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บทคัดยอ 
การทดสอบเปนกิจกรรมสําคัญในวัฏจักรของการ

พัฒนาซอฟตแวร  ซึ่งเปนสิ่งที่ผูทดสอบและผูพัฒนาถูก
คาดหวังวาจะตองดําเนินการกอนสงมอบซอฟตแวรที่
ปราศจากขอผิดพลาด  การรับประกันเชนนั้นดวยการ
ทดสอบทุกกรณีเปนสิ่งที่ทําไมไดในทางปฏิบัติ  จึงมี
ความพยายามที่จะสรางกรณีทดสอบที่นาเชื่อถือ อัน
หมายถึงครอบคลุมไดอยางทั่วถึง  โดยทั่วไปมักจะใช
ขอมูลจํานวนมากในการสรางกรณีทดสอบดวยคาใชจาย
สูง และมักกลายเปนอุปสรรคของการทดสอบ  บทความ
นี้เสนอขั้นตอนวิธีเชิงปฏิบัติงายๆ ซึ่งจะชวยลดขนาด
ของกรณีทดสอบ  แนวคิดหลัก อาศัยการแยกแยะ
ความสัมพันธขอมูลออกเปนประเภทตามขอกําหนดและ
ขอจํากัดของโปรแกรม เพื่อสราง finite state machine 
เสนทางทั้งหมดที่ไดจากจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดสิ้นสุด จะ
แทนกรอบทดสอบทั้งหมด  ซึ่งวิธีนี้ลดปริมาณ
กรณีศึกษาลงไดมากเมื่อเทียบกับวิธีทั่วไป 
 

Abstract 
Testing is an essential activity in software 

development process.  Testers and developers alike are 
facing a formidable expectation of delivery bug-free 
software.  Certifying bug-free with exhaustive test is 
commonly known to be impossible.  Numerous efforts 
have been attempted to arrive at a plausible test 

scenario wherein thorough coverage can be attained.  
Conventional approaches usually require large amount 
of test data (or input domain) to generate necessary test 
cases at premium expenses which, in many cases, end 
up to be a recalcitrant test process.  This paper proposes 
a straightforward, yet practical algorithmic method to 
reduce all relevant test cases.  The central idea rests 
upon identifying the relationships among category 
partition of input specifications and program 
constraints that subsequently are employed to construct 
a finite state machine.  As such, all paths connecting 
the start and end states represent the required test cases.  
Reduction on the number of generated test frames 
based on the proposed method in comparison with 
conventional approaches proves to be quite significant. 
คําสําคัญ:  Black-box testing, category-partition, 
pairwise testing, software component, test case 
generation 
 

1. บทนํา 
การพัฒนาซอฟตแวรหรือเรียกในกรอบที่แคบลงวา

โปรแกรมนั้น  มักจะหนีไมพนอุปสรรคที่สําคัญอยาง
หนึ่งคือ ขอผิดพลาด  วิธีที่ผูพัฒนาจะรูวาโปรแกรมมี
ขอผิดพลาด ก็ตองทดสอบโดยเลือกกรณีทดสอบ (test 
case) เมื่อโปรแกรมมีความซับซอนมากขึ้นและมีขนาด
ใหญขึ้นจนกลายเปนระบบโปรแกรมและซอฟตแวรใน



ที่สุด กรณีทดสอบก็มีจํานวนมากขึ้นเปนเงาตามตัว  
นักวิชาการไดศึกษาวิจัยกระบวนการทดสอบในปริมาณ
มากๆ ดวยวิธีทางสถิติ (statistical testing) [4] ดวยการ
สุมขอมูลนําเขา (random inputs) เพื่อจะได test profile 
และ test size ของขอมูลที่จะใชทดสอบ  โดยพิจารณา 
structural functionality หรือ black-box ของซอฟตแวร 
และใชเกณฑที่กําหนดจาก behavior model ตาม 
specification ของซอฟตแวรนั้น 

