การเขียนโปรแกรม Scratch

กิจกรรมที่ 8 เงื่อนไข และตัวแปร

กิจกรรมที่ 8
เงื่อนไข และตัวแปร
1. ผลการเรียนรู้
1.1 ใช้คาสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
1.2 กาหนดและใช้งานตัวแปร
1.3 ใช้โครงสร้างแบบลาดับ เงื่อนไข และวนซ้า
2. สาระการเรียนรู้
2.1 องค์ประกอบของเกมและเกมประเภทต่างๆ
2.2 การใช้บล็อก if-else
2.3 การใช้บล็อกตัวดาเนินการเปรียบเทียบ
2.4 การใช้งานกลุ่มบล็อก Variables
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 อธิบายองค์ประกอบและประเภทของเกม
3.2 สร้างประโยคเงื่อนไขโดยใช้บล็อกตัวดาเนินการ >, < และ =
3.3 เขียนสคริปต์ในการตรวจสอบเงื่อนไขโดยใช้บล็อก if–else
3.4 ใช้กลุ่มบล็อก Variables
4. แนวคิด
คาสั่ง if-else ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขหลัง if เป็นจริง จะทาคาสั่งภายในบล็อก if แต่ถ้า
เงื่อนไขเป็นเท็จ จะทาคาสั่งภายในบล็อก else สาหรับเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบจะนาตัวดาเนินการมาช่วย
ในการเปรียบเทียบ เช่น >, < และ =
การสร้างตัวแปรและเรียกใช้ตัวแปร อยู่ในกลุ่มบล็อก Variables
เมื่อมีการสร้างตัวแปรใหม่
โปรแกรมจะสร้างบล็อกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นเพิ่มเติม สาหรับใช้ในการทางานต่างๆ
5. สื่ออุปกรณ์
5.1 ใบงาน
ใบงานที่
8.1
8.2

