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บทคัดย่อ

requirement. To improve the testing, White Box testing is

บทความนีเ้ สนอเครื่ องมือสาหรั บการสร้ างแบบทดสอบ
สาหรั บภาษา SQL ที่ ได้ จากการสร้ างแคมเปญทางการตลาด
โดยซอฟต์ แ วร์ การจั ด การแคมเปญ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น วิ ธี การที่ ใ ช้
สาหรั บทดสอบคื อวิธีแบบ Black-Box โดยการนาข้ อมูลที่มีอยู่
มาทดสอบผ่ านเงื่ อนไขของแคมเปญและวิเคราะห์ จากจานวน
ผลลัพธ์ ที่ได้ ออกมาโดยไม่ สนใจว่ าแต่ ละผลลัพธ์ ที่ได้ มานั้นมี
ลักษณะข้ อมูลเป็ นอย่ างไรและผ่ านเงื่ อนไขทุ กกรณี ที่เกิ ดขึ ้น
หรื อไม่ โดยข้ อผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ ้น ในปั จจุ บันจะเกิ ดจากส่ วน
ของเงื่ อนไขของแคมเปญที่ มีการกาหนดได้ ไม่ ครอบคลุมตาม
ความต้ องการ จากปั ญหานีจ้ ึ งแก้ ปัญหาด้ วยการสร้ างเครื่ องมือ
ซึ่ งมีวิธีการทดสอบแบบ White-Box มาทดสอบเพิ่มเติมเพื่อให้
เห็นว่ ามีลักษณะข้ อมูลแบบต่ าง ๆ ที่ผ่านเงื่ อนไขของการสร้ าง
แคมเปญ ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการสร้ างกรณี การทดสอบนีเ้ ป็ นเพียง
การนาเสนอลักษณะของโครงสร้ างข้ อมูลที่จะนามาใช้ ในการ
ทดสอบที่ ไ ด้ จากการวิ เ คราะห์ เงื่ อ นไขที่ ไ ด้ จ ากการสร้ าง
แคมเปญ ซึ่ งจะช่ วยทาให้ ผู้ใช้ เห็ นโครงสร้ างของข้ อมูลที่ ใช้
ทดสอบผ่ านเงื่อนไขของแคมเปญที่กาหนดไว้ เพียงเท่ านั้น
คำสำคัญ: การทดสอบ กรณี การทดสอบ เอสคิวแอล

introduced. It includes the checking for the form of the

Abstract
This work proposed a tool for testing SQL statements
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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

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. บทนำ

ปั จจุบนั การซอฟต์แวร์ประยุกต์เริ่ มมีบทบาทในการนามาใช้
งานในภาคธุรกิจมากขึ้น เพราะช่วยในการอานวยความสะดวก
ในการทางานมากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ งซอฟต์แวร์ ที่ง านวิจัย นี้ ใ ห้ความ
สนใจคือซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญ โดยเป็ นตัวช่วยในการ
สร้ างแคมเปญทางการตลาด และจัดเก็บข้อมูลของผูเ้ ข้าร่ วม
แคมเปญตามเงื่ อนไขที่ สร้ างไว้ โดยในการสร้ างเงื่ อนไขนั้น
สามารถดูรายละเอียดของเงื่ อนไขในรู ปแบบภาษาเอสคิวแอล
ได้ และปั ญหาที่ พบจากการสร้างแคมเปญคือเงื่ อนไขที่ มีการ
กาหนดที่ ผิดไป โดยการทดสอบด้วยวิธี Black-Box จะไม่พบ
ข้อผิดพลาดนี้หรื อพบได้นอ้ ยมาก
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแนวทางการสร้างกรณี การ
ทดสอบ และการสร้างเครื่ องมื อสาหรั บทดสอบภาษาเอสคิ ว
แอล พบว่าสามารถนามาประยุกต์ใช้สาหรับการสร้างเครื่ องมือ
การทดสอบภาษาเอสคิวแอลที่ ได้จากการสร้างแคมเปญ โดย
เน้นการวิเคราะห์ เ งื่ อนไขตรรกะที่ ใช้อ อกแคมเปญเป็ นส่ ว น
สาคัญ เพื่อสร้างกรณี การทดสอบของแคมเปญที่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไข ทาให้พบข้อบกพร่ องที่อาจจะทาให้แคมเปญเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได้ โดยงานวิจยั ชิ้นนี้ได้ทาการศึกษาบนฐานข้อมูล
ออราเคิล และไม่คานึงถึงฟังก์ชนั่ การทางานพิเศษสาหรับภาษา
เอสคิวแอล

2. ทฤษฎีและงำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

การทดสอบโดยใช้ ช้ ั นสมมู ล แบบสตรองนอร์ ม อล
(Strong Normal Equivalence Class Testing)
3. การทดสอบโดยใช้ ช้ ั นสมมู ล แบบ วี ค โรบั ส ( Weak
Robust Equivalence Class Testing)
4. การทดสอบ โดยใช้ช้ น
ั สมมูลแบบสตรองโรบัส (Strong
Robust Equivalence Class Testing)
2.2 ซอฟต์ แวร์ กำรจัดกำรแคมเปญ (Campaign
Management Software)
ซอฟต์แวร์ การจัดการแคมเปญเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการ
จัดการแคมเปญให้เป็ นไปตามความต้องการฝ่ ายการตลาดกับ
กลุ่มลูกค้าเพื่อให้ได้เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ โดยจะมีการออกสื่ อ
เพื่ อ ชัก ชวนลู ก ค้า ให้ ร่ ว มแคมเปญนั้น ๆ โดยในการสร้ า ง
แคมเปญแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนสาหรับแคมเปญมาก่อน
เพราะแต่ละแคมเปญที่จะออกไปมักมีเป้ าหมายที่แตกต่างกันไป
จากนั้นจึงมีการสร้างแคมเปญให้เป็ นไปตามความต้องการตาม
แผนที่ได้วางไว้ ซึ่งการสร้างเงื่อนไขแคมเปญในซอฟต์แวร์ การ
จัด การแคมเปญจะมี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ ภาษาเอสคิ ว แอล
(SQL) และสามารถสร้างเงื่อนไขของแคมเปญให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของภาษาเอสคิวแอลได้ โดยความสัมพันธ์ของข้อมูลในตาราง
ที่นามาใช้จะถูกกาหนดตั้งแต่แรกเริ่ มแล้ว ผูใ้ ช้มีหน้าที่เพียงใส่
เงื่อนไขตามที่ตอ้ งการลงไปเท่านั้น จากภาพที่ 1 แสดงให้
2.

