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โมเดลประเมินคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด
สําหรับโคดจาวาระดับคลาส
Quality Model for Analyzability Evaluation Of Java Class
จุฑามาส สงวนจิตร1* ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช1 และ พนิตา เมนะเนตร1
บทคัดยอ
งานวิ จัย นี้ เ สนอโมเดลประเมิ น คุ ณ ภาพของซอร ส โค ด ด า นความสามารถในการวิ เ คราะห เ พื่ อ หา
ขอผิดพลาด (Analyzability) สําหรับโคดจาวาระดับคลาส ซึ่งจะชวยวัดระดับความยากงายในการวิเคราะหหา
สาเหตุของขอผิดพลาดและตําแหนงที่ตองแกไข ในการสรางโมเดลผูวิจัยไดสํารวจหามาตรวัดที่คาดวาจะมีผลตอ
คุณภาพของซอรส โคด ดานการวิเ คราะหห าสาเหตุขอผิดพลาดและตําแหน งที่ต องแกไข และใชวิธีทางสถิติ การ
ถดถอยโลจิสติกแบบอันดับ เพื่อคนหามาตรวัดที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพของซอรสโคดดานการวิเคราะหหา
สาเหตุขอผิดพลาดและตําแหนงที่ตองแกไข ซึ่งแบงไว 3 ระดับ คือ 1. ควรปรับปรุง 2. พอใช 3. ดี หลังจากนั้นได
ทําการทดสอบวัดความถูกตองแมนยําของโมเดลที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางคลาสจาวา
จากซอฟตแวรโอเพนซอรส jEdit จํานวน 37 คลาสที่มีการบันทึกวามีขอผิดพลาดและใหผูเชี่ยวชาญไดเขาไป
วิเคราะหหาจุดที่จะตองแกไขและใหคาระดับคุณภาพของคลาส จากการทดลองพบวามาตรวัดที่มีผลตอ คุณภาพ
ของซอรสโคดดานความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด คือ Coupling Between Object (CBO) และ
Lack Of Cohesion In Methods (LCOM)
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ABSTRACT
We propose a quality model for evaluating the analyzability of java class. Our model
determines how difficult to understand the code in order to identify cause and error locations.
To create this prediction model, we survey software metrics likely to have an impact on class’s
analyzability. We applied the ordinal logistic regression method to identify a set of metrics
correlated with the analyzability level divided into 3 levels: poor, fair and excellent. To validate
our model, we tested it at 95% confidence level using a set of 37 java classes from jEdit open
source program. We found that only Coupling between Object (CBO) and Lack of Cohesion in
Methods (LCOM) metrics influence class analyzability.
คําสําคัญ: โมเดลวัดคุณภาพซอฟตแวร ความสามารถในการบํารุงรักษาซอฟตแวร โมเดลวัดคุณภาพซอรสโคด
ดานความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด การถดถอยโลจิสติกแบบอันดับ มาตรวัด
Keywords: Software Quality Model, Software Maintainability, Analyzability Model, Ordinal
Logistic Regression, Metric

บทนํา
การออกแบบซอฟตแวรรวมทั้งการเขียนโคดใหสามารถอานทําความเขาใจงายเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร เนื่ องจากในการบํารุง รักษาโคดทั้งแบบการแกไขขอผิดพลาดและแบบเพิ่มเติมคุณสมบั ติ
จําเปนที่โคดตองไดรับการออกแบบใหสามารถหาสาเหตุขอผิดพลาดและจุดแกไขไดงาย เนื่องจากจะชวยลดเวลาใน
การหาตําแหนงที่นักพัฒนาโปรแกรมตองแกไขเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาตอยอด โคดโปรแกรมที่มีคุณสมบัติงายตอ
การทําความเขาใจที่ทําใหนักพัฒนาสามารถวิเ คราะหห าสาเหตุข อผิดพลาดและแกไ ขโปรแกรมไดงายนั้นในเชิ ง
เทคนิคเรียกวา โคดมีความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด (Analyzability) สูง ซึ่งถือวาเปนคุณสมบัติ
หนึ่ งที่ สง เสริม ให ซอฟต แวรมี คุณ สมบัติ ดานการบํารุง รักษาที่ง าย (Maintainability) ตามไปดวย จากเหตุ ผ ล
ดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดที่ตองการหาโมเดลหรือวิธีการพยากรณคุณภาพของซอรสโคดดานความสามารถในการ
วิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด (Analyzability Model) ในงานวิจัยนี้มุงเนนไปที่การสรางโมเดลพยากรณคุณภาพ
ดาน Analyzability ระดับคลาส เนื่องจากการวัดคุณภาพของซอรสโคดระดับคลาสทําใหสามารถคํานวณคุณภาพ
ของซอร ส โค ด ทั้ ง ระบบได (Kanellopoulos et al, 2010) และสามารถเป นแนวทางในการสร างโมเดล
Analyzability วัดที่ระดับอื่น หรือวัดคุณสมบัติดานอื่นๆของซอฟตแวรได

