
 

บทคัดย่อ 

บทความนีเ้สนอเคร่ืองมือส าหรับการสร้างแบบทดสอบ
ส าหรับภาษา SQL ท่ีได้จากการสร้างแคมเปญทางการตลาด
โดยซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญ  ซ่ึงปัจจุบันวิธีการท่ีใช้
ส าหรับทดสอบคือวิธีแบบ Black-Box โดยการน าข้อมูลท่ีมีอยู่
มาทดสอบผ่านเง่ือนไขของแคมเปญและวิเคราะห์จากจ านวน
ผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาโดยไม่สนใจว่าแต่ละผลลัพธ์ท่ีได้มาน้ันมี
ลักษณะข้อมูลเป็นอย่างไรและผ่านเง่ือนไขทุกกรณีท่ีเกิดขึ้น
หรือไม่  โดยข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันจะเกิดจากส่วน
ของเง่ือนไขของแคมเปญท่ีมีการก าหนดได้ไม่ครอบคลมุตาม
ความต้องการ  จากปัญหานีจึ้งแก้ปัญหาด้วยการสร้างเคร่ืองมือ
ซ่ึงมีวิธีการทดสอบแบบ White-Box มาทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือให้
เห็นว่ามีลักษณะข้อมูลแบบต่าง ๆ ท่ีผ่านเง่ือนไขของการสร้าง
แคมเปญ  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการสร้างกรณีการทดสอบนีเ้ป็นเพียง
การน าเสนอลักษณะของโครงสร้างข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการ
ทดสอบท่ีได้จากการวิเคราะห์เ ง่ือนไขท่ีได้จากการสร้าง
แคมเปญ  ซ่ึงจะช่วยท าให้ผู้ ใช้เห็นโครงสร้างของข้อมูลท่ีใช้
ทดสอบผ่านเง่ือนไขของแคมเปญท่ีก าหนดไว้เพียงเท่าน้ัน 
ค ำส ำคญั: การทดสอบ  กรณีการทดสอบ  เอสคิวแอล 
 

Abstract 
This work proposed a tool for testing SQL statements 

that are generated from Marketing Campaign 

requirement.  Currently, the test is done via Black Box 

testing which use the existing data to compare with the 

conditions of the campaign without analyzing the form of 

the results.  The error from the existing method arises 

from the conditions of the campaign that do not cover the 

requirement.  To improve the testing, White Box testing is 

introduced.  It includes the checking for the form of the 

results.  The result of this work is the form of the testing 

clauses of SQL statements which allows testers to see the 

conditions clearly. 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบนัการซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ร่ิมมีบทบาทในการน ามาใช้

งานในภาคธุรกิจมากข้ึน  เพราะช่วยในการอ านวยความสะดวก
ในการท างานมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงซอฟต์แวร์ท่ีงานวิจัยน้ีให้ความ
สนใจคือซอฟตแ์วร์การจดัการแคมเปญ   โดยเป็นตวัช่วยในการ
สร้างแคมเปญทางการตลาด  และจัดเก็บขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วม
แคมเปญตามเง่ือนไขท่ีสร้างไว ้ โดยในการสร้างเง่ือนไขนั้น
สามารถดูรายละเอียดของเง่ือนไขในรูปแบบภาษาเอสคิวแอล
ได ้ และปัญหาท่ีพบจากการสร้างแคมเปญคือเง่ือนไขท่ีมีการ
ก าหนดท่ีผิดไป  โดยการทดสอบดว้ยวิธี Black-Box จะไม่พบ
ขอ้ผิดพลาดน้ีหรือพบไดน้อ้ยมาก 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแนวทางการสร้างกรณีการ
ทดสอบ  และการสร้างเคร่ืองมือส าหรับทดสอบภาษาเอสคิว
แอล  พบวา่สามารถน ามาประยกุตใ์ชส้ าหรับการสร้างเคร่ืองมือ
การทดสอบภาษาเอสคิวแอลท่ีไดจ้ากการสร้างแคมเปญ  โดย
เน้นการวิเคราะห์เง่ือนไขตรรกะท่ีใช้ออกแคมเปญเป็นส่วน
ส าคญั  เพื่อสร้างกรณีการทดสอบของแคมเปญท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไข  ท าใหพ้บขอ้บกพร่องท่ีอาจจะท าใหแ้คมเปญเกิดความ
ผิดพลาดข้ึนได ้ โดยงานวจิยัช้ินน้ีไดท้ าการศึกษาบนฐานขอ้มูล
ออราเคิล  และไม่ค านึงถึงฟังกช์ัน่การท างานพิเศษส าหรับภาษา
เอสคิวแอล 

