
ใบปฏิบตักิารการเขยีนโปรแกรมภาษาซี  

การทดลองที ่8 

 

การเขยีนโปรแกรมฟังก์ชัน 

 

วตัถุประสงค์ 

 

1. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการใชฟั้งกช์นัได ้
2. เพื่อใหผู้อ่้านมีทกัษะในการเขียนโปรแกรมสร้างและเรียกใชฟั้งกช์นั

จากไลบรารีได ้
3. เพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขียนโปรแกรมการโดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ช้

ในการเขียนโปรแกรมได ้
 

ความรู้พืน้ฐาน 

การทดลองการเขียนโปรแกรมภาษาซี  

  

การเขียนโปรแกรมในด้านการใช้ฟังก์ชัน (Alexander, A., Online) เป็นการเรียก

โปรแกรมส่วนท่ีเป็นฟังก์ชนัผูอ่้านท่ีท าการสร้างโปรแกรมยอ่ยมาใชง้านเอง เพื่อ

น าไปงานในการแกปั้ญหางานท่ีตอ้งการไดต้วัเอง และตวัโปรแกรมภาษาซียงัมี

ฟังก์ชนัท่ีอ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ให้แก่ผูใ้ช้งานอย่างมากมาย 
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หลากหลายกลุ่มงานท่ีน ามาช่วยงานในการท างานทั้ งด้าน ตัวอักขระ ตัวเลข 

รวมทั้งค  านวณทางคณิตศาสตร์ใหร้วดเร็วได ้ซ่ึงในการทดลองน้ีผูอ่้านสามารถท า

การทดลอง เขียนโปรแกรมด้านฟังก์ชันได้ทั้ ง 2 ด้านคือ ด้านฟังก์ชันท่ีผูใ้ช้

โปรแกรมก าหนดข้ึน และดา้นฟังก์ชนัท่ีถูกสร้างไวใ้นไลบรารี แลว้มาใช้งานได ้

(Byron S. Gottfried, 1990) เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างประจกัษ์ ด้วยการท าการ

ทดลอง และให้ผูอ่้านสังเกตผลการท างานของแต่ละโปรแกรม ให้ผูอ่้านปฏิบติั

ดงัน้ี 

 

โจทยท่ี์ 1. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีก าหนด และให้ท าการคอมไพล์ให้ไดผ้ลการ

ท างานของโปรแกรมดงัตวัอยา่งพร้อมทั้งอธิบายผลการท างานของโปรแกรม 

 #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; 
} 
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โจทยท่ี์ 2. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมในการรับค่าเวลา ชัว่โมง นาที และวนิาที น าไป

ค านวณเป็นวนิาที และท าการเขียนผลการท างานโปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลใน

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(); 
 } 
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โจทยท่ี์ 3. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมปัดค่าทศนิยม ถา้มากกวา่ 0.5 ใหปั้ดค่าข้ึน และ

ท าการเขียนผลการท างานโปรแกรมพร้อมอธิบายเหตุผลในการแสดงผลการแสดง

มาพอสังเขป 

 

โจทยท่ี์ 4. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีน าการใชฟั้งก์ชนัไปในการแกปั้ญหาท่ีผูอ่้าน

คิดว่าเป็นประโยชน์ โดยเขียนโค๊ดอย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 10 บรรทดั พร้อมเขียนผล

การท างานของโปรแกรม 

#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); //ท าหนา้ท่ีในการเปล่ียนค่าตวัแปร f ให้เป็นสตริง s 

 i = atoi(str); 
 printf("Integer number is %d", i); 
 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 
 

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


