
หนวยที ่4 : การทํ างานแบบตามล ําดับ 68 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

ผลลัพธของโปรแกรม แยกตามประเภทของสื่อที่นิยมนํ ามาใช
1.  จอภาพ ใชคํ าสั่ง DISPLAY แสดงผลลัพธไดอยางงาย ๆ
2.  เครื่องพิมพ ตองเปดแฟมแบบผลลัพธ กํ าหนดสื่อเปนเครื่องพิมพ และสั่งแสดงผลลัพธ
3.  แฟมขอมูล ตองเปดแฟมแบบผลลัพธ กํ าหนดสื่อเปนชื่อแฟม และเขียนระเบียนขอมูลลงไป
ค ําสั่งค ํานวณ
1.  ADD คือ การบวก เชน ADD   1  TO  B  (B = B + 1)
2.  SUBTRACT คือ การลบ เชน SUBTRACT  A  FROM B (B = B - A)
3.  MULTIPLY คือ การคูณ เชน MULTIPLY   A  BY  B (B = B * A)
4.  DIVIDE คือ การหาร เชน DIVIDE  A  INTO  B (B = B / A)
5.  COMPUTE คือ คํ าสั่งค ํานวณตามสมการที่ตองการ

เชน COMPUTE   B  =   A  *  2  / A  + A  **  2
การตกแตงผลลัพธที่ไดจากการคํ านวณ เพราะผลลัพธที่ไดจากการคํ านวณอาจแสดงผลไดไม

ตรงกับความตองการ เชนไมแสดงทศนิยม หรือเครื่องหมาย  หากตองการใหแสดงสัญลักษณถูกตอง
ตามความตองการ  ตองยายคาที่ไดจากการคํ านวณไปยังคาส ําหรับแสดงผลโดยเฉพาะ

เชน  MOVE  TAX-CAL  TO   TAX-OUT
รูปแบบ ของ TAX-CAL อาจเปน 99999V99
รูปแบบ ของ TAX-OUT อาจเปน $ZZ,ZZ9.99

REDEFINES คือ การกํ าหนดตัวแปรใหใชหนวยความจํ าตํ าแหนงเดียวกับตัวแปรที่มากอนหนา ดังนั้น
เมื่อเปลี่ยนคาของตัวแปรใด  จะทํ าใหอีกตัวแปรหนึ่งมีคาเปลี่ยนตาม
เชน 01   X     PIC  99.

01 Y PIC 99   REDEFINES   X.
RENAMES คือ ตัวแปรที่ทํ างานคลาย REDEFINES แตสามารถกํ าหนดตัวแปรใหมแบบเปนชวง
เชน 01 A PIC 99.

01 B PIC 99.
66 D RENAMES  A  THRU  B.

อารเรย(Array) คือ ตัวแปรชนิดหนึ่งที่กํ าหนดขึ้นตัวเดียว แตสามารถเก็บขอมูลไดหลายคา เทา
จํ านวนสมาชิกที่ก ําหนด ชื่อตัวแปรอารเรยมีชื่อเดียวแตเรียกใชคาของแตละตัวดวยการเปลี่ยนเฉพาะ
เลขสมาชิก หรือตัวบงชี้เทานั้น เชน การเรียกตัวแปรอารเรยตัวที่หนึ่ง  ตัวที่สอง ตัวตอไป จนถึงตัวสุด
ทาย   เชน ตัวแปรอารเรย NUM  สามารถเรียกใช NUM(1), NUM(2), NUM(3)  เปนตน

สรุปทายบท
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1.  คํ าสั่ง DISPLAY คืออะไร  ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
2.  คํ าสั่ง WRITE คืออะไร  ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
3.  คํ าสั่ง ADD คืออะไร  ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
4.  คํ าสั่ง SUBTRACT คืออะไร  ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
5.  คํ าสั่ง MULTIPLY คืออะไร  ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
6.  คํ าสั่ง DIVIDE คืออะไร  ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
7.  REDEFINES คืออะไร
                                                                                                                         
8.  RENAMES คืออะไร
                                                                                                                         
9.  อารเรย (ARRAY) คืออะไร
                                                                                                                         
10.  จงเขียนโปรแกรมรับคาจากแปนพิมพเขาตัวแปร X และ Y  แลวใชคํ าสั่ง ADD, SUBTRACT,