2.1 กำรทดสอบซอฟต์ แวร์

การทดสอบซอฟต์ แ วร์ [ 1] หมายถึ ง กระบวนการที่ ใ ช้
ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ ที่จดั ทาขึ้นมาเป็ นไปตามความต้องการ
หรื อเพื่อที่ จะระบุความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่คาดหวังกับ
ผลลัพธ์ที่ได้จริ งจากซอฟต์แวร์ โดยสามารถทาการได้ท้ งั การ
ทาด้วยมือ หรื อการทาโดยอัตโนมัติ
เป้ าหมายของการทดสอบซอฟต์แวร์ คื อ สามารถป้ อ งกัน
ความผิดพลาด ที่ เกิ ดขึ้ นกับซอฟต์แวร์ ได้ สามารถบอกได้ว่า
ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ นนั้ นจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ซอฟต์แ วร์
อย่างไร ถ้าไม่สามารถป้ องกันความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นได้ การ
ทดสอบควรจะบอกแนวทางแก้ไขที่ชดั เจน
กรณี ทดสอบแบบชั้นสมมูล (Equivalence Class) ซึ่ ง [2,7]
การท าชั้น สมมู ลนั้น สามารถแบ่ ง สมาชิ กของเซตได้มากกว่า
หนึ่ งชั้น และแต่ละชั้นจะมีความสัมพันธ์กนั โดยการทากรณี
ทดสอบจะทาการแบ่งข้อมูลของตัวแปรออกเป็ นช่วงที่ เรี ยกว่า
ชั้นสมมูล (Equivalence Class) ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ในการกาหนด
ชั้น สมมู ล คื อ ข้อ มู ล ของตัวแปรเป็ นค่ า คงที่ ค่ า เซต หรื อ ค่ า
ตรรกะ จะได้ห นึ่ งชั้น สมมู ล ที่ ถู ก ต้อ ง ( valid) และหนึ่ งชั้น
สมมูลที่ ไม่ถูกต้อง (invalid) ส่ วนข้อมูลของตัวแปรที่ เป็ นค่ า
ช่ ว ง จะได้ห นึ่ ง ชั้น สมมู ล ที่ ถู ก ต้อ ง และสองชั้น สมมู ล ที่ ไ ม่
ถูกต้อง ตามตัวอย่างในตารางที่ 1 ได้มีการแบ่งชั้นสมมูลของตัว
แปร Age ภายใต้เงื่อนไข 18 <= Age <= 30 โดยสามารถแบ่ง
ชั้นสมมูลออกมาได้เป็ น 3 ชั้น ซึ่งแต่และชั้นมีความสัมพันธ์คือ
อยูภ่ ายใต้ค่าของตัวแปร Age
ตำรำงที่ 1 :ตัวอย่างชั้นสมมูลที่สามารถแบ่งได้
No

Value

Type

1

18<=Age <= 30

Equivalence Class

20

Valid

2

Age < 18

17

Invalid

3

Age >30

31

Invalid

โดยการสร้างกรณี ทดสอบสาหรับชั้นสมมูล [3] ทาได้ 4 วิธี
คือ

ภำพที่ 1: ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญอะโดบี (Adobe
1. การทดสอบโดยใช้ช้ ัน สมมู ล แบบวี ค นอร์ ม อล ( Weak

Campaign) [4]

Normal Equivalence Class Testing)

เห็นส่วนของการกาหนดเงื่อนไขแคมเปญของโปรแกรมอะโดบี แคมเปญ ที่สนใจกลุ่มเพศชายที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ถึง 30 ปี

และมีภูมิภาคทางทิศตะวันตกของสหรัฐอเมริ กา ซอฟต์แวร์ น้ ี
สามารถสร้างเงื่อนไขที่กาหนดให้อยูใ่ นรู ปแบบของภาษาเอส
คิวแอลได้ เพื่อนาคาสั่งนี้ ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล ดังภาพที่
2 ที่ แสดงให้เห็ นถึงโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอลที่ จากการ
สร้างเงื่อนไขทางแคมเปญ

ภำพที่ 2: ตัวอย่างคาสัง่ เอสคิวแอลที่จาการสร้างแคมเปญโดย
ซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญอะโดบี (Adobe Campaign) [4]
2.3 งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. Automated SQL Query Generation for Systematic
Testing of Database Engines [5] งานวิจยั นี้ ได้นาเสนอการ

สร้ างเครื่ องมื อ Alloy ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการทดสอบ
ภาษาเอสคิ วแอล โดยมีการสร้ างไวยากรณ์ สาหรั บวิเคราะห์
ภาษาเอสคิวแอลในรู ปแบบคาสัง่ SELECT โดยโครงสร้างของ
ภาษาเป็ นไปตามภาพที่ 3 ซึ่ ง แสงให้เห็ น การวิเ คราะห์ ภาษา
ออกไปส่วนคาสัง่ ต่างตามนี้

ภำพที่ 3: ไวยากรณ์ที่ใช้วิเคราะห์คาสั่ง SQL
โดยผูว้ ิจัย ได้เพิ่ม วิธี การวิเคราะห์ ไ วยากรณ์ ท างภาษาจาก
งานวิจยั นี้ โดยเพิ่มส่วนการวิเคราะห์ไวยากรณ์ส่วนของตรรกะ
ของเงื่อนไขคาสัง่ ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างเงื่อนไขในการ
จัดทาแคมเปญ
2. งานวิจยั Database State Generation via Dynamic
Symbolic Execution for Coverage Criteria [6] งานวิจยั นี้ ได้
นาเสนอการสร้างฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อลดการทางานของ