อยางไรก็ตาม ขอผิดพลาดในซอฟตแวรยังเปนสิ่งที่
ผูพัฒนาไมสามารถปองกันหรือกําจัดใหหมดสิ้นไป  จึง
มีการประเมินวิธีทดสอบกอนที่ซอฟตแวรใหไดคุณภาพ
ตามที่กําหนด กอนที่จะถูกสงมอบแกผูใช  ความจําเปน
ของการสราง test coverage ตาม dependability theory [3]  
การเลือกกรณีทดสอบจากกลุมขอมูลจํานวนมาก และ
สรางกรณีทดสอบเหลานั้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีขอมูล 
พอเพียงกับความตองการ  ทําใหมีการกําหนดแนวทาง
ในการพิจารณาวาคุณสมบัติ เกณฑสิ้นสุด (stopping 
rules) และตัววัด (measurement) ใดที่จะใชสรางกรณี
ทดสอบที่พอเพียงกับ statement, path, branch coverage 
[6]  ในทางปฏิบัติ การทดสอบมักกระทําภายใตขอจํากัด
ดานเงินทุนและเวลา ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนการ
ทดสอบอยางดีและเลือกกรณีทดสอบที่ดี เพื่อใหได
จํานวนกรณีทดสอบนอย แตสามารถพบขอผิดพลาดได
จํานวนมาก 

บทความนี้นําเสนอวิธีการลดกรณีทดสอบ  โดยใช
วิธี Category-Partition Method ประยุกตรวมกับ 
Pairwise Method ซึ่งมีสาระสําคัญของบทความมีดังนี้  
ขั้นแรกจะกลาวถึงกระบวนการสรางกรณีทดสอบ โดย
วิธี Category-Partition Method  จากนั้นใชวิธีการ 
Pairwise Method เพื่อสรางกรอบทดสอบ (test frame) 
ซึ่งนําไปสรางกรณีทดสอบ พรอมทั้งแสดงตัวอยางการ
สรางกรอบทดสอบ  และบทสรุปของการประยุกต
ขั้นตอนวิธีกับปญหาการทดสอบ 
 
 
 

2. กระบวนการสรางกรณีทดสอบ 
การทดสอบแบบ black-box ในยุคแรกมักใชวิธี

สรางขอมูลทดสอบแบบสุม (random test data 
generation)  แตจะตองสรางกรณีทดสอบจํานวนมาก  
เพื่อใหครอบคลุมกรณีตางๆครบถวน  หรือ Pairwise 
Method [8]  ถึงจะชวยลดกรณีทดสอบที่ซ้ําซอนลง แต
พารามิเตอรที่ใชตองเปนอิสระตอกัน 

