
หนวยที ่6 : การทํ างานแบบวนซํ ้า 107 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

PARAGRAPH คือ ชื่อของยอหนา หรือโปรแกรมยอย ในสวนของ PROCEDURE DIVISION
ทํ าหนาที่รวบรวมชุดคํ าสั่งตาง ๆ เขาดวยกัน ทํ าใหผูเขียนโปรแกรมสามารถเรียกกลุมคํ าสั่งที่สัมพันธกัน
มาทํ างานไดอยางเปนระเบียบ

สิง่ทีต่องพิจารณา ส ําหรับกิจกรรมท ําซํ ้า
1.  กอนเขากิจกรรมทํ าซํ ้า ตองทํ ากิจกรรมใดกอน
2.  เริ่มตนกิจกรรมทํ าซํ ้า คาในตัวแปรครั้งแรก หรือกิจกรรมแรกเปนอยางไร
3.  ในแตละรอบกิจกรรมทํ าซํ ้า ตองทํ ากิจกรรมอะไร
4.  สิ้นสุดกิจกรรมทํ าซํ ้า เมื่อใด
5.  หลังสิ้นสุดกิจกรรมทํ าซํ ้า ตัวแปรตาง ๆ มีคาเทาใด และทํ ากิจกรรมใดบาง
ชื่อของ PARAGRAPH, PROCEDURE หรือ ตัวแปร จะยาวไมเกิน 30 ตัวอักษร และประกอบ

ไปดวย A-Z  หรือเครื่องหมาย -(Hyphen) และขึ้นตนดวยตัวเลข หรือตัวอักษร
ค ําสั่งเรียก PARAGRAPH
• คํ าสั่ง GO TO ทํ าหนาที ่เรียก PARAGRAPH NAME แลวไมกลับมาที่จุดเดิม

เชน go to  x-para.
 display “abc”
 stop run.
 x-para.
 display “xyz”.

• คํ าสั่ง PERFORM ทํ าหนาที ่เรียก PARAGRAPH NAME แลวกลับมาหลังจุดเดิม
เชน perform  aa-para.
 display “cdef”
 stop run.
 aa-para.     display “mnop”.

• แบบกํ าหนดจํ านวนครั้ง คือ PERFORM paragraph-name
identifier
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 TIMES

• แบบตรวจสอบเงื่อนไข คือ PERFORM  paragraph-name [UNTIL condition-1]
• แบบนํ าจ ํานวนไปใชใน PARAGRAPH คือ

PERFORM  paragraph-name  VARYING identifier-1

FROM 
identifier

literal

−
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 BY 
identifier

literal

−
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 UNTIL condition-1

อารเรย(Array) คือ ตัวแปรแถวลํ าดับ หรือตารางเก็บขอมูล สามารถใชเลขดัชนีอางอิงล ําดับของตัว
แปรมาใชงาน  คาที่เก็บในตารางสามารถเปนไดทั้งตัวเลข และตัวอักษร สามารถเก็บไดทั้งตาราง 1 มิติ
2 มิติ หรือมากกวา ส ําหรับจํ านวนมิติขึ้นกับจ ํานวนตัวเลขที่ใชอางอิง

สรุปทายบท

ผลของตัวอยางนี้จะไมแสดงตัวอักษร abc

ผลของตัวอยางนี้จะแสดงตัวอักษร cdef
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1.  PARAGRAPH คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
2.  จงเขียนชื่อของ PARAGRAPH ใหม เฉพาะชื่อที่เขียนผิด

1. abc-def             7. *abc             
2. f=ff-f             8. def(a-)             
3. a+bdef             9. q~aa             
4. abc/def             10. cde[ff]e             
5. abcdefgh.ff             11. ttab.exe             
6. abc.para             12. -para             

3.  คํ าสั่ง PERFORM คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
4.  คํ าสั่ง GO TO คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
5.  จงเขียนค ําสั่งไป PARAGRAPH ชื่อ AAA-PARA โดยไมกลับมาที่จุดเดิมอีก
                                                                                                                         