มนุ ษย์ โดยใช้วิธีการขอบเขตข้อมูลที่ ครอบคลุม (Boundary
Value
Coverage) ความครอบคลุ ม ของตรรกะ (Logical
Coverage) และใช้ Correlated Active Clause Coverage ซึ่ ง
ประยุกต์มาจาก Modified Condition/Decision Coverage
(MC/DC) เพื่อจะให้ทุกเงื่ อนไขถูกทดสอบด้วยเครื่ องมื อ DES
สาหรับ .NET โดยมีการทดสอบทุกตัวดาเนิ นการ (=, <>, >,
>=, <, <=,IN, NOT IN) ซึ่ งจากการทดสอบพบว่าสามารถ
ทดสอบได้ครอบคลุมในกรณี ที่มีเงื่อนไขที่ไม่ซบั ซ้อนมาก จาก
งานวิ จัย นี้ สามารถน าวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ท ดสอบตัว ด าเนิ น การมา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั นี้ได้
3. การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ กรณี ท ดสอบเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ [7] งานวิจยั นี้ เสนอ
แนวทางในการหาค่ า ตัว แปรที่ จ ะน ามาทดสอบเมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยวิธี การทดสอบ
โดยใช้ช้ นั สมมูล (Equivalence Class Testing) โดยการ
ทดสอบโดยใช้ช้ ัน สมมู ล เป็ นวิ ธี ก ารทดสอบเพื่ อ ตรวจหา
ข้อผิดพลาด โดยนาข้อมูลมาจัดกลุ่ม และแบ่งข้อมูลออกเป็ น
ช่วงที่เรี ยกว่าชั้นสมมูล (Equivalence Class) ซึ่ งมีหลักเกณฑ์
ในการกาหนดชั้นสมมูล คือ ข้อมูลเป็ นค่าคงที่ ค่าเซต หรื อค่า
ตรรกะ จะได้ห นึ่ งชั้น สมมู ล ที่ ถู ก ต้อ ง ( valid) และหนึ่ งชั้น
สมมูลที่ ไม่ถูกต้อง (invalid) ส่ วนข้อมูลเป็ นค่าช่วง จะได้หนึ่ ง
ชั้นสมมูลที่ถูกต้อง และสองชั้นสมมูลที่ไม่ถูกต้อง และวิธีการ
ทดสอบโดยใช้ค่าขอบเขต (Boundary Value Testing) โดย
การทดสอบโดยใช้ค่าขอบเขต เป็ นวิธีการทดสอบโดยยึดหลัก
ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมักจะเกิ ดใกล้ ๆ กับค่าขอบเขตของตัว
แปรนาเข้า ซึ่งวิธีการนี้ทางานได้ดีกบั ตัวแปรที่มีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน และมีค่าเป็ นช่วงที่ ชดั เจน วิธีการนี้ จะมีการวิเคราะห์ค่า
ขอบเขตของตัวแปรนาเข้า ซึ่ งสามารถหาช่ วงของตัวแปรที่
ครอบคลุมเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
3.1 กรอบแนวควำมคิด

การสร้างแบบกรณี การทดสอบจากข้อมูลเดิมที่มีอยูแ่ ล้วเพื่อ
ช่วยลดข้อผิดพลาดที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นได้ โดยกรอบการทางาน
ของเครื่ อ งมื อ การทดสอบนี้ จะเป็ นไปตามภาพที่ 4 ซึ่ งเป็ น
แผนภาพกิ จกรรมที่ จะเกิ ดขึ้นในการทางานของเครื่ องมือโดย
เริ่ มจากการวิเคราะห์เอกสารตั้งต้นที่มีนามสกุลเป็ นเอสคิวแอล