ระบบส ำหรับกำรทดสอบเง่ือนไขในแคมเปญกำรตลำด 
A System for Conditions Testing in Marketing Campaign 
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2. ทฤษฎีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 กำรทดสอบซอฟต์แวร์ 

การทดสอบซอฟต์แวร์ [1] หมายถึง กระบวนการท่ีใช้
ตรวจสอบวา่ซอฟตแ์วร์ท่ีจดัท าข้ึนมาเป็นไปตามความตอ้งการ
หรือเพ่ือท่ีจะระบุความแตกต่างระหว่างผลลพัธ์ท่ีคาดหวงักับ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ริงจากซอฟต์แวร์  โดยสามารถท าการไดท้ั้ งการ
ท าดว้ยมือ  หรือการท าโดยอตัโนมติั 

เป้าหมายของการทดสอบซอฟต์แวร์คือ สามารถป้องกัน
ความผิดพลาด ท่ีเกิดข้ึนกับซอฟต์แวร์ได ้ สามารถบอกไดว้่า
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนั้ นจะส่งผลกระทบต่อซอฟต์แวร์
อยา่งไร  ถา้ไม่สามารถป้องกนัความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้ การ
ทดสอบควรจะบอกแนวทางแกไ้ขท่ีชดัเจน 

กรณีทดสอบแบบชั้นสมมูล (Equivalence Class) ซ่ึง [2,7] 

การท าชั้นสมมูลนั้นสามารถแบ่งสมาชิกของเซตได้มากกว่า
หน่ึงชั้น  และแต่ละชั้นจะมีความสัมพนัธ์กนั  โดยการท ากรณี
ทดสอบจะท าการแบ่งขอ้มูลของตวัแปรออกเป็นช่วงท่ีเรียกว่า
ชั้นสมมูล (Equivalence Class) ซ่ึงมีหลกัเกณฑใ์นการกาหนด
ชั้นสมมูล คือ ข้อมูลของตัวแปรเป็นค่าคงท่ี ค่าเซต หรือค่า
ตรรกะ จะได้หน่ึงชั้ นสมมูลท่ีถูกต้อง (valid) และหน่ึงชั้ น
สมมูลท่ีไม่ถูกตอ้ง (invalid) ส่วนขอ้มูลของตวัแปรท่ีเป็นค่า
ช่วง จะได้หน่ึงชั้ นสมมูลท่ีถูกต้อง และสองชั้ นสมมูลท่ีไม่
ถูกตอ้ง ตามตวัอยา่งในตารางท่ี 1 ไดมี้การแบ่งชั้นสมมูลของตวั
แปร Age ภายใตเ้ง่ือนไข 18 <= Age <= 30  โดยสามารถแบ่ง
ชั้นสมมูลออกมาไดเ้ป็น 3 ชั้น  ซ่ึงแต่และชั้นมีความสัมพนัธ์คือ
อยูภ่ายใตค้่าของตวัแปร Age 

 
ตำรำงที ่1 :ตวัอยา่งชั้นสมมูลท่ีสามารถแบ่งได ้

No Equivalence Class Value Type 

1 18<=Age  <= 30 20 Valid 

2 Age < 18 17 Invalid 

3 Age >30 31 Invalid 

 
โดยการสร้างกรณีทดสอบส าหรับชั้นสมมูล [3] ท าได ้4 วิธี

คือ  
1. การทดสอบโดยใช้ชั้นสมมูลแบบวีคนอร์มอล (Weak 

Normal Equivalence Class Testing) 

2.  การทดสอบโดยใช้ชั้ นสมมูลแบบสตรองนอร์มอล 
(Strong Normal Equivalence Class Testing) 

3.  การทดสอบโดยใช้ชั้ นสมมูลแบบ วีคโรบัส (Weak 

Robust Equivalence Class Testing) 
4. การทดสอบ โดยใชช้ั้นสมมูลแบบสตรองโรบสั (Strong 