                                                                                                                         
6.  จงเขียนค ําสั่งเรียก PARAGRAPH ชื่อ XXX-PARA มาทํ างาน 5 ครั้ง 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
7.  จงเขียนค ําสั่งเรียก PARAGRAPH ชื่อ YYY-PARA จนกระทั่งคาของตัวแปร X เทากับ 0
                                                                                                                         
                                                                                                                         
8.  จงประกาศตัวแปรอารเรยในสวนของ DATA DIVISION มา 2 ตัวแปร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
9.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการใชงานตัวแปร ในขอ 8 เฉพาะสวน PROCEDURE DIVISION
                                                                                                                         
                                                                                                                         

แบบฝกหัดทายบท
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10.  คํ าวา OCCURS ถูกเขียนใน DIVISION ใด
                                                                                                                         
                                                                                                                         
11.  คํ าสั่ง DISPLAY "X" NO ADVANCING  ใหผลการทํ างานอยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
12.  คํ าสั่ง PERFORM X-PARA X TIMES ใหผลการทํ างานอยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
13.  คํ าสั่ง   IF YY = 5 DISPLAY " "

ตางกับ  IF YY = 5 DISPLAY " " NO ADVANCING อยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
14.  คํ าสั่ง PERFORM YY-PARA VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > 10

ใหผลการทํ างานอยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
15.  จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขตอไปนี้ทางจอภาพ โดยใชคํ าสั่ง PERFORM ควบคุมการทํ าซํ ้า

15.1 1
1
1
1
1
1
1
1

      1                                                     
15.2 1

22
333
4444
55555
666666
7777777
88888888

      999999999                                             
15.3 123

234
345
456
567
678

      789                                                   
15.4 1********

22*******
333******
4444*****

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


หนวยที ่6 : การทํ างานแบบวนซํ ้า 110 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

55555****
666666***
7777777**
88888888*

      999999999                                             
15.5 987*789

876*678
765*567
654*456
543*345
432*234

      321*123                                               
15.6 123      321
     2345    5432
     34567  76543
     456789987654                                           
15.7      1
          232
         34543
        4567654

 567898765
  4567654
   34543
    232 

           1                                                
16.  จงเขียนโปรแกรมทํ างานแบบไมรูจบ ใหใชคํ าสั่ง GO TO ซึ่งโปรแกรมนี้อาจทํ าใหเครื่อง Hang
                                                                                                                         
                                                                                                                         
17.  จงเขียนโปรแกรมพิมพสูตรคูณแม 5 ทางจอภาพ โดยใชคํ าสั่ง PERFORM ควบคุมการทํ าซํ ้า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
18.  จงเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 2 จํ านวน แลวคํ านวณหาผลบวก ลบ คูณ หาร และยกกํ าลัง

แลวแสดงผลการคํ านวณทั้ง 5 คา ออกทางจอภาพ หลังจากพิมพผลการคํ านวณแลว
ใหกลับไปรอรับตัวเลข 2 จํ านวนใหม จนกระทั่งคาของตัวใดตัวหนึ่งมีคาเปน 0 จึงหยุดการทํ างาน
ถาตัวเลขที่รับมาไมมีจํ านวนใดเปน 0 ใหหาผลคํ านวณ แสดงผล แลวกลับไปรอรับคาใหมอีกครั้ง

                                                                                                                         
                                                                                                                         
19.  จงเขียนโปรแกรมพิมพชองวางบนจอภาพ กํ าหนดสีพื้นเปนสีนํ ้าเงิน ใหพิมพทุกหลัก ทุกบรรทัด

จนพื้นของจอภาพเปนสีนํ้ าเงินหมด โดยใชคํ าสั่ง PERFORM ... VARYING ...
                                                                                                                         
                                                                                                                         
20.  จงเขียนโปรแกรมรับชื่อ และอายุของพนักงาน เก็บลงอารเรย 2 ตัวแปร

หลังรับขอมูลครบ 10 คน ใหนํ ากลับมาพิมพใหม พรอมคํ านวณหาผลรวมอายุของพนักงาน
บรรทัดสุดทายใหพิมพอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้ง 10 คน
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