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1. ศึกษาความรูในหัวขอท่ี 3.2 เรื่องการวิเคราะหโจทยปญหา  

    จากเว็บไซต https://www.binaryprogramming.net 

2. แบบฝกหัดจะแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 คือแบบฝกหัด และตอนท่ี 2 คือแบบฝกปฏิบัติ 

3. ใหผูเรียนตอบคําถามตอนท่ี 1 ลงในสมุดของผูเรียน และ ตอนท่ี 2 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติโดยใช  

              โปรแกรม  Visual C# 2015 และบันทึกงานลงในเครื่องคอมพิวเตอรตามข้ันตอนในใบงาน 

 
 

ตอนที่ 1 เปนแบบฝกหัด เร่ือง การวิเคราะหโจทยปญหา 

1. จงจับคู โดยนําอักษรภาษาอังกฤษมาเติมดานหนาคําถามใหถูกตอง 

 1.1 ปญหาการบวกเลข 2 จํานวน 

 ข้ันตอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

……….. 1. ผลลัพธ A.  ผลบวกเลข 2 จํานวน = ตัวเลขจํานวนท่ี1 + ตัวเลขจํานวนท่ี2 

……….. 

2. ขอมูลนําเขา B.  ผลบวกเลข 2 จํานวน   แทนดวย sum 

    ตัวเลขจํานวนท่ี 1        แทนดวย number1 

    ตัวเลขจํานวนท่ี 2        แทนดวย number2 

……….. 3. การประมวลผล C.  ตัวเลขจํานวนท่ี1 และ ตัวเลขจํานวนท่ี2 

……….. 4. ตัวแปร D. ผลบวกเลข 2 จํานวน 

 

 

ใบงานท่ี 3.2 การวิเคราะหโจทยปญหา 

สมาชิกในกลุม 

  1.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขท่ี........ 

  2.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขท่ี........ 

  3.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขท่ี........ 
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 1.2 ปญหาคํานวณเงินออม10% 

 ข้ันตอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

……….. 

1. ผลลัพธ A.  เงินออม 10%           แทนดวย  

    ตัวเลขจํานวนท่ี 1       แทนดวย number1 

    ตัวเลขจํานวนท่ี 2       แทนดวย number2 

……….. 2. ขอมูลนําเขา B.  เงินออม 10% = เงินเดือน x 10% 

……….. 3. การประมวลผล C. เงินออม 10% 

……….. 4. ตัวแปร D. เงินเดือน 

  

 

1.3 ปญหาคํานวณภาษี 7% ของเงินเดือนท้ังป 

 ข้ันตอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

……….. 1. ผลลัพธ A.  ภาษี 7% = (เงินเดือน x 12) x 7% 

……….. 
2. ขอมูลนําเขา B.  ภาษี 7%    แทนดวย tax 

    เงินเดือน     แทนดวย salary 

……….. 3. การประมวลผล C. ภาษี 7% 

……….. 4. ตัวแปร D. เงินเดือน 
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2. จากปญหาท่ีกําหนดใหจงวิเคราะหและเขียนตอบใหถูกตอง 

 2.1 ปญหาพ้ืนท่ีวงกลม 

 

 

 

 

ข้ันตอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

1. ผลลัพธ  

2. ขอมูลนําเขา  

3. การประมวลผล  

4. ตัวแปร  

5. ข้ันตอนการทํางาน  

 

 

 

 

6. เขียนแผนผังลําดับงาน  

 

 

 

 

7. ออกแบบจอภาพ  

 

 

 

ปญหาพ้ืนท่ีวงกลม 

รานขายสีทาบานตองการโปรแกรมชวยคํานวณพ้ืนท่ีเพ่ือใชคิดคาสีทาบาน จึงวาจางใหชวย

เขียนโปรแกรมคํานวณพ้ืนท่ีวงกลมข้ึน โดยโปรแกรมจะรับความยาวของรัศมีวงกลมแลวแสดงพ้ืนท่ี

วงกลมท่ีคํานวณไดทางจอภาพ 
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2.2 ปญหาคาอาหารรานหมูกระทะ 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

1. ผลลัพธ  

2. ขอมูลนําเขา  

3. การประมวลผล  

4. ตัวแปร  

5. ข้ันตอนการทํางาน  

 

6. เขียนแผนผังลําดับงาน  

 

7. ออกแบบจอภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหาคาอาหารรานหมูกระทะ 

เจาของรานมีปญหาเรื่องการคิดคาอาหาร เพราะทางรานจะคิดคาอาหารตามสวนสูงของลูกคา โดยมีเง่ือนไขวา 

ลูกคามีสวนสูงต่ํากวา 110 ซม.  คิดคาอาหารหัวละ 89 บาท 

นอกจากนั้นแลว                   คิดหัวละ 129 บาท 

ทางรานตองการใหโปรแกรมจํานวนของลูกคาตามสวนสูงแลวแสดงจํานวนเงินท่ีจะตองจายทางจอภาพ 

แสดงผล 

จํานวนคนท่ีต่ํากวา 110 ซม.       