การแบงกลุมขอมูลเพื่อสรางกรณีทดสอบเปนอีก
เทคนิคหนึ่งที่ชวยลดปริมาณขอมูลที่ตองพิจารณา  
รวมทั้งจํานวนตัวแทนขอมูล  บทความนี้พัฒนาขั้นตอน
วิธีจากการทดสอบแบบ Pairwise Method ประยุกตรวม
กับเทคนิค Category-Partition Method [1, 2] ซึ่งเปนวิธี
เปนการสรางกรณีทดสอบจากขอกําหนดคุณลักษณะ
ของโปรแกรม (specification-based testing) มาชวยใน
การแบงกลุมความสัมพันธของขอบเขตของขอมูลนําเขา 
ใหพอเพียงกับความครอบคลุม (test coverage) ตามที่
กําหนด จึงเปนการลดจํานวนกรณีทดสอบใหนอยลง
โดยใชตัวแทนกลุม (category หรือ class partition) แต
สามารถครอบคลุมไดเทากับการใชกรณีทดสอบจํานวน
ที่มากกวาในวิธีอื่น ซึ่งอาจเลือกมาจากกรณีตัวแทนที่
ซ้ําซอนจากกลุมเดียวกัน 
 ในการวิเคราะหหาความสัมพันธเพื่อแบงประเภท 
(category) ของขอบเขตขอมูลนําเขาสําหรับโปรแกรมที่
ตองการทดสอบใหครอบคลุมในทุกๆ กรณีทดสอบ โดย
ไมเปนการเสียเวลากระบวนการทดสอบ คุมคากับเวลาที่
ตองการความรวดเร็ว  จะพิจารณาขอบเขตของขอมูล
นําเขาที่เปนไปได และเงื่อนไขตางๆของสภาวะแวดลอม 
ที่เกี่ยวของในการทดสอบโปรแกรม เพื่อทําการแบงชนิด
ของขอบเขตของขอมูลนําเขาและสภาวะแวดลอมออก 
เปนชุดๆ เรียกวา “parameter”  ซึ่งแตละชุดจะถูกแบง
ออกเปน “choice” โดยพิจารณาจากเงื่อนไขในการ
ทํางานของโปรแกรมที่ตองการทดสอบ แลวกําหนด
ความสัมพันธของพารามิเตอรเหลานั้นจากคุณลักษณะ 
(attribute) ใหกับแตละ choice  รวมถึงเงื่อนไขการเขาถึง 
choice มาสราง finite state machine (FSM ซึ่งตอจากนี้
จะเรียกสั้นๆ วา state machine) เพื่อหาเสนทางเดินที่



เปนไปไดใน state machine นี้  แตละเสนทางที่เดินจาก
สถานะเริ่มตน (start state) ไปจนถึงสถานะสุดทาย (final 
state) จะแทนกรอบของขอมูลซึ่งนําไปสรางกรณี
ทดสอบ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 : การวิเคราะหขอกําหนดตางๆ ในการทํางานของ
โปรแกรมที่จะทดสอบ 

• วิเคราะหขอบเขตของขอมูลนําเขาและสภาวะแวด 
ลอมที่เปนไปไดสําหรับโปรแกรมที่นํามาทดสอบ 
แลวแบงออกเปนกลุมๆ เรียกวา “parameter” 
หลังจากนั้นพิจารณาแตละพารามิเตอร เพื่อแบงเปน 
choice ตามเงื่อนไขของโปรแกรมที่นํามาทดสอบ  
หลักในการพิจารณาพารามิเตอร มีดังนี้ 
o พารามิเตอรในขอบเขตขอมูลนําเขา 

− พิจารณาคุณลักษณะของพารามิเตอรที่ใชกับ   
โปรแกรม 

− พิจารณาลักษณะเฉพาะที่ตองการของ
พารามิเตอรจากโปรแกรม 

o พารามิเตอรในสภาวะแวดลอม 

− พิจารณาเงื่อนไขพารามิเตอรตางๆ ที่มีผลกับ
การทํางานของโปรแกรม 

− พิจารณาลักษณะเฉพาะของพารามิเตอรที่
สงผลกระทบตอการทํางานของโปรแกรม 

• รวบรวมพารามิเตอรของขอบเขตของขอมูลนําเขา 
และสภาวะแวดลอมตางๆ ที่เปนไปได  กําหนด 
choice ของพารามิเตอรตามลักษณะเฉพาะของ
พารามิเตอรนั้นๆ  

ขั้นที่ 2 : การกําหนดความสัมพันธของ choice 

• พิจารณาความสัมพันธของพารามิเตอรในขั้นที่ 1 
โดยการกําหนดคุณลักษณะ เบื้องตนใหกับ choice 
ของพารามิเตอรสภาวะแวดลอมแตละกลุม และ
เงื่อนไขในการเขาถึง choice ที่เปนไปได  ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ ระหวาง choice  จากนั้นพิจารณาวา 
choice ใดบางที่เปนสาเหตุใหเกิดความผิดพลาด 
(ในการทดลองจะใชสัญลักษณ [error]) ใน
โปรแกรม  กํากับหมายเหตุความผิดพลาดใหกับ 