เรื่อง
มารู้จักเงื่อนไขกันเถอะ
เกมทายตัวเลข

เวลา (นาที)
30
40

5.2 ใบความรู้
- ใบความรู้ที่ 8.1 เรื่อง เงื่อนไข
- ใบความรู้ที่ 8.2 เรื่อง ตัวแปร
5.3 อื่นๆ
- ไฟล์ตัวอย่างเกมที่สร้างจากโปรแกรม Scratch ชื่อ Maze.sb ในโฟลเดอร์ \MediaScratch\Act8
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6. วิธีดาเนินกิจกรรม
6.1 การจัดเตรียม
6.1.1 ใบงานที่ 8.1 ตามจานวนกลุ่ม และใบงานที่ 8.2 ตามจานวนผู้เรียน
6.1.2 ใบความรู้ที่ 8.1-8.2 ตามจานวนผู้เรียน
6.2 ขั้นตอนการดาเนินการ
6.2.1 ผู้สอนสาธิตการเล่นเกมเขาวงกต ที่สร้างจากโปรแกรม Scratch ชื่อไฟล์ Maze.sb ให้ผู้เรียน
ชมและร่วมกันสังเกตลักษณะเงื่อนไขของเกมว่าน่าจะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
6.2.2 ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่มีการตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ
เพื่ออธิบายเรื่องเงื่อนไข โดยตัวอย่างของสถานการณ์ ให้มีการตัดสินใจว่าจะต้องทาอะไรก่อน
หรือหลัง หรือตัดสินใจเลือกทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามเหตุและผล จากนั้นเชื่อมโยงไปหาการสร้าง
ประโยคเงื่อนไข
6.2.3 ผู้สอนอธิบายเรื่องการเขียนคาสั่งเงื่อนไข แบบ if-else และการใช้กลุ่มบล็อก operators โดย
ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 8.1 เรื่อง เงื่อนไข ประกอบการอธิบายของผู้สอน
6.2.4 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทาใบงานที่ 8.1 เรื่อง
มารู้จักเงื่อนไขกันเถอะ จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ 8.1
6.2.5 ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 8.2 เรื่อง ตัวแปร และให้ผู้เรียนแต่ละคนทาใบงานที่ 8.2 เรื่อง เกม
ทายตัวเลข
6.2.6 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องเงื่อนไข และตัวแปร
6.2.7 ผู้เรียนและผู้สอน ร่วมกันสรุป อภิปรายถามตอบความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรม
7. การวัดประเมินผล
7.1 ตรวจคาตอบในใบงานและผลงาน
7.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมกลุ่ม
8. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
8.1 ผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรม Scratch เว็บไซต์ http://scratch.mit.edu/
(22/05/56)
8.2 เทคนิคการใช้โปรแกรม Scratch เว็บไซต์ http://scratched.media.mit.edu (22/05/56)
8.3 แนะนาส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch
เว็บไซต์ http://info.scratch.mit.edu/Support/Reference_Guide_1.4 (22/05/56)
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ผู้เรียนต้องตัดสินใจ ในข้อ 6.2.2 เพื่อเป็นการเชื่อมโยง
ความรู้เข้าสู่ การสอนเรื่ องเงื่อนไข ยกตัว อย่างเช่น การตัดสิ นใจเลื อกซื้อของให้แม่ ถามคาถามให้
ผู้เรียนคิดว่าจะเลือกเลือกซื้อสิ่งใดระหว่างนาฬิกา หรือ กระเป๋า ลองถามผู้เรียน 2-3 คน และถาม
เหตุผลของผู้เรียนแต่ละคนว่าเหตุใดจึงตัดสินใจเลือกสิ่ง นั้น (ผู้เรียนอาจะตอบ เลือกซื้อนาฬิกาเพราะ
แม่มีกระเป๋าแล้ว หรืออื่นๆ) จากนั้นถามคาถามเชื่อมโยงคาถามอื่นๆ อีก เช่น จะนั่งรถเมล์ หรือ รถ
แท๊กซี่ไปโรงเรียนดี (ผู้เรียนอาจตอบเลือกแท๊กซี่เพราะเร็วกว่า หรือเลือกรถเมล์เพราะไม่รีบ แล้ ว
เชื่อมโยงคาตอบนี้เข้าสู่การสอนเรื่องเงื่อนไข คือ รีบหรือไม่ ถ้ารีบก็รถแท๊กซี่ ถ้าไม่รีบก็เลือกรถเมล์ )
จากนั้นถามคาถามอื่นเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นเงื่อนไข
- ซื้อของขวัญให้แม่ เงื่อนไขคือ มีเงินหรือไม่ (ถ้ามีเงินซื้อนาฬิกา ถ้าไม่มีเงินซื้อกระเป๋า)
- ดูหนังเรื่องอะไรดี ระหว่างสไปเดอร์แมน กับ ซุปเปอร์แมน เงื่อนไขคือ หนังเรื่องไหนฉายก่อน
(ถ้าสไปเดอร์แมนฉายก่อน เลือกดูสไปเดอร์แมน)
9.2 ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบคาตอบในข้อ 2 ของใบงานที่ 8.1 โดยศึกษา
วิธีการสร้างตัวแปรจากใบความรู้ที่ 8.2 ก่อน
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ใบงานที่ 8.1
มารู้จักเงื่อนไขกันเถอะ
รายชื่อสมาชิกในกลุม่ ที่...............
1……………………………………………………………………………………2…………………………………………………………………………….