Robust Equivalence Class Testing) 
2.2 ซอฟต์แวร์กำรจดักำรแคมเปญ (Campaign 

Management Software) 
ซอฟต์แวร์การจดัการแคมเปญเป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการ

จดัการแคมเปญให้เป็นไปตามความตอ้งการฝ่ายการตลาดกับ
กลุ่มลูกคา้เพ่ือให้ไดเ้ป้าหมายท่ีตอ้งการ  โดยจะมีการออกส่ือ
เพ่ือชักชวนลูกค้าให้ร่วมแคมเปญนั้ น ๆ  โดยในการสร้าง
แคมเปญแต่ละคร้ังตอ้งมีการวางแผนส าหรับแคมเปญมาก่อน  
เพราะแต่ละแคมเปญท่ีจะออกไปมกัมีเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัไป  
จากนั้นจึงมีการสร้างแคมเปญให้เป็นไปตามความตอ้งการตาม
แผนท่ีไดว้างไว ้ ซ่ึงการสร้างเง่ือนไขแคมเปญในซอฟตแ์วร์การ
จัดการแคมเปญจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาเอสคิวแอล 
(SQL) และสามารถสร้างเง่ือนไขของแคมเปญใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของภาษาเอสคิวแอลได ้ โดยความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในตาราง
ท่ีน ามาใชจ้ะถูกก าหนดตั้งแต่แรกเร่ิมแลว้  ผูใ้ชมี้หนา้ท่ีเพียงใส่
เง่ือนไขตามท่ีตอ้งการลงไปเท่านั้น  จากภาพท่ี 1  แสดงให ้

 

 

 

ภำพที ่1: ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์การจดัการแคมเปญอะโดบี (Adobe 

Campaign) [4] 
 

 

เห็นส่วนของการก าหนดเง่ือนไขแคมเปญของโปรแกรมอะโด-

บี  แคมเปญ  ท่ีสนใจกลุ่มเพศชายท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี  



 

และมีภูมิภาคทางทิศตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา  ซอฟตแ์วร์น้ี
สามารถสร้างเง่ือนไขท่ีก าหนดให้อยูใ่นรูปแบบของภาษาเอส
คิวแอลได ้ เพ่ือน าค าสั่งน้ีไปตรวจสอบกบัฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 
2 ท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอลท่ีจากการ
สร้างเง่ือนไขทางแคมเปญ 

 

 
 

ภำพที ่2: ตวัอยา่งค  าสัง่เอสคิวแอลท่ีจาการสร้างแคมเปญโดย
ซอฟตแ์วร์การจดัการแคมเปญอะโดบี (Adobe Campaign) [4] 

 
2.3 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
1. Automated SQL Query Generation for Systematic 

Testing of Database Engines [5] งานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการ
สร้างเคร่ืองมือ Alloy ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับการทดสอบ
ภาษาเอสคิวแอล  โดยมีการสร้างไวยากรณ์ส าหรับวิเคราะห์
ภาษาเอสคิวแอลในรูปแบบค าสัง่ SELECT โดยโครงสร้างของ
ภาษาเป็นไปตามภาพท่ี 3 ซ่ึงแสงให้เห็นการวิเคราะห์ภาษา
ออกไปส่วนค าสัง่ต่างตามน้ี 

 

  
ภำพที ่3: ไวยากรณ์ท่ีใชวิ้เคราะห์ค  าสั่ง SQL 

 

โดยผูว้ิจัยได้เพ่ิมวิธีการวิเคราะห์ไวยากรณ์ทางภาษาจาก
งานวจิยัน้ี  โดยเพ่ิมส่วนการวเิคราะห์ไวยากรณ์ส่วนของตรรกะ
ของเง่ือนไขค าสัง่ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการสร้างเง่ือนไขในการ
จดัท าแคมเปญ 

2. งานวิจยั Database State Generation via Dynamic 

Symbolic Execution for Coverage Criteria [6] งานวิจยัน้ีได้
น าเสนอการสร้างฐานขอ้มูลโดยอตัโนมติัเพื่อลดการท างานของ