choice นั้น  จากนั้นเรียงลําดับความสําคัญของ 
choice  

ขั้นที่ 3 : การสราง state machine จากความสัมพันธ
ของ choice 

• นําความสัมพันธของ choice ที่ได มาสราง state 
machine โดยกําหนดโหนดแรกเปนสถานะเริ่มตน 
และโหนดใบ (leaf node) เปนสถานะสุดทาย  สวน
โหนดที่เหลือแทนสถานะของขอมูลที่เปนไปได 
เงื่อนไขการเขาถึง choice เปนตัวกําหนด
ความสัมพันธระหวาง choice การเปลี่ยนสถานะ
ของ state เปนตัวกําหนดเสนทางที่เปนไปได
ระหวาง category สถานะเริ่มตนจะช้ีไปยังโหนด
ของ choice ใน category กลุมแรก และโหนดใบทุก
อันช้ีไปยังสถานะสุดทายใน state macthine 

• พิจารณาทิศทางการชี้ของโหนดหนึ่งไปยังโหนด
ถัดไปตามเงื่อนไขในการเขาถึง choice แลวสง
คุณลักษณะของโหนดนั้นไปยังโหนดถัดไป พรอม
ทั้งพิจารณาวาในแตละโหนดมีคุณลักษณะที่ขัดแยง
กันอยูกี่กรณี  ถาโหนดใดมีคุณลักษณะที่ขัดแยงกัน
จะทําการแตกโหนดนั้นออกตามจํานวนกรณีที่ขัด 
แยงกัน 

• พิจารณาทิศทางการชี้ของโหนดหนึ่งไปยังโหนด
ถัดไปตามเงื่อนไขในการเขาถึง choice ซึ่งเปนการ
เปลี่ยนสถานะของโหนดนั้นไปยังโหนดถัดไป 

ขั้นที่ 4 : การสรางกรอบทดสอบจากเสนทางใน state 
machine 

• การเลือกเสนทางจะพิจารณาโดยอาศัยเทคนิคของ 
Pairwise โดยพิจารณาระหวาง category ทีละคู และ
ตัดเสนทางที่ซ้ํากันออกไป ดังนั้นเสนทางที่ไดจะ
เปนเสนทางที่ไมซ้ํา และเปนอิสระตอกัน 

• แตละเสนทางเดินใน state machine แทนลักษณะ
ของกรอบขอมูลที่จะนํามาสรางกรณีทดสอบ 

ขั้นที่ 5 : ขั้นตอนการสรางกรณีทดสอบ 
เนื่องจากแตละกรอบทดสอบเปนการกําหนด

เงื่อนไขของการสรางกรณีทดสอบ ดังนั้นแตละกรอบ



ทดสอบสามารถสรางกรณีทดสอบไดอยางนอยหน่ึง
กรณี 
 

3. ตัวอยางการสรางกรอบทดสอบ 
บทความนี้จะแสดงขั้นตอนการหากรณีทดสอบของ

โปรแกรมการคนหารายชื่อหนังสือที่มีราคานอยกวาหรือ
เทากับราคาที่กําหนด พรอมทั้งแสดงรายชื่อหนังสือและ
ราคาของหนังสือที่ทําการคนหาได  ซึ่งมีคุณลักษณะ
จําเพาะในการทํางานของโปรแกรมดังตอไปน้ี 
Command: search 
Syntax: search  <title>  <price> 
Function: 

คําสั่ง search ในที่นี้เปนการคนหารายชื่อหนังสือ
จาก keyword ซึ่งตองมีราคานอยกวาที่ผูใชกําหนด 
พรอมทั้งแสดงราคาของหนังสือที่คนหามาได 

<title> เปน keyword ในการคนหารายชื่อหนังสือ 
โดยที่ <title> ตองขึ้นตนและลงทายดวย quote (“) และ
ถาใน <title> จาํเปนตองมี quote ก็ใหแทน quote (“) 
ดวย quote 2 ตัวติดกัน (“”) 