รวมเปนเงิน  

โปรแกรมคิดคาอาหารรานหมูกระทะ       

จํานวนคนท่ีสูงกวา 110 ซม.       

คน  

คน  

บาท  



  
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ช้ัน ม.6  : กาญจนา โนหลักหมื่น 5 

 

ตอนที่ 2 : แบบฝกปฏิบตั ิเร่ือง การวิเคราะหโจทยปญหา 

1. จากขอท่ี 2.1 ปญหาพ้ืนท่ีวงกลม ผูเรียนนําผลการวิเคราะหโจทยปญหามาสรางเปนโปรแกรมพ้ืนท่ีวงกลม 

1. ใหผูเรียนสรางโปรเจคชื่อ ws321_ชื่อของนักเรียน บันทึกงานไวในไดร D: 

2. สรางฟอรมตามข้ันตอนการวิเคราะหโจทยขอท่ี 7 การออกแบบจอภาพ และมี Control ท่ีใช และปรับแตงคา

ตางๆ ดังตาราง ตอไปนี้ 

Control Properties รายละเอียดท่ีปรับแตง 

   

   

   

   

   

 

  3. ดับเบิ้ลคลิกท่ีปุมสําหรับแสดงผลลัพธ แลวเขียนคําสั่ง 

   

 

 

 

5. บันทึกงาน และสั่งรันเพ่ือทดสอบการทํางานของคําสั่ง ปอนคาความยาวรัศมีเทากับ 10 แลวคลิกท่ีปุม แสดง

ผลลัพธ โปรแกรมทํางานผิดพลาดหรือไม.......................เพราะเหตุใด...................................................................

หากเกิดขอผิดพลาดตองแกไขอยางไร....................................................................................................................

เม่ือแกไขแลวจะไดผลลัพธเทากับ...................... โปรแกรมคํานวณถูกตองหรือไม................................................. 

6. เม่ือเขียนโปรแกรมสําเร็จแลว ผูเรียนตองกลับไปแกไขข้ันตอนการวิเคราะหโจทยอีกหรือไม...........................                 

หากมี แกไขสวนใดบาง.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

   int  r, area = 0 ; 

            r = int.Parse(textBox1.Text) ; 

            area = 3.14 * ( r * r ) ; 

            textBox2.Text = area.ToString() ; 
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2. จากปญหาตอไปนี้ จงเขียนข้ันตอนการวิเคราะหโจทยปญหาและสรางโปรแกรมใหสมบูรณ 

 

 

 

 

 

1. เขียนข้ันตอนการวิเคราะหโจทยปญหา 

ข้ันตอนการวิเคราะห ผลการวิเคราะห 

1. ผลลัพธ  

2. ขอมูลนําเขา  

 

3. การประมวลผล  

4. ตัวแปร  

 

5. ข้ันตอนการทํางาน  

 

 

 

6. เขียนแผนผังลําดับงาน  

 

 

 

7. ออกแบบจอภาพ  

 

 

 

 

ปญหาโบนัสของฉัน 

 บริษัท SCG ตองการโปรแกรมชวยคํานวณโบนัสใหกับพนักงาน โดยจะคิดจาก 6% ของ เงินเดือน

พนักงานเปนจํานวน 8 เดือน แลวแสดงโบนัสทางจอภาพ 
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2. ใหผูเรียนสรางโปรเจคชื่อ ws322_ชื่อของนักเรียน บันทึกงานไวในไดร D: 

3. สรางฟอรมตามข้ันตอนการวิเคราะหโจทยขอท่ี 7 การออกแบบจอภาพ และมี Control ท่ีใช และปรับแตงคา

ตางๆ ดังตาราง ตอไปนี้ 

Control Properties รายละเอียดท่ีปรับแตง 

   

   

   

   

   

  

 4. ดับเบิ้ลคลิกท่ีปุมสําหรับแสดงผลลัพธ แลวเขียนคําสั่ง 

 .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................... 

5. บันทึกงาน และสั่งรันเพ่ือทดสอบการทํางานของคําสั่ง ปอนคาเงินเดือนเทากับ 10,000 บาท แลวคลิกท่ีปุม 

แสดงผลลัพธ จะไดผลลัพธเทากับ...................... โปรแกรมคํานวณถูกตองหรือไม................................................. 

6. เม่ือเขียนโปรแกรมสําเร็จแลว ผูเรียนตองกลับไปแกไขข้ันตอนการวิเคราะหโจทยอีกหรือไม...........................                 

หากมี แกไขสวนใดบาง.......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

7. ผูเรียนคิดวาข้ันตอนการวิเคราะหโจทยปญหาชวยใหการเขียนโปรแกรมงายข้ึนหรือไม.................................... 

เพราะเหตุใด............................................................................................................................................................ 

 