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.1 ISO/IEC-9126 เปนมาตรฐานวัดคุณภาพซอฟตแวรสามารถวัดคุณภาพจากซอรสโคด (Internal
Quality) โดยคุณลักษณะซอฟตแวร (Characteristic) สามารถแยกเปนคุณลักษณะยอยได (Sub Characteristic)
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คุณลักษณะยอยแตละดานจะประกอบขึ้นจากกลุมของแอททริบิวต และแอททริบิวตจะสามารถวัดไดจากคามาตร
วัด (Metric) โดยคุณลักษณะของซอฟตแวร คุณลักษณะยอย แอททริบิวต และมาตรวัดมีความสัมพันธเชิงลําดับชั้น
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 วิ ธี การประเมิ น คุ ณ ภาพของซอร ส โค ด แบบ Analytic Hierarchy Process (AHP)
(Kanellopoulos et al., 2010) ไดระบุถึงการใชมาตรวัดเพื่อประเมินคาแอททริบิวต คุณลักษณะยอย ตามลําดับ
ชั้นจนไดคาคุณภาพของซอรสโคดในที่สุด

รูปที่ 1 โครงสรางของคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ISO/IEC-9126
ตัวอยางเชน ISO/IEC-9126 ไดนิยามคุณภาพดานการบํารุงรักษา (Maintainability) คือ ความสามารถ
ของซอฟตแวรที่สามารถปรับเปลี่ยนแกไขใหถูกตองและสมบรูณ เมื่อจําเปนตองปรับเปลี่ยนความตองการเดิมหรือมี
ความตองการใหม ซึ่งประกอบจากคุณลักษณะยอย 5 ประการ (Antonellis et al., 2007) คือ
1) ความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด (Analyzability) คือ ระดับความยากงายในการวิเคราะห
หาขอบกพรอง สาเหตุของความลมเหลว หรือ จุดที่ตองแกไข
2) ความสามารถดานการปรับเปลี่ยน (Changeability) คือ ระดับความยากงายในการปรับเปลี่ยน แกไข
3) ระดับความเสถี ยรของซอฟต แวร หลัง แกไ ข (Stability) คือ ระดั บความเสถีย รของการทํางานของ
ซอฟตแวรภายหลังการแกไข
4) ระดับความยากงายในการทดสอบซอฟตแวร (Testability)
5) ระดั บ ความสอดคล อ งของซอร ส โค ด กั บ มาตรฐานหรื อ ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ด า นการบํ า รุ ง รั ก ษา
(Maintainability Compliance)
และคุ ณ ลั กษณะย อยความสามารถด านการวิ เ คราะห ข อผิ ด พลาด (Analyzability) ประกอบด วยแอททริ บิ วต
Volume Inheritance Complexity Coupling และ Cohesion แอททริบิวต Volume สามารถวัดจากมาตรวัด
Class Lines of Code (CLOC) และ Data Access Metric (DAM) เปนตน
1.2 การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เปนวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และนําสมการที่ไดไปพยากรณตัวแปรตาม สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
ตามคาตัวแปรตาม (มะแอน, 2549; กัลยา, 2549) คือ
1) การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ (Binomial Logistic Regression) จะใชเมื่อตัวแปรตาม (Y) เปนตัวแปร
เชิงกลุมแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ มีคาไดเพียง 2 คา ไดแก 0 และ 1 เทานั้น
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2) การถดถอยโลจิสติกแบบพหุกลุม (Multinomial Logistic Regression) จะใชเมื่อตัวแปรตาม (Y) เปน
ตัวแปรเชิงกลุมมีคามากกวา 2 คา มี 2 แบบ คือ แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และ แบบอันดับ (Ordinal
Scale) ความแตกตางของนามบัญญัติ (Nominal Scale) และ แบบอันดับ (Ordinal Scale) คือ แบบอันดับ
สามารถบอกอันดับและความแตกตางไดแตไมสามารถบอกระยะหางของอันดับที่แนนอนได