<price> เปนราคาสูงสุดของการคนหารายการ
หนังสือที่มีคามากกวาศูนย และถาไมมีการกําหนดคา 
price ก็จะทําการคนหาหนังสือทั้งหมดจาก keyword 
<title> ซึ่งมีราคาเทาใดก็ได  
ตัวอยาง: 

• search “computer” 1000 
แสดงรายชื่อหนังสือพรอมทั้งราคาของ
หนังสือ ที่มีคาํวา computer เปนช่ือหัวขอ 
และรายการหนังสือนี้เปนรายชื่อหนังสือที่มี
ราคานอยกวาหรือเทากับ 1000 

• search “computer network” 1000 
แสดงรายชื่อหนังสือพรอมทั้งราคาของ
หนังสือที่มีคําวา computer network เปนช่ือ
หัวขอ และรายการหนังสือนี้เปนรายชื่อ
หนังสือที่มีราคานอยกวาหรือเทากับ 1000 

• search “computer “” network” 

แสดงรายชื่อหนังสือที่มีคําวา computer 
“ network เปนช่ือหัวขอ พรอมทั้งราคาของ
หนังสือ 

ขั้นที่ 1 : การวิเคราะหขอกําหนดตางๆ ในการทํางานของ
โปรแกรมที่จะทดสอบ 

จากขอบเขตขอมูลนําเขา และสภาวะแวดลอมของ
โปรแกรมการคนหารายชื่อหนังสือ  สิ่งแรกคือการ
วิเคราะหถึงสิ่งที่จะสงผลกระทบตอการทํางานของ
โปรแกรมโดยพิจารณาจากขอกําหนดการทํางานของ
โปรแกรมขางตน คือ Syntax และ Function การทํางาน
ของโปรแกรม การคนหารายชื่อหนังสือ จะได
พารามิเตอร 2 ตัว คือ <title> และ <price> ซึ่งสามารถ
แยกพิจารณาลักษณะของพารามิเตอรตาม syntax ได
ดังนี้ 

• <title> มีรูปแบบการเปดและปดของ quote 
อยางไร 

• ความยาวของ keyword ที่ทําการคนหามี
ลักษณะอยางไร 

• ใน keyword มี quote อยูหรือไม 

• ใน keyword มีชองวาง (blank) หรือไม 

• <price> มีคาหรือไมอยางไร 
และจาก Function จะไดสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของคือ
เอาตพุตโดยพิจารณาลักษณะของสภาวะแวดลอมคือ 

• การแสดงผลของการหารายชื่อหนังสือ 
หลังจากนั้นจะวิเคราะหลักษณะเฉพาะของ

พารามิเตอรตางๆ ที่เปนไปไดจากการทํางาน สามารถ
กําหนด choice ตางๆ ของพารามิเตอรไดดังนี้ 
Parameter of input domain: 

<title> pattern: 
Choice1<A1>: quote correct 
Choice2<A2>: improperly quote 
Choice3<A3>: not quote 

<title> size: 
Choice1<B1>:non-empty 
Choice2<B2>: empty 

Embedded quotes: 



Choice1<C1>: no embedded quote 
Choice2<C2>: one embedded quote 
Choice3<C3>: several embedded quotes 

Embedded blank: 
Choice1<D1>: no embedded blank 
Choice2<D2>: one embedded blank 
Choice3<D3>: several embedded blanks 

Boundary <price>: 
Choice1<E1>: more than or equals to zero 
Choice2<E2>: omitted 
Choice3<E3>: less than zero 

Parameter of environment 
Display <title> and <price> to search for matches 

Choice1<F1>: exactly one 
Choice2<F2>: more than one 
Choice3<F3>: none 

ขั้นที่ 2 : การกําหนดความสัมพันธของ choice  
เพื่อไมใหเกิด combination ที่เปนไปไมได จึงมีการ