1. พิจารณาเงื่อนไข จากสถานการณ์ แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องวงกลม พร้อมบันทึกผลลัพธ์
ลาดับ
พิจารณา
ขั้นตอนวิธีการ
สถานการณ์
ผลลัพธ์
เงื่อนไข
1.1 ถ้า ตาแหน่ง y > 0 แล้ว
ตาแหน่ง x, y = (-20,50)
 จริง
สีปากกาคือ
กาหนดสีปากกาเป็นสีแดง
 เท็จ
 สีดา  สีแดง
1.2 ถ้า ตัวแปร no มีค่า > 5 แล้ว
สีปากกาคือ
กาหนดสีปากกาเป็นสีน้าเงิน
 จริง
ตัวแปร no มีค่าเป็น 3
 สีน้าเงิน
มิฉะนั้น
 เท็จ
 สีเขียว
กาหนดสีปากกาเป็นสีเขียว
1.3 กาหนดสีปากกาเป็นสีเขียว
สีปากกาคือ
ถ้า ตาแหน่ง x = 30 แล้ว
ตาแหน่ง x, y = (-30,20)
 จริง
 สีน้าเงิน
ปากกาเป็นสีน้าเงิน
 เท็จ
 สีเขียว
มิฉะนั้น
 สีชมพู
ปากกาเป็นสีชมพู
1.4 ถ้า ตัวแปร count มีค่า < 30 แล้ว
พูดว่า น้อยกว่า 30
ตัวแปร count
 จริง
พูดว่า
มิฉะนั้น
มีค่าเป็น 40
 เท็จ
...................................
พูดว่า มากกว่า 30
1.5 ถ้า ตัวแปร age มีค่า > 15 แล้ว
พูดว่า
พูดว่า คุณโตแล้ว
 จริง
ตัวแปร age มีค่าเป็น 10
...................................
มิฉะนั้น
 เท็จ
พูดว่า คุณยังเด็ก
1.6 ถ้า ตัวแปร answer = เอก แล้ว
...................................
พูดว่า สวัสดีครับเอก
ตัวแปร answer มีค่าเป็น
 จริง
...................................
มิฉะนั้น
นุ่น
 เท็จ
...................................
พูดว่า ยินดีที่รู้จักครับ
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2. ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 8.1 จากนั้นพิจารณาสคริปต์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
สคริปต์
อธิบายคาสั่ง
ผลลัพธ์
2.1
1.กาหนดตัวแปร guess เป็น 10
ตัวละคร ไม่พูดอะไร
2.ถ้า ตัวแปร guess น้อยกว่า 10 แล้ว
เพราะว่า ตัวแปร guess
ตัวละครพูดว่า Hello
มีค่าเป็น 10 ทาให้เงื่อนไข เป็น
จริง เท็จ
ดังนั้นจึง ไม่พูดว่า Hello
2.2
1.กาหนดตัวแปร guess เป็น ……….
ตัวละคร พูดว่า ………………
2.ถ้า ตัวแปร guess …………. ……. แล้ว เพราะว่า ตัวแปร guess
ตัวละครพูดว่า ……………………
มีค่าเป็น ........ ทาให้เงื่อนไข
มิฉะนั้น ตัวละครพูดว่า rabbit
เป็น จริง เท็จ
ดังนั้นจึง พูดว่า rabbit
2.3
1.กาหนดตัวแปร guess เป็น ………….
ตัวละคร พูดว่า ………………
2.ถ้า ตัวแปร guess ………...… ….… แล้ว เพราะว่า ตัวแปร guess
ตัวละครพูดว่า ……………….
มีค่าเป็น ........ ทาให้เงื่อนไข
มิฉะนั้น ตัวละครพูดว่า rabbit
เป็น จริง เท็จ
ดังนั้นจึง ……………………….
2.4
1. ……………………..……… เป็น .............. ตัวละคร พูดว่า ………………
2. ถ้า ............................................. แล้ว เพราะว่า ...........................
............................................
มีค่าเป็น ........ ทาให้เงื่อนไข
มิฉะนั้น .....................................
เป็น จริง เท็จ
ดังนั้นจึง ……………………….
2.5
1. ……………………..……… เป็น .............. ตัวละคร พูดว่า …………….……
2. ถ้า ............................................. แล้ว หยุดรอ แล้วพูดว่า ................
เพราะว่า ตัวแปร guess
............................................
มีค่าเป็น ........ ทาให้เงื่อนไขแรก
มิฉะนั้น .....................................
เป็น จริง เท็จ
3. หยุดรอ …….. วินาที
4. ถ้า ............................................. แล้ว ดังนั้นจึง ……………….………….
หยุดรอ …….. วินาที
............................................
ทาให้เงื่อนไขที่สองเป็น
มิฉะนั้น ....................................
จริง เท็จ
ดังนั้นจึง
…………………………………..……….
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ใบงานที่ 8.2
เกมทายตัวเลข
ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………..…………………………เลขที…่ ……………….
สร้างโปรเจกต์ใหม่ เกมทายตัวเลข (guess) จากตัวเลขที่โปรแกรมสุ่มมาให้ระหว่าง 1 - 10 โดยเขียน
สคริปต์ให้ตัวละครแมว ต่อไปนี้
1. สร้างตัวแปร guess โดยคลิกเลือกกลุ่มบล็อก
จากนั้นคลิก
พิมพ์ชื่อตัวแปร guess ในกล่องโต้ตอบ Variable name แล้วคลิกปุ่ม OK
สังเกตที่เวที สิ่งที่พบคือ…………………………………….............................................................................................
ถ้านาเครื่องหมาย  ออก
สังเกตที่เวที สิ่งทีพ่ บคือ ...............................................................
2. เขียนสคริปต์ กาหนดค่าให้กับตัวแปร guess ด้วยการให้โปรแกรมสุ่มตัวเลข ระหว่าง 1 - 10

3. เพิ่มบล็อก ask เพื่อให้ผู้ใช้ ทายค่า ของตัวแปร guess
4. สร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบตัวเลขที่รับเข้ามากับตัวแปร guess
จริ ง
งง

เท็จ

จริ ง
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แล้วทดสอบใส่ค่าตัวเลข

6. โปรแกรมดังกล่าว จะสามารถทายตัวเลขได้ 1 ครั้ง แต่ถ้าต้องการให้ทายตัวเลขได้ 3 ครั้ง จะต้องเลือกใช้
บล็อกใด ให้เลือกระหว่างบล็อก forever และ repeat โดยทดลองใช้บล็อกทั้ง 2 เพิ่มเข้าไปในสคริปต์
ในข้อ 4 แล้วคลิกปุ่ม


7. เพิ่มบล็อก

คาตอบคือ


ต่อท้ายสคริปต์ทั้งหมด (หลังจากการใช้บล็อก repeat ใน

ข้อ 6) แล้วคลิกปุ่ม
ทายตัวเลข
สังเกตผลที่เกิดขึ้น ....................................................................................................................................
8. ให้แสดงค่าตัวแปร guess
ดูค่าตัวแปร guess แล้วทายค่าตัวเลขให้ถูกต้อง
บันทึกผลลัพธ์ที่ได้...................................................................................................................................
9. เพิ่มบล็อก stop all ลงในสคริปต์เดิม (ในข้อ 4) ตามตาแหน่ง แล้วกด

ทายค่าตัวเลขให้ถูกต้อง

บันทึกผลลัพธ์ที่ได้............................................................................................................................. ......
10. บันทึกโปรเจกต์ชื่อ Guess_Number
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การเขียนโปรแกรม Scratch

กิจกรรมที่ 8 เงื่อนไข และตัวแปร

ใบความรู้ที่ 8.1
เงื่อนไข
บล็อก if , if-else
บล็อก if ใช้ในการทางานแบบมีเงื่อนไข (Condition) เพื่อควบคุมทิศทางการทางาน ในการตัดสินใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยถ้าเงื่อนไขหลังใน
เป็นจริง จะทาคาสั่งภายในบล็อก if แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะ
ไปทาคาสั่งที่ต่อจากบล็อก if
ในกรณีที่เป็น บล็อก if else ถ้าหากเงื่อนไข
เป็นจริง จะทาคาสั่งภายในบล็อก if แต่ถ้าเงื่อนไข
เป็นเท็จ จะทาคาสั่งภายในบล็อก else
การสร้างประโยคเงื่อนไขใน
จะใช้บล็อกในกลุ่ม
เป็นตัวดาเนินการ เพื่อช่วยใน
การประเมินหรือเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ผลเป็นจริงหรือเท็จ ใน Scratch มีกลุ่มบล็อก Operators ที่มีตัว
ดาเนินการเพื่อนามาใช้สร้างเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น
บล็อก
ความหมาย
ตัวอย่างการใช้งาน
ผลลัพธ์
น้อยกว่า
เท็จ
มากกว่า
จริง
เท่ากัน
เท็จ
ตัวอย่างการใช้งานบล็อก if และ if-else
บล็อก if

จริ ง

บล็อก if-else

เท็จ

จริ ง

เท็จ
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การเขียนโปรแกรม Scratch

กิจกรรมที่ 8 เงื่อนไข และตัวแปร

ถ้า ตัวแปร count มีค่า
มากกว่า 5 แล้ว
กาหนดปากกาเป็นสีแดง

ถ้า ตัวแปร count มีค่าเท่ากับ 3 แล้ว
กาหนดขนาดปากกาเป็นขนาด 10
มิฉะนั้น
กาหนดขนาดปากกา เป็นขนาด 2

ตัวอย่าง การเขียนสคริปต์โปรแกรมตัดเกรด
จริ ง

เท็จ
จริ ง

เท็จ
จริ ง

เท็จ
จริ ง
เท็จ
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การเขียนโปรแกรม Scratch

กิจกรรมที่ 8 เงื่อนไข และตัวแปร

ใบความรู้ที่ 8.2
ตัวแปร
กลุ่มบล็อก Variables
ตัวแปร (variables) คือ ชื่อที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูล และเรียกใช้ในการทางานต่างๆ
การเรียกใช้ตัวแปรในกลุ่มบล็อก
จะต้องสร้างขึ้นเอง
โดยคลิก
จากนั้นตั้งชื่อตัวแปร โดยควรใช้ชื่อที่มีความหมายที่สอดคล้องกับข้อมูล เช่น
Name ใช้สาหรับเก็บค่า ชื่อ, Score ใช้สาหรับเก็บค่าคะแนน และ Count ใช้สาหรับการนับค่า

เมื่อสร้างตัวแปร count เสร็จแล้วจะมีบล็อกเกิดขึ้นมาอีก 5 บล็อก คือ
บล็อก

คาอธิบาย
แสดงค่าตัวแปร ทีเ่ วที
ซ่อนค่าตัวแปร ทีเ่ วที
กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร count ให้มีค่าเป็น -5
กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร count ให้มีค่าเป็น 8
เปลี่ยนค่าตัวแปร count เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 หน่วย
เปลี่ยนค่าตัวแปร count ลดลงครั้งละ 3 หน่วย
แสดงตัวแปร count และข้อมูล
ซ่อนตัวแปร count และข้อมูล
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การเขียนโปรแกรม Scratch

กิจกรรมที่ 8 เงื่อนไข และตัวแปร

รูปแบบการแสดงข้อมูลตัวแปรบนเวทีมี 3 แบบ ดังนี้
รูปแบบ
1. normal readout
2. large readout
3. slider

คาอธิบาย

การแสดงบนเวที

แบบเริ่มต้น
แบบขนาดใหญ่
แบบแถบเลื่อนโดยสามารถ
กาหนดค่าต่าสุดและสูงสุดของแถบ
เลื่อนได้

การกาหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลตัวแปรทาได้โดย คลิกขวาที่ตัวแปรบนเวที จากนั้นให้เลือกรูปแบบ
ที่ต้องการ

หากต้องการซ่อนการแสดงข้อมูลตัวแปรบนเวทีให้คลิกขวาที่ตัวแปรบนเวที จากนั้นให้เลือก hide

ตัวแปรบนเวทีจะถูกซ่อน และ เครื่องหมาย  หน้าชื่อตัวแปรก็จะหายไป
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