ใบงานที่ 3.2 การวิเคราะหโจทยปญหา
สมาชิกในกลุม
1.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขที่........
2.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขที่........
3.ชื่อ-สกุล.................................................................................ชั้น...........เลขที่........

1. ศึกษาความรูในหัวขอที่ 3.2 เรื่องการวิเคราะหโจทยปญหา
จากเว็บไซต https://www.binaryprogramming.net
2. แบบฝกหัดจะแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 คือแบบฝกหัด และตอนที่ 2 คือแบบฝกปฏิบัติ
3. ใหผูเรียนตอบคําถามตอนที่ 1 ลงในสมุดของผูเรียน และ ตอนที่ 2 ใหผูเรียนฝกปฏิบัติโดยใช
โปรแกรม Visual C# 2015 และบันทึกงานลงในเครื่องคอมพิวเตอรตามขั้นตอนในใบงาน

ตอนที่ 1 เปนแบบฝกหัด เรื่อง การวิเคราะหโจทยปญหา
1. จงจับคู โดยนําอักษรภาษาอังกฤษมาเติมดานหนาคําถามใหถูกตอง
1.1 ปญหาการบวกเลข 2 จํานวน
ขั้นตอนการวิเคราะห
……….. 1. ผลลัพธ
2. ขอมูลนําเขา
………..

ผลการวิเคราะห
A. ผลบวกเลข 2 จํานวน = ตัวเลขจํานวนที่1 + ตัวเลขจํานวนที่2
B. ผลบวกเลข 2 จํานวน แทนดวย sum
ตัวเลขจํานวนที่ 1

แทนดวย number1

ตัวเลขจํานวนที่ 2

แทนดวย number2

……….. 3. การประมวลผล

C. ตัวเลขจํานวนที่1 และ ตัวเลขจํานวนที่2

……….. 4. ตัวแปร

D. ผลบวกเลข 2 จํานวน
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1.2 ปญหาคํานวณเงินออม10%
ขั้นตอนการวิเคราะห
1. ผลลัพธ
………..

ผลการวิเคราะห
A. เงินออม 10%

แทนดวย

ตัวเลขจํานวนที่ 1

แทนดวย number1

ตัวเลขจํานวนที่ 2

แทนดวย number2

……….. 2. ขอมูลนําเขา

B. เงินออม 10% = เงินเดือน x 10%

……….. 3. การประมวลผล

C. เงินออม 10%

……….. 4. ตัวแปร

D. เงินเดือน

1.3 ปญหาคํานวณภาษี 7% ของเงินเดือนทั้งป
ขั้นตอนการวิเคราะห
……….. 1. ผลลัพธ
………..

2. ขอมูลนําเขา

ผลการวิเคราะห
A. ภาษี 7% = (เงินเดือน x 12) x 7%
B. ภาษี 7% แทนดวย tax
เงินเดือน

……….. 3. การประมวลผล

C. ภาษี 7%

……….. 4. ตัวแปร

D. เงินเดือน
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2. จากปญหาที่กําหนดใหจงวิเคราะหและเขียนตอบใหถูกตอง
2.1 ปญหาพื้นที่วงกลม
ปญหาพื้นที่วงกลม
รานขายสีทาบานตองการโปรแกรมชวยคํานวณพื้นที่เพื่อใชคิดคาสีทาบาน จึงวาจางใหชวย
เขียนโปรแกรมคํานวณพื้นที่วงกลมขึ้น โดยโปรแกรมจะรับความยาวของรัศมีวงกลมแลวแสดงพื้นที่
วงกลมที่คํานวณไดทางจอภาพ
ขั้นตอนการวิเคราะห

ผลการวิเคราะห

1. ผลลัพธ
2. ขอมูลนําเขา
3. การประมวลผล
4. ตัวแปร
5. ขั้นตอนการทํางาน

6. เขียนแผนผังลําดับงาน

7. ออกแบบจอภาพ
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2.2 ปญหาคาอาหารรานหมูกระทะ
ปญหาคาอาหารรานหมูกระทะ
เจาของรานมีปญหาเรื่องการคิดคาอาหาร เพราะทางรานจะคิดคาอาหารตามสวนสูงของลูกคา โดยมีเงื่อนไขวา
ลูกคามีสวนสูงต่ํากวา 110 ซม. คิดคาอาหารหัวละ 89 บาท
นอกจากนั้นแลว

คิดหัวละ 129 บาท

ทางรานตองการใหโปรแกรมจํานวนของลูกคาตามสวนสูงแลวแสดงจํานวนเงินที่จะตองจายทางจอภาพ
ขั้นตอนการวิเคราะห

ผลการวิเคราะห

1. ผลลัพธ
2. ขอมูลนําเขา
3. การประมวลผล
4. ตัวแปร
5. ขั้นตอนการทํางาน
6. เขียนแผนผังลําดับงาน
7. ออกแบบจอภาพ

โปรแกรมคิดคาอาหารรานหมูกระทะ
จํานวนคนที่ต่ํากวา 110 ซม.