กําหนดคุณลักษณะเบื้องตนใหกับ choice  เงื่อนไขใน
การเขาถึง choice และกํากับหมายเหตุความผิดพลาดของ 
choice ใหกับพารามิเตอร ดังนี้ 
Parameters 

<title> pattern: 
Choice1<A1>: quote correct [attribute Quote] 
Choice2<A2>: improperly quote [error] 
Choice3<A3>: not quote [error] 

<title> size: 
Choice1<B1>:non-empty [if Quote] [attribute 
NonEmpty] 
Choice2<B2>: empty [if Quote] [attribute Empty] 

Embedded quotes: 

Choice1<C1>: no embedded quote 
Choice2<C2>: one embedded quote [if NonEmpty] 
Choice3<C3>: several embedded quotes [if 
NonEmpty] 

Embedded blank: 
Choice1<D1>: no embedded blank 
Choice2<D2>: one embedded blank [if NonEmpty] 
Choice3<D3>: several embedded blanks [if 
NonEmpty] 

Boundary <price>: 
Choice1<E1>: more than or equals to zero 
Choice2<E2>: omitted 
Choice3<E3>: less than zero [error] 

Environment 
Display <title> and <price> to search for matches 

Choice1<F1>: exactly one 
Choice2<F2>: more than one 
Choice3<F3>: none 
จะเห็นวา choice ที่ไมไดกําหนดประเภทของ

คุณลักษณะของเงื่อนไขในการเขาถึงนั้นคือ choice ที่
สามารถเขาถึงไดดวยคุณลักษณะใดๆ ของประเภท
คุณลักษณะนั้น 
ขั้นที่ 3 : การสราง state machine จากความสัมพันธ
ของ choice 

กําหนดโหนดแรกเปนสถานะเริ่มตน โหนดใบเปน
สถานะสุดทาย  และสรางโหนดเพื่อแทน choice ของ
พารามิเตอร โดยกําหนดคุณลักษณะของ choice ใหกับ
แตละโหนด แลวพิจารณาเงื่อนไขการเขาถึง choice เพื่อ
สรางเสนทางเชื่อมแตละโหนด 

ผลลัพธของ state machine ที่ไดแสดงในรูปที่ 1 



 
รูปที่ 1 state machine แสดงกรอบทดสอบทั้งหมด 

 
ขั้นที่ 4 : การสรางกรอบทดสอบจากเสนทางใน state 
machine 

แตละเสนทางใน state machine แทนลักษณะของ
ขอมูลนําเขาที่จะนํามาทดสอบ ซึ่งเสนทางในการเปลี่ยน
แตละสถานะนั้น ถามีการเดินผานแลว ถือวาเสนทางนั้น
ไดทําการทดสอบแลว  เสนทางเดินจาก state machine ที่
ไดในขั้นที่ 3 มีทั้งสิ้น 15 เสนทาง คือ 

1. {A1,B1,C1/1,D1/1,E1/1,F1} 
2. {A1,B2,C1/2,D1/2,E1/2,F1} 
3. {A1,B1,C2,D1/1,E2/1,F1} 
4. {A1,B1,C3,D1/1,E1/1,F2} 
5. {A1,B1,C1/1,D2,E1/1,F3} 
6. {A1,B1,C1/1,D3,E1/1,F2} 
7. {A1,B1,C2,D2,E2/1,F2} 
8. {A1,B1,C2,D3,E2/1,F3} 
9. {A1,B1,C3,D2,E2/1,F3} 
10. {A1,B1,C3,D3,E1/1,F1} 
11. {A1,B2,C1/2,D1/2,E2/2,F1} 
12. {A1,B2,C1/2,D1/2,E1/2,F2} 
13. {A1,B2,C1/2,D1/2,E1/2,F3} 
14. {A1,B2,C1/2,D1/2,E2/2,F2} 
15. {A1,B2,C1/2,D1/2,E2/2,F3} 
จาก combination ของโปรแกรมคนหารายชื่อ