MULTIPLY, DIVIDE  ประมวลผลทั้ง 2 ตัวแปร แลวน ําผลลัพธที่ไดทั้ง 4 คา ไปแสดงผล
                                                                                                                         
                                                                                                                         
11.  จงเขียนโปรแกรมรับคาจากแปนพิมพเขาตัวแปร X และ Y  แลวใชคํ าสั่ง COMPUTE ประมวลผล

หาผลบวก ลบ คูณ หาร ทั้ง 2 ตัวแปร แลวน ําผลลัพธที่ไดทั้ง 4 คา ไปแสดงผล
                                                                                                                         
                                                                                                                         
12.  จงเขียนโปรแกรมพิมพชื่อตนเอง ชื่ออาจารย และชื่อเพื่อน 2 คน ออกทางจอภาพ  โดยมีสีพื้นเปน

สีนํ ้าเงิน  และสีตัวอักษรเปนสีขาว
                                                                                                                         
                                                                                                                         
13.  จงเขียนโปรแกรมพิมพชื่อตนเอง ชื่ออาจารย และชื่อเพื่อน 2 คน ออกทางเครื่องพิมพ  และเลื่อน

กระดาษออกอัตโนมัติ หลังจากพิมพชื่อเพื่อนคนสุดทาย
                                                                                                                         
                                                                                                                         

แบบฝกหัดทายบท
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14.  จงเขียนโปรแกรมพิมพชื่อตนเอง เก็บไวในแฟมชื่อ N.TXT  ใหแฟมมีขนาด 40 BYTE
                                                                                                                         
                                                                                                                         
15.  จงเขียนโปรแกรมรับคาจํ านวนเต็มจากแปนพิมพ เก็บลงตัวแปรอารเรย

ซึ่งมีสมาชิก 10 ตัว  หลังรับตัวสุดทาย ใหแสดงผลรวมของขอมูลในอารเรยทั้ง 10 ตัว ทางจอภาพ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
16.  จงเขียนโปรแกรมสงคาตัวแปรจํ านวนขนาด 20 หลัก ไปยังตัวแปรอารเรยขนาด 2 หลัก ซึ่งมี

สมาชิก 10 ตัว ใชการสงคาแบบ REDEFINES แลวน ําคาตัวแปรอารเรยไปแสดงบนจอภาพ ตัวละ
บรรทัด

                                                                                                                         
                                                                                                                         
17.  ถาขอมูลในตารางขางลางนี ้ คือ ขอมูลที่ตองการใหนํ าไปเก็บในตัวแปรอารเรย โดยสงเขาอารเรย

ผานตัวแปรอีกตัวหนึ่งดวยคํ าสั่ง REDEFINES  จากนั้นน ําคาจากตัวแปรอารเรยไปแสดงผล กํ าหนด
ใหแสดงคา  5, 6, 7, 8, 9  ซึ่งอางอิงตํ าแหนงจากตาราง  (หามใชคํ าสั่ง ACCEPT หรือพิมพ
ตัวเลขโดยตรง เพราะตองการใหใชคํ าสั่ง REDEFINES และนํ าคาจากอารเรยไปแสดงผล)
156 5 563 582
568 897 124 5461
7 321 6 513
5824 741 145 531
4689 852 6321 529
1463 936 76 527
15487 159 794 519
9 357 654 8

                                                                                                                         
                                                                                                                         
18.  จงเขียนโปรแกรมรับคาจํ านวนเก็บลงตัวแปรอารเรย 10 ตัว ดวยคํ าสั่ง ACCEPT ทีละตัว หลังจาก

รับจนครบ ใหแสดงลํ าดับ และขอมูลอารเรยบนจอภาพ บรรทัดสุดทายใหแสดงผลรวมของอารเรย
                                                                                                                         
                                                                                                                         
19.  จงเขียนโปรแกรมรับคาจํ านวนเก็บลงตัวแปรอารเรย 10 ตัว ดวยคํ าสั่ง ACCEPT ทีละตัว หลังจาก

รับจนครบ ใหหาคาเฉลี่ย คาสูงสุด คาตํ่ าสุด ของอารเรย และนํ าไปแสดงผลบนจอภาพ
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