คน

จํานวนคนที่สูงกวา 110 ซม.

คน

แสดงผล

รวมเปนเงิน
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ตอนที่ 2 : แบบฝกปฏิบตั ิ เรื่อง การวิเคราะหโจทยปญหา
1. จากขอที่ 2.1 ปญหาพื้นที่วงกลม ผูเรียนนําผลการวิเคราะหโจทยปญหามาสรางเปนโปรแกรมพื้นที่วงกลม
1. ใหผูเรียนสรางโปรเจคชื่อ ws321_ชื่อของนักเรียน บันทึกงานไวในไดร D:
2. สรางฟอรมตามขั้นตอนการวิเคราะหโจทยขอที่ 7 การออกแบบจอภาพ และมี Control ที่ใช และปรับแตงคา
ตางๆ ดังตาราง ตอไปนี้
Control

Properties

รายละเอียดที่ปรับแตง

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุมสําหรับแสดงผลลัพธ แลวเขียนคําสั่ง

int r, area = 0 ;
r = int.Parse(textBox1.Text) ;
area = 3.14 * ( r * r ) ;
textBox2.Text = area.ToString() ;
5. บันทึกงาน และสั่งรันเพื่อทดสอบการทํางานของคําสั่ง ปอนคาความยาวรัศมีเทากับ 10 แลวคลิกที่ปุม แสดง
ผลลัพธ โปรแกรมทํางานผิดพลาดหรือไม.......................เพราะเหตุใด...................................................................
หากเกิดขอผิดพลาดตองแกไขอยางไร....................................................................................................................
เมื่อแกไขแลวจะไดผลลัพธเทากับ...................... โปรแกรมคํานวณถูกตองหรือไม.................................................
6. เมื่อเขียนโปรแกรมสําเร็จแลว ผูเรียนตองกลับไปแกไขขั้นตอนการวิเคราะหโจทยอีกหรือไม...........................
หากมี แกไขสวนใดบาง..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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2. จากปญหาตอไปนี้ จงเขียนขั้นตอนการวิเคราะหโจทยปญหาและสรางโปรแกรมใหสมบูรณ
ปญหาโบนัสของฉัน
บริษัท SCG ตองการโปรแกรมชวยคํานวณโบนัสใหกับพนักงาน โดยจะคิดจาก 6% ของ เงินเดือน
พนักงานเปนจํานวน 8 เดือน แลวแสดงโบนัสทางจอภาพ
1. เขียนขั้นตอนการวิเคราะหโจทยปญหา
ขั้นตอนการวิเคราะห

ผลการวิเคราะห

1. ผลลัพธ
2. ขอมูลนําเขา
3. การประมวลผล
4. ตัวแปร
5. ขั้นตอนการทํางาน

6. เขียนแผนผังลําดับงาน

7. ออกแบบจอภาพ
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2. ใหผูเรียนสรางโปรเจคชื่อ ws322_ชื่อของนักเรียน บันทึกงานไวในไดร D:
3. สรางฟอรมตามขั้นตอนการวิเคราะหโจทยขอที่ 7 การออกแบบจอภาพ และมี Control ที่ใช และปรับแตงคา
ตางๆ ดังตาราง ตอไปนี้
Control

Properties

รายละเอียดที่ปรับแตง

4. ดับเบิ้ลคลิกที่ปุมสําหรับแสดงผลลัพธ แลวเขียนคําสั่ง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
5. บันทึกงาน และสั่งรันเพื่อทดสอบการทํางานของคําสั่ง ปอนคาเงินเดือนเทากับ 10,000 บาท แลวคลิกที่ปุม
แสดงผลลัพธ จะไดผลลัพธเทากับ...................... โปรแกรมคํานวณถูกตองหรือไม.................................................
6. เมื่อเขียนโปรแกรมสําเร็จแลว ผูเรียนตองกลับไปแกไขขั้นตอนการวิเคราะหโจทยอีกหรือไม...........................
หากมี แกไขสวนใดบาง..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
7. ผูเรียนคิดวาขั้นตอนการวิเคราะหโจทยปญหาชวยใหการเขียนโปรแกรมงายขึ้นหรือไม....................................
เพราะเหตุใด............................................................................................................................................................
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