2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัย (Rizvi et al., 2010; Khan et al., 2012; Panita et al., 2013) สรางโมเดลวัดคุณภาพ
ซอฟตแวรโดยทั้ง 3 งานวิจัยใชวิธี Regression ในงานวิจัย (Rizvi et al., 2010) ใชวิธีทางสถิติ Regression
Analysis สรางโมเดลพยากรณความสามารถในดานการบํารุงรักษาระดับคลาส ชื่อ MEMOOD ซึ่งคาความสามารถ
ในการบํารุงรักษาคํานวณจากระดับความเขาใจซอรสโคด (Understandability) และ ความงายตอการปรับเปลี่ยน
แกไข (modifiability) โดยใชมาตรวัดที่มีผลกับขนาด (Size) และความซับซอน (Structural Complexity) และ
คํานวณจากแผนภาพคลาส ขอสังเกตงานวิจัยนี้วัดคุณลักษณะยอยที่ไมสอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC9126 และ
ไมใชแอททริบิวตในการวัดคุณภาพ
งานวิจัย (Khan et al., 2012) สรางโมเดลวัดคุณภาพดานความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด
(Analyzability) ดวยวิธีทางสถิติ Multiple Linear Regression ผลจากงานวิจัยพบวาการออกแบบที่ซับซอน
(Complexity) เปนปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพดานความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด (Analyzability)
จึงไดนํามาตรวัดที่เกี่ยวของกับความซับซอนมาใชเปนหลัก มีขอสังเกตวาในงานวิจัยอาจมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของที่ทํา
ใหการวิเคราะหขอผิดพลาดทําไดยากขึ้น เชน ขนาดของโปรแกรม
งานวิจัย (Panita et al., 2013) สรางโมเดลวัดคุณภาพดานความสามารถดานการวิเคราะหขอผิ ดพลาด
(Analyzability) ที่ระดับเมธอดสําหรับ J2EE Application โดยโมเดลไดประยุกตใชโครงสรางความสัมพันธของ
SIG Quality Model (Heitlager et al., 2007) และใชวิธีการทางสถิติ Ordinal Logistic Regression
งานวิจัย (Antonellis et al., 2007; Kanellopoulos et al., 2010) สรางโมเดลวัดคุณภาพซอฟตแวร
ดวยวิธีการที่ไมใชวิธี Regression งานวิจัย (Kanellopoulos et al, 2010) เสนอวิธีการประเมินซอรสโคดตาม
โครงสราง ISO/IEC-9126 และเสนอเพิ่มแอททริบิวตที่มีผลตอคุณภาพตาม ISO/IEC-9126 มีการใหน้ําหนักมาตร
วัดดวยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) ใชวิธีการตัดสินใจแบบ Multi-Criteria ที่มาจากผูเชี่ยวชาญ มี
ขอสังเกตวางานวิจัยนี้ยังขาดการทดสอบความถูกตองของโมเดลที่เสนอ
งานวิจัย (Antonellis et al., 2007) เสนอวิธีประเมินคุณภาพดานการบํารุงรักษา (Maintainability)
ตามหลักการ ISO/IEC-9126 ดวยวิธี Data Mining โดยใชเทคนิค Analytical Hierarchy Process (AHP) และใช
เทคนิค K-Means ในการทํา Clustering ชวยคัดกรองขอมูลที่มีลักษณะใกลเคียงกันเขากลุม และวัด Error Sum
of Squares เพื่ อให Clustering ได ผ ลดีขึ้ น มี ข อสัง เกตวาในงานวิ จัยไม ใ ช แอททริบิ วต สํ าหรั บ วั ดคุ ณ ภาพ
Maintainability ตามมาตรฐาน ISO/IEC-9126 และสูตรการคํานวณคามาตรวัดไมไดระบุไวชัดเจน บอกเพียงเปน
มาตรวัด Metric Suite ของ Chidamber & Kemerer (Chidamber et al., 1994) ซึ่งจํานวนมาตรวัดที่ใชไม
สอดคลองกับที่เสนอในงานวิจัยของ Chidamber & Kemerer
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งานวิจัย (Lincke et al., 2008) มีขอสังเกตเรื่องการนําเครื่องมือมาใชเก็บคามาตรวัด เนื่องจากเครื่องมือ
แตละตัวจะใหคาตางกันแมจะวัดมาตรวัดเดียวกัน ดังนั้นในการสรุปผลวิจัยในการสรางโมเดลพยากรณใดที่คํานวณ
จากการใชมาตรวัด ผูวิจัยจะตองระบุเครื่องมือที่ใชในการวัดคามาตรวัดดวย