มนุษย ์ โดยใช้วิธีการขอบเขตขอ้มูลท่ีครอบคลุม  (Boundary 

Value Coverage) ความครอบคลุมของตรรกะ (Logical 

Coverage)  และใช ้Correlated Active Clause Coverage ซ่ึง
ประยุกต์มาจาก Modified Condition/Decision Coverage 

(MC/DC) เพื่อจะให้ทุกเง่ือนไขถูกทดสอบดว้ยเคร่ืองมือ DES  
ส าหรับ .NET โดยมีการทดสอบทุกตวัด าเนินการ (=, <>, >, 

>=, <, <=,IN, NOT IN)   ซ่ึงจากการทดสอบพบวา่สามารถ
ทดสอบไดค้รอบคลุมในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีไม่ซบัซอ้นมาก  จาก
งานวิจัยน้ีสามารถน าวิธีการท่ีใช้ทดสอบตัวด าเนินการมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัน้ีได ้

3.  การวิ เคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเ ม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงของโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็[7] งานวิจยัน้ีเสนอ
แนวทางในการหาค่าตัวแปรท่ีจะน ามาทดสอบเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงของโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ดว้ยวิธีการทดสอบ
โดยใช้ชั้นสมมูล (Equivalence Class Testing)  โดยการ
ทดสอบโดยใช้ชั้ นสมมูลเป็นวิธีการทดสอบเพ่ือตรวจหา
ขอ้ผิดพลาด โดยน าขอ้มูลมาจัดกลุ่ม และแบ่งขอ้มูลออกเป็น
ช่วงท่ีเรียกวา่ชั้นสมมูล (Equivalence Class) ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์
ในการกาหนดชั้นสมมูล คือ ขอ้มูลเป็นค่าคงท่ี ค่าเซต หรือค่า
ตรรกะ จะได้หน่ึงชั้นสมมูลท่ีถูกต้อง (valid)  และหน่ึงชั้ น
สมมูลท่ีไม่ถูกตอ้ง (invalid) ส่วนขอ้มูลเป็นค่าช่วง จะไดห้น่ึง
ชั้นสมมูลท่ีถูกตอ้ง และสองชั้นสมมูลท่ีไม่ถูกตอ้ง และวิธีการ
ทดสอบโดยใชค้่าขอบเขต (Boundary Value Testing)  โดย
การทดสอบโดยใชค้่าขอบเขต เป็นวิธีการทดสอบโดยยึดหลกั
วา่ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมกัจะเกิดใกล ้ๆ กบัค่าขอบเขตของตวั
แปรน าเขา้ ซ่ึงวธีิการน้ีท างานไดดี้กบัตวัแปรท่ีมีความเป็นอิสระ
ต่อกนั และมีค่าเป็นช่วงท่ีชดัเจน วิธีการน้ีจะมีการวิเคราะห์ค่า
ขอบเขตของตวัแปรน าเขา้  ซ่ึงสามารถหาช่วงของตัวแปรท่ี
ครอบคลุมเง่ือนไขท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

3. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย  
3.1 กรอบแนวควำมคดิ 
การสร้างแบบกรณีการทดสอบจากขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อ

ช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้  โดยกรอบการท างาน
ของเคร่ืองมือการทดสอบน้ีจะเป็นไปตามภาพท่ี 4 ซ่ึงเป็น
แผนภาพกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการท างานของเคร่ืองมือโดย
เร่ิมจากการวิเคราะห์เอกสารตั้งตน้ท่ีมีนามสกุลเป็นเอสคิวแอล



 

ท่ีมีความถูกตอ้งสามารถประมวลผลได ้ จึงน าไปวิเคราะห์ส่วน
ของโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอลเพ่ิมเติม  เพื่อหาคอลมัน์ท่ีมี
การเรียกใช้งานของแต่ละตารางและหาตัวด าเนินการทาง
ตรรกะเพ่ือน ามาวิเคราะห์การหาค่าของตวัแปรเพื่อน าไปสร้าง
กรณีการทดสอบ  จากนั้นจึงสร้างกรณีการทดสอบตามขั้นตอน
วธีิท่ีไดก้ าหนดไว ้

 

 
 

ภำพที ่4: แผนภาพกิจกรรมแสดงการท างานของเคร่ืองมือ
การสร้างแบบทดสอบจากเง่ือนไขของแคมเปญ 