หนังสือโดยตรง จะไดลักษณะของขอมูลนําเขาเพื่อใช
ทดสอบ 1*2*3*3*2*3 หรือเทากับ 108 กรณี  แตถาใช 
Category-Partition Method โดยกําหนด คุณลักษณะ 

ตางๆ ใหกับพารามิเตอรและสภาวะแวดลอม แลวนํามา
สราง state machine เพื่อหาลักษณะของขอมูลนําเขา จะ
ไดขอมูลนําเขา 15 กรณี ทําใหจํานวนขอมูลนําเขาที่จะ
ใชทดสอบลดลง 86.11% 
 

4. ผลการทดลอง 
ในการทดลองนี้ไดทําการทดลองกับโปรแกรม 3 

ชุดคือ  ชุดที่ 1 ใชตัวอยางโปรแกรมการคนหารายชื่อ
หนังสือที่มีราคานอยกวาหรือเทากับราคาที่กําหนด 
พรอมทั้งแสดงรายชื่อหนังสือและราคาของหนังสือที่ทํา
การคนหา  ชุดที่ 2 เปนโปรแกรมการคนหารหัสของเรือ
ที่ยังไมมีคนจองของนักแลนเรือ  ชุดที่ 3 เปนโปรแกรม
ตรวจสอบเวลาที่รถไฟออกจากสถานีหัวลําโพงไปยัง
จังหวัดตางๆ 

ผลการทดลองหาตัวแทนที่จะแทนลักษณะของ
ขอมูลนําเขาที่จะนํามาทดสอบทั้ง 4 แบบ โดยไมรวม 
[error] ในการสรางกรณีทดสอบ เทียบกับวิธีรวม
โดยตรงจากชุดทดลอง 3 ชุด  สรุปไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  จํานวนกรณีทดสอบของแตละวิธี 
วิธี Pair

wise 
Base 
case 

Category-
partition 

FSM Combina 
tion 

ชุดที่1 16 9 30 15 108 
ชุดที่ 2 14 9 22 16 108 
ชุดที่ 3 9 5 7 3 9 

 



ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอัดตราการลดลงของตัวแทน
ลักษณะของขอมูลนําเขาที่นํามาทดสอบกับกลุมขอมูล
ทั้งหมด (combination จากตารางที่ 1) และกราฟ
เปรียบเทียบในรูปที่ 2 
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตกรณีทดสอบเทียบกับ combination 
วิธี Pairwise 

(%) 
Base 
case 
(%) 

Category-
partition 

(%) 

FSM 
(%) 

ชุดที่1 85.19 91.67 72.22 86.11 
ชุดที่ 2 87.04 91.67 79.63 85.19 
ชุดที่ 3 0 44.44 22.22 66.67 
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รูปที่ 2  กราฟเปรียบเทียบอัตราการลดลงของตัวแทน 
 
ตารางที่ 3 แสดงอัตราการลดลงของกรณีทดสอบของแต
ละวิธี 

ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตการลดลงของกรณีทดสอบ 
วิธี Pairwise 

(%) 
Base 
case 
(%) 

Category-
partition 

(%) 

FSM 
(%) 

เปอรเซ็นต 57.41 75.93 58.02 79.32 
 

5. บทสรุปและงานที่จะทําในอนาคต 
 วิธีจําแนกกรณีทดสอบโดยใช state machine ใน
การแบงตามลักษณะของขอบเขตขอมูลนําเขา ใหผลไม
ดอยไปกวาวิธีอื่นๆ เชน Base case [1], Category-
Partition Method  หรือดีกวา Pariwise  และวิธีรวม
โดยตรง (combination) สําหรับกรณีพ้ืนฐานนั้นจะใชได

ดีกับโปรแกรมที่มีกรณีปกติหลักเพียงกรณีเดียว แตจะ
ไมครอบคลุมโปรแกรมที่มีกรณีปกติมากกวาหนึ่งกรณี  
ดังเชนในกรณีทดสอบชุดที่ 1 และ 2  ตัวเลขที่ไดเปนตัว
เลขที่ตํ่าก็จริง แตไมครอบคลุมทุกกรณี เมื่อเทียบกับวิธีที่
นําเสนอซึ่งแมวาจะไดตัวเลขที่สูงกวา แตครอบคลุม
กรณีทดสอบไดมากกวา 
 ประโยชนที่ไดรับจากวิธีที่นําเสนอคือ (1) ความ
ครอบคลุมเทากับ category-partition เพราะใชหลักการ
แบงกลุมแบบเดียวกัน แตประยุกตวิธี pairwise ในการ
สรางกรอบทดลอง ทําใหตัดกรณีที่ซ้ํากันออกไปได 
ผลลัพธของจํานวนกรณีทดสอบจึงนอยลง (2) วิธี 
pairwise และกรณีพ้ืนฐานจะตัด choice ที่ถูกเลือกแลว
ออกโดยไมพิจารณาความสัมพันธของขอมูล ทําใหกลุม
ที่ควรถูกทดสอบบางกลุมหายไป และบางกลุมอาจจะ
เปนขอมูลที่ไมมีในความเปนจริง  แตวิธีที่นําเสนอ
พิจารณาความสัมพันธของขอมูลนําเขา เพื่อกําหนด
เสนทางของ state machine ยิ่งขอมูลมีความสัมพันธ
ระหวางกันมากเทาใด ก็ยิ่งครอบคลุมไดมากเทานั้น (3) 
วิธีที่นําเสนอสามารถแปลงเปนตารางเมทริกซโดยตรง 
ซึ่งเหมาะสําหรับการนําไปประยุกตในเครื่องมือสราง
กรณีทดสอบแบบอัตโนมัติ 
 เนื่องจากตัวอยางที่ใชในการทดลองยังมีขนาดเล็ก  
การวิเคราะหเสนทางดวย state machine จึงไมประสบ
ปญหาแตอยางใด เพราะเสนทางทั้งหมดแทนกรณีที่ตอง
ทดสอบทุกๆกรณี  สิ่งที่จะตองพิจารณาในอนาคตคือ 
การประยุกตวิธีที่นําเสนอกับโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่
มีขอบเขตของขอมูลนําเขาขนาดใหญซอนเหลื่อมกัน  
แตไมวาขอบเขตของขอมูลนําเขาจะมีขนาดและลักษณะ
ใด หากสามารถแบงกลุมขอมูลไดโดยวิธีใดวิธีหน่ึง (ซึ่ง
มีงานวิจัยเกี่ยวกับการแบงกลุมขอมูลมากมาย)  การสราง 
state machine เพื่อจําแนกกรณีทดสอบจึงไมใชเรื่องยาก
ในทางทฤษฎี  สิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในทางทฤษฎีคือ 
การพิสูจนความพอเพียงของขอมูล (data adequacy) [5] 
ที่ใชเปนตัวแทนในกรณีทดสอบขนาดเล็กที่สุดของ
โดเมนขอมูลนําเขา  โดยพิจารณาจาก predicate, 
dependability theory, measurement เพื่อหาเกณฑสิ้นสุด



ของการกําหนดเงื่อนไขในการสราง state machine 
สําหรับกรณีทดสอบที่เปนไปไดทั้งหมด นั่นหมายถึง
การนําเอาวิธีทาง white-box มาชวยในการวิเคราะห  ซึ่ง
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะจากมุมมองเชิงพาณิชย เปนสิ่ง
ที่ไมคุมคาการลงทุน ทั้งในแงเงินลงทุนและเวลาที่ใชใน
การพัฒนาซอฟตแวรใหออกสูตลาดเร็วที่สุด  การชั่ง
น้ําหนักระหวางความเปนไปไดเชิงวิจัยกับการประยุกต 
ใชจริงในอุตสาหกรรม จึงเปนความทาทายที่ตองศึกษา 
วิจัยและพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงคของคําวา 
“วิศวกรรมซอฟตแวร” 
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