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้สรางโมเดลโดยใชวิธีการ Ordinal Logistic Regression มีการคัดเลือกมาตรวัดที่สามารถ
ประเมินคาครอบคลุมแอททริบิวตทั้ง 5 คือ Volume, Inheritance, Complexity, Coupling และCohesion
ตามโครงสรางลําดับชั้น ISO/IEC 9126 ดังรูปที่ 2 มาตรวัด (Metric) คัดเลือกจาก 2 แหลง คือ มาตรวัดจาก
งานวิจัยที่ผานมา (Kanellopoulos et al, 2010; Antonellis et al, 2007; Rudiger et al, 2008; Rizvi and
Khan, 2010; Khan and Khan, 2012; Panita et al., 2013) และมาตรวัดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (ผูมี
ประสบการณดานจาวามากกวา 5 ป) โดยวิธีการดําเนินงานวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1 การกําหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามของโมเดล Analyzability 2 การสรางโมเดล Analyzability
1 การกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของโมเดล
ตัวแปรอิส ระในโมเดล คือ มาตรวัดจํ านวน 11 ตั ว ตามตารางที่ 1 ที่ สามารถประเมินคาครอบคลุ ม
แอททริบิวตทั้ง 5 ตามโครงสรางระดับชั้น ISO/IEC 9126 และ ความสัมพันธระหวาง Analyzability กับแอททริบิวต และ มาตรวัดในงานวิจัยนี้แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสราง analyzability
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ตารางที่ 1 รายละเอียดมาตรวัดในงานวิจัย
มาตรวัด
Class Lines Of Code
(CLOC)
Data Access Metric (DAM)
Number Of Polymorphic
Methods (NOP)
Average Number Of
Parameters Per Method
(APARM)

จุดประสงค

สูตรคํานวณ
จํานวนบรรทัดคําสั่งในคลาส ไมรวมบรรทัดวางและคอมเมนต
วัดปริมาณซอรสโคด
(Kanellopoulos et al., 2010; Panita et al., 2013)
อัตราสวนจํานวนแอททริบิวต Private หรือ Protected ตอ
วัดจํานวนแอทริบิวต
จํานวนแอททริบิวตทั้งหมดที่ประกาศในคลาส (Antonellis et
al., 2007)
วัด Overridden หรื อ Virtual จํานวนเมธอดที่ถูก Override โดยบรรพบุรุษ ในแตละคลาส
เมธอด
(Antonellis et al., 2007)
วัดความซับซอนของพารามิเตอร คาเฉลี่ยจํานวนพารามิเตอรตอเมธอดของคลาส (Panita et al.,
ตอ 1 เมธอด
2013)

วั ด จํ า นวนคลาสที่ เ กี่ ย วข อ ง จํานวนคลาสที่เกี่ยวของ (Couple) กับคลาสที่สนใจ ในลักษณะ
( Couple) กั บ ค ล า ส ที่ ส น ใ จ ที่เปน Use และ Member ไมรวม Base Class และ Nested
(Fan-Out)
Class (Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008)
I = CE/(CA+CE)
วั ด Coupling โ ด ย เ มื่ อ CE = Efferent Coupling คือ จํานวนคลาสในแพคเกจที่ขึ้นกับ
เปลี่ ย นแปลงคลาสในแพคเกจ คลาสที่กําลังพิจารณา
Instability (I)
แลว จะไมมีผ ลกระทบตอคลาส CA = Efferent Coupling คือ จํานวนคลาสนอกแพคเกจที่
ในแพคเกจอื่น
ขึ้นกับคลาสที่กําลังพิจารณา (Kanellopoulos et al., 2010;
Panita et al., 2013)
1
∑ m(v ) − m
v
1−m
Lack Of Cohesion In
m
=
จํ
า
นวนเมธอด
วัดการเกาะเกี่ยวกันในคลาส
Methods (LCOM)
v = จํานวนแอททริบิวต
m(Vi) = เมธอดที่เรียกใชแอททริบิวต Vi
(Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008)
วัดความซับซอนของเงื่อนไขใน จํานวนระดับชั้นที่ลึกที่สุดของเงื่อนไข if while for switch
Nested Block Depth (NBD)
คลาส
ของคลาส (Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008)
ความลึกของการสืบทอดคุณสมบัติของคลาส โดยนับระดับชั้น
วัดความซับซอนจากการสืบทอด
Depth Of Inheritance (DI)
ถัดไปของคลาส (Antonellis et al., 2007; Rudiger et al.,
คุณสมบัติ
2008; Khan and Khan, 2012)
Number Of Children
วัดความซับซอนของคลาสลูกที่ จํานวนคลาสลูกที่สืบทอดจากคลาสที่สนใจ 1 ลําดับชั้น
(NOC)
สืบทอดจากคลาสที่สนใจ
(Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008)
WMC= ∑ni=1 ci
Weighted Methods Per
วัดความซับซอนของเมธอดใน
คาเฉลี่ยของผลรวมของความซับซอนของเมธอดแตละเมธอด
Class (WMC)
คลาส
ของคลาส(C) (Antonellis et al., 2007)
Coupling Between