ที่มีความถูกต้องสามารถประมวลผลได้ จึงนาไปวิเคราะห์ส่วน
ของโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอลเพิ่มเติม เพื่อหาคอลัมน์ที่มี
การเรี ย กใช้ง านของแต่ ล ะตารางและหาตัว ด าเนิ น การทาง
ตรรกะเพื่อนามาวิเคราะห์การหาค่าของตัวแปรเพื่อนาไปสร้าง
กรณี การทดสอบ จากนั้นจึงสร้างกรณี การทดสอบตามขั้นตอน
วิธีที่ได้กาหนดไว้

<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> | )

ภำพที่ 5: ไวยากรณ์ที่ใช้พิจารณาตรรกะของคาสัง่ SQL

ภำพที่ 4: แผนภาพกิจกรรมแสดงการทางานของเครื่ องมือ
การสร้างแบบทดสอบจากเงื่อนไขของแคมเปญ
3.2 วิเครำะห์ โครงสร้ ำงไวยำกรณ์ ของภำษำเอสคิวแอล [8]

โครงสร้างหลักที่ นามาใช้ในงานวิ จยั นี้ คือภาษาเอสคิวแอล
(SQL) จึ ง ต้อ งมี ก ารวิเ คราะห์ รู ป แบบของภาษาเพื่อ หาตาราง ,
คอลัม น์ และค่ า ของข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ง านส าหรั บ การออก
แคมเปญ โดยโครงสร้างที่นามาวิเคราะห์จะเป็ นไปตามรู ปแบบ
ภาพที่ 3 ซึ่ งแสดงส่ วนของไวยากรณ์ตรรกะศาสตร์ ทางภาษา
เอสคิวแอลจากรู ปแบบคาสัง่ SELECT

โดยชุดคาสั่งที่ ได้จากการสร้างแคมเปญจะมีเงื่ อนไขแสดง
ความสัมพันธ์ของแต่ละตารางที่คงที่อยูแ่ ล้ว จึงสามารถตัดการ
วิเคราะห์ในส่วนนี้ได้เลย โดยจะเริ่ มทาการวิเคราะห์จากส่ วนที่
มี ก ารก าหนดเงื่ อ นไขของแคมเปญซึ่ งเป็ นส่ ว นตรรกะใน
โครงสร้างของภาษาเอสคิวแอล ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากชุดคาสัง่ ตั้งต้นในภาพที่ 6
((table1.amount >= 500
and table1.currency_cd = '764')
or (table1.amount >= 10000
and table1.currency_cd <> '764'))

ภำพที่ 6: ชุดคาสัง่ ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
จะได้รูปแบบของโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอลตามตาราง
ที่ 2 ดังนี้

ตำรำงที่ 2: ผลลัพธ์ที่จากการวิเคราะห์ไวยากรณ์ของภาษาเอสคิวแอล
Label
LB
logic
LB
logic
name
op
value
name
op
value
RB
LB
logic
name
op
value
name
op
value
RB
RB

Value
(
or
(
and
table1.amount
>=
500
table1.currency_cd
=
'764'
)
(
and
table1.amount
>=
10000
table1.currency_cd
<>
'764'
)
)

3.3 วิเครำะห์ หำค่ ำของตัวแปร

ตำรำงที่ 3: ผลลัพธ์ที่จากการวิเคราะห์ไวยากรณ์ของภาษาเอสคิวแอล
Column
table1.amount

table1.currency_cd

No

Equivalence Class

Value

Type

1

Amount >= 500

500

V

2

Amount >= 10000

10000

V

3

Amount < 500

499

I

1

currency_cd = ‘764’

‘764’

V

2

currency_cd <>
‘764’
currency_cd = ‘763’

‘765’

V

‘763’

I

3

จากตารางจะพบว่า ค่ า ของ Type มี ด้ว ยกัน 2 ค่ า โดยมี
ความหมายดังนี้
V = ค่าของตัวแปรนี้ ถูกต้อง (Valid)
I = ค่าของตัวแปรนี้ ไม่ถูกต้อง (Invalid)
3.4 กำรสร้ ำงกรณีทดสอบ