 

3.2 วเิครำะห์โครงสร้ำงไวยำกรณ์ของภำษำเอสควิแอล [8] 
โครงสร้างหลกัท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ีคือภาษาเอสคิวแอล 

(SQL) จึงตอ้งมีการวิเคราะห์รูปแบบของภาษาเพื่อหาตาราง ,  
คอลัมน์  และค่าของข้อมูลท่ีน ามาใช้งานส าหรับการออก
แคมเปญ  โดยโครงสร้างท่ีน ามาวเิคราะห์จะเป็นไปตามรูปแบบ
ภาพท่ี 3 ซ่ึงแสดงส่วนของไวยากรณ์ตรรกะศาสตร์ทางภาษา
เอสคิวแอลจากรูปแบบค าสัง่ SELECT  

 

ภำพที ่5: ไวยากรณ์ท่ีใชพิ้จารณาตรรกะของค าสัง่ SQL 

 

โดยชุดค าสั่งท่ีไดจ้ากการสร้างแคมเปญจะมีเง่ือนไขแสดง
ความสมัพนัธ์ของแต่ละตารางท่ีคงท่ีอยูแ่ลว้  จึงสามารถตดัการ
วเิคราะห์ในส่วนน้ีไดเ้ลย  โดยจะเร่ิมท าการวิเคราะห์จากส่วนท่ี
มีการก าหนดเง่ือนไขของแคมเปญซ่ึงเป็นส่วนตรรกะใน
โครงสร้างของภาษาเอสคิวแอล ยกตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูล
จากชุดค าสัง่ตั้งตน้ในภาพท่ี 6 

 

 

ภำพที ่6: ชุดค าสัง่ท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ 
 

จะไดรู้ปแบบของโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอลตามตาราง
ท่ี 2 ดงัน้ี 

  

<clause> := <expr> | EOF  

<expr> := <term> <exprs>  

<exprs> := <logic> <term> <exprs> | NIL  

<logic> := AND | OR 

<term> := <bop> | FUN ( IDEN ) <bop> | 

(<expr> )  
<bop> :=  

                 =  <value> | <> <value> |  

                 < <value> | <=  <value> | 

                 >  <value> | >= <value> | 

                 LIKE 'STRING' | 

                BETWEEN <value> AND <value> | 

                IN <vlist> | 

                IS <isnull> | 

               NOT <xop> 

 

<xop> := 

               LIKE 'STRING' | 

               BETWEEN <value> AND <value> | 

               IN <list> 

 

<value> := NUMBER | 'STRING' | FUN <list> 

<isnull> := NULL | NOT NULL 

<list> := ( <value> <values>  

<values> := , <value> <values> |  ) 
 

((table1.amount >= 500 

and table1.currency_cd = '764') 
or (table1.amount >= 10000 

and table1.currency_cd <> '764')) 
 



 

 

ตำรำงที ่2: ผลลพัธ์ท่ีจากการวิเคราะห์ไวยากรณ์ของภาษาเอสคิวแอล 
Label Value 

LB ( 
logic or 

LB ( 
logic and 

name table1.amount 

op >= 

value 500 

name table1.currency_cd 

op = 

value '764' 

RB ) 

LB ( 
logic and 

name table1.amount 

op >= 

value 10000 

name table1.currency_cd 

op <> 

value '764' 

RB ) 

RB ) 

 
3.3 วเิครำะห์หำค่ำของตวัแปร  
วิเคราะห์หาค่าตวัแปรจากการท าชั้นสมมูล (Equivalence 

Class) เพ่ือหาช่วงของขอ้มูลท่ีจะครอบคลุมตวัแปรซ่ึงช่วยลด
กรณีการทดสอบ  โดยจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรจาก
ค่าจริงท่ีมี  จากนั้นจึงสุ่มหาค่าเท็จจากขอ้มูลของตวัแปรท่ีมี  ซ่ึง
จากชุดค าสั่งตามภาพท่ี 6 ภายใตเ้ง่ือนไขค าสั่งเอสคิวแอลค่า
ของ table1.amount ได้แบ่งชั้นสมมูลออกเป็น 2 ชั้นคือ 
table1.amount >= 500 และ  table1.amount >= 1000 ซ่ึงทั้ง 2 

