผอู ้ ่านได้ทาการเขียนผลการทดลองตามกาหนด
--------------------------------------------การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สานักพิมพ์ ศสว.]

สกุล คานวนชัย