วิธีการสร้างกรณี ทดสอบโดยใช้ช้ นั สมมูล เริ่ มด้วยการนาค่า
จากชั้นสมมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์แล้ว มาสร้างกรณี ทดสอบโดย
ใช้ ช้ ั นสมมู ล แบบสตรองนอร์ ม อล ( Strong
Normal
Equivalence Class Testing) สามารถสร้างกรณี การทดสอบ
ได้ผลตามภาพที่ 7 ดังนี้

วิเคราะห์ หาค่าตัวแปรจากการทาชั้นสมมูล (Equivalence
Class) เพื่อหาช่ วงของข้อมูลที่ จะครอบคลุมตัวแปรซึ่ งช่ วยลด
กรณี การทดสอบ โดยจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลของตัวแปรจาก
ค่าจริ งที่มี จากนั้นจึงสุ่มหาค่าเท็จจากข้อมูลของตัวแปรที่มี ซึ่ ง
จากชุดคาสั่งตามภาพที่ 6 ภายใต้เงื่ อนไขคาสั่งเอสคิวแอลค่า
ของ table1.amount ได้แ บ่ ง ชั้น สมมู ลออกเป็ น 2 ชั้น คื อ
table1.amount >= 500 และ table1.amount >= 1000 ซึ่ งทั้ง 2
ชั้น ถู ก ก าหนมาอยู่ แ ล้ว จึ ง ถื อ ทั้ง สองชั้น เป็ นชั้น ที่ ถู ก ต้อ ง
(Valid) เมื่อได้ช้ น
ั ที่ถูกต้องแล้วจะทาการหาชั้นที่ไม่ถูกต้องจาก
ทั้งสองชั้น ซึ่ งจะได้ช้ นั table1.amount < 500 เป็ นชั้นที่ไม่
ถูกต้อง (Invalid) ของทั้งสองชั้นพอดี และใช้วิธีการนี้ หาชั้นที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้องของ table1.currency_cd ได้เหมือนกัน
โดยสามารถแบ่งค่าตามชั้นสมมูลแต่ละตัวแปร และค่าตามชั้น
สมมูลตามตารางที่ 3 ดังนี้

ภำพที่ 7: ตัวอย่างกรณี ทดสอบ

4. อภิปรำยผล

จากการสร้างกรณี การทดสอบจะช่วยให้เห็นโครงสร้างของ
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นของ
แคมเปญท าให้เห็ น ลักษณะข้อมู ลที่ ค วรจะน ามาทดสอบกับ
เงื่อนไขของแคมเปญที่ละเอียดขึ้น จากเดิมที่มีการทดสอบโดย
ดูจากจานวนของขัอมูลที่ ผ่านเงื่อนไขแคมเปญเพียงเท่านั้น แต่
บางกรณี เ มื่ อ น าค่ า ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการทดสอบจากกรณี ก าร
ทดสอบไปหาข้อมูลบนฐานข้อมูลที่มีอยู่ พบว่าไม่มีขอ้ มูลบน
ฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็ นข้อมูลที่ไม่ปรากฎบนฐานข้อมูล หรื อ
ฐานข้อมูลที่นามาใช้ในงานวิจยั นี้อาจมีขอ้ มูลที่ไม่เพียงพอ
5. สรุ ป

จากงานวิจัย ในครั้ งนี้ เป็ นการหาโครงสร้ างของข้อ มู ล ที่
อาจจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขของแคมเปญด้วยวิธีการทดสอบแบบ
White-Box แต่ในการวิเคราะห์เงื่อนไขของแคมเปญนั้นยังพบ
ข้อบกพร่ องและยังไม่รองรับการทางานของฟังก์ชนั่ พิเศษต่าง ๆ
ในภาษาเอสคิ วแอลได้ ซึ่ งทางผูว้ ิ จัยจะนาข้อจากัดนี้ ไปเป็ น
แนวทางในการพัฒ นาต่ อ ไป เพื่ อ ใช้สร้ างกรณี การทดสอบ
สาหรับภาษาเอสคิวแอลที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับการ
ทางานมากยิง่ ขึ้น
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