ชั้ นถูกก าหนมาอยู่แล้ว  จึงถือทั้ งสองชั้ นเป็นชั้ นท่ีถูกต้อง 
(Valid)  เม่ือไดช้ั้นท่ีถูกตอ้งแลว้จะท าการหาชั้นท่ีไม่ถูกตอ้งจาก
ทั้งสองชั้น  ซ่ึงจะไดช้ั้น  table1.amount < 500 เป็นชั้นท่ีไม่
ถูกตอ้ง (Invalid) ของทั้งสองชั้นพอดี  และใชว้ิธีการน้ีหาชั้นท่ี
ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งของ table1.currency_cd ไดเ้หมือนกัน  
โดยสามารถแบ่งค่าตามชั้นสมมูลแต่ละตวัแปร   และค่าตามชั้น
สมมูลตามตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

 

ตำรำงที ่3: ผลลพัธ์ท่ีจากการวิเคราะห์ไวยากรณ์ของภาษาเอสคิวแอล 
Column No Equivalence Class Value Type 

table1.amount 
1 Amount  >=  500 500 V 

 2 Amount  >=  10000 10000 V 

 3 Amount  < 500 499 I 

table1.currency_cd 1 currency_cd = ‘764’ ‘764’ V 

 2 currency_cd <> 

‘764’ 
‘765’ V 

 3 currency_cd = ‘763’ ‘763’ I 

 

จากตารางจะพบว่าค่าของ Type มีด้วยกัน 2 ค่า โดยมี
ความหมายดงัน้ี 

V = ค่าของตวัแปรน้ีถูกตอ้ง (Valid)  

I = ค่าของตวัแปรน้ีไม่ถูกตอ้ง (Invalid) 

 
3.4 กำรสร้ำงกรณีทดสอบ 
วธีิการสร้างกรณีทดสอบโดยใชช้ั้นสมมูล เร่ิมดว้ยการน าค่า

จากชั้นสมมูลท่ีผา่นการวเิคราะห์แลว้ มาสร้างกรณีทดสอบโดย
ใช้ชั้ นสมมูลแบบสตรองนอร์มอล (Strong Normal 

Equivalence Class Testing)  สามารถสร้างกรณีการทดสอบ
ไดผ้ลตามภาพท่ี 7 ดงัน้ี 

 

 
ภำพที ่7: ตวัอยา่งกรณีทดสอบ 



 

 

4. อภิปรำยผล  
จากการสร้างกรณีการทดสอบจะช่วยให้เห็นโครงสร้างของ

ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เ ง่ือนไข ท่ีอาจจะเกิดข้ึนของ
แคมเปญท าให้เห็นลกัษณะข้อมูลท่ีควรจะน ามาทดสอบกับ
เง่ือนไขของแคมเปญท่ีละเอียดข้ึน  จากเดิมท่ีมีการทดสอบโดย
ดูจากจ านวนของขอัมูลท่ีผ่านเง่ือนไขแคมเปญเพียงเท่านั้น  แต่
บางกรณีเม่ือน าค่าตัวแปรท่ีใช้ในการทดสอบจากกรณีการ
ทดสอบไปหาขอ้มูลบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ พบวา่ไม่มีขอ้มูลบน
ฐานขอ้มูล  ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่ปรากฎบนฐานขอ้มูล  หรือ
ฐานขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยัน้ีอาจมีขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ 

 

5. สรุป  
จากงานวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการหาโครงสร้างของข้อมูลท่ี

อาจจะเกิดข้ึนจากเง่ือนไขของแคมเปญดว้ยวิธีการทดสอบแบบ 
White-Box  แต่ในการวเิคราะห์เง่ือนไขของแคมเปญนั้นยงัพบ
ขอ้บกพร่องและยงัไม่รองรับการท างานของฟังกช์ัน่พิเศษต่าง ๆ 
ในภาษาเอสคิวแอลได้  ซ่ึงทางผูว้ิจัยจะน าขอ้จ ากัดน้ีไปเป็น
แนวทางในการพฒันาต่อไป  เพื่อใช้สร้างกรณีการทดสอบ
ส าหรับภาษาเอสคิวแอลท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการ
ท างานมากยิง่ข้ึน 
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