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ปฏิบัติการที่ 8 

เรื่อง  เทคนิคการพัฒนาระบบ 

วิชา  344-331 Information System Analysis and Design 

1.  วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ 

 1. เพ่ือใหนักศกึษารูจักเครื่องมือใชอธิบายข้ันตอนการทํางาน 

 2. เพ่ือใหนักศกึษาเขาในหลกัการของโครงสรางภาษาแบบตางๆ   

 3. เพ่ือใหนักศกึษาเขาใจ และสามารถเขยีน Decision Tree จากปญหาที่กําหนดใหได 

 4. นักศึกษาสามารถเขียน Decision Table จาก Decision Tree ที่กําหนดใหโดยเขียน สรางกฎ

การตัดสินใจโดยใชรูปแบบ Yes/No ได 

2.  คําส่ังสําหรับการปฏบิัตกิาร 

 ใหนักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 5-6 คน (กลุมเดิม)  ศึกษาขอมูลใน Slide (บทที่ 8) หรือคนหา

ขอมูลทาง Internet เพ่ือทําการทดลองจากกรณีศึกษาตอไปนี้ 

 หอพัก หรรษา เปนหอพักเอกชนแหงหนึ่งเพ่ิงสรางเสร็จ และจะเปดใหบริการเขาพักไดในเดือน

พฤศจิกายน 2550 น้ี หอพักนี้ประกอบดวยตึก 2 หลังสําหรับ เปนหอพักชาย และหอพักหญิง แตละตึกจะ

ประกอบดวยหองพักจํานวน 100 หอง หองพัดลม 50 หอง ๆ  และหองแอร 50 หอง หอพักอนุญาตใหพัก

ไดไมเกินหองละ 4 คน แตจะมีอัตราคาเชาหองที่แตกตางกัน ดังน้ี หองแอร ถาอยูไมเกิน 2 คน คิดคา

หองเดือนละ 3000 แตถาอยู 3-4 คน คิดคาหองเดือนละ  3500  สําหรับหองพัดลม ถาอยูไมเกิน 2 คน 

คิดคาหองเดือนละ 2500 แตถาอยู 3-4 คน คิดคาหองเดือนละ  3000  นอกจากนี้ทางหอพักยังกําหนดให

ผูเชาสามารถเหมาจายคาหองได โดยแบงเปน 4 ชวง คือเหมาจาย 3, 6, 9 หรือ 12  เดือน   โดยกําหนด

ราคาตามประเภทหอง และจํานวนผูเขาพัก  คือ ถาเปนหองแอร อยูไมเกิน 2 คน เหมาจาย 8500, 16500 

, 25000 และ 32000  ตามลําดับ  ถาอยู 3-4 คน เหมาจาย 9000, 185000, 28000 และ 34000 

ตามลําดับ  สําหรับหองพัดลมจะมีอัตราเหมาจายเชนเดียวกับหองแอร  คือ ถาอยูไมเกิน 2 คน เหมาจาย 

7000, 13000 , 20000 และ 25000  ตามลําดับ  ถาอยู 3-4 คน เหมาจาย 8500, 165000, 25000 และ 

32000 ตามลําดับ   

 หอพักหรรษาจะเปดใหเขาชมหอพัก และจองทั้งหองแอรและหองพัดลม โดยกจะเปดใหจอง

สําหรับนักศึกษาชาย ในระหวางวันที่ 1- 30 กันยายน 2550 ถาจองหองแอร ถาจองตั้งแต วันที่ 1 – 15 

กันยายน 2550  จะไดรับโปรโมชั่นคือ จายคามัดจําเพียง 500 บาท พรอมทั้งจายคาหองเดือนแรกเพียง

ครึ่งราคา นอกจากนี้ยังฟรีคาน้ํา และคาอินเตอรเน็ตในเดือนแรกอีกดวย สําหรับคนที่จอง 16-30 กันยายน 

2550 จะตองจายคามดัจํา 2000 บาท และจะไดรับสวนลดคาหอง 20% สําหรับเดือนแรกฟรีคาน้ํา และคา

อินเตอรเน็ต สําหรับหองพัดลม ถาจองตั้งแต วันที่ 1 – 15 กันยายน 2550 จะไดลดคาหองเดือนแรก 

30% และฟรีคาน้ําในเดือนแรก แตถาจอง ในชวย  16-30 กันยายน 2550 จะไดสวนลดคาหองเดือนแรก 

10% และฟรีคาน้ําในเดือนแรก 

สําหรับนักศึกษาหญิงจะเปดจอง ในระหวางวันที่ 1- 30 ตุลาคม 2550 ถาจองหองแอร โดยจอง

ตั้งแต วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2550  จะไดรับโปรโมชั่นเชนเดียวกับนักศึกษาชาย ที่จองในระหวางวันที่ 1-

15  กันยายน สําหรับคนที่จอง 16-30 ตุลาคม 2550 จะไดรับโปรโมชั่นเชนเดียวกับนักศึกษาชาย ที่จอง
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ในระหวางวันที่ 15-30   กันยายน 2550  สําหรับหองพัดลม ถาจองตั้งแต วันที่ 1 – 15  ตุลคม 2550 จะ

ไดลดคาหองเดือนแรก 30% และฟรีคาน้ําในเดือนแรก แตถาจอง ในชวย  16-30 ตุลาคม 2550 จะได

สวนลดคาหองเดือนแรก 10% และฟรีคาน้ําในเดือนแรก 

จากกรณีศึกษา ใหนักศึกษาทาํการทดลอง ดงัน้ี 

 1.  ใหแตละกลุมเขียน Decision Tree สําหรบัการจองหองพัก พรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปแบบ

โครงสรางภาษา 

2.  ใหนักศึกษาเขียน Decision Tree สําหรับการชําระคาที่พัก 

3.  จาก Decision Tree ที่กําหนดใหตอไปนี ้ใหนําไปเขียนเปน Decision Table  

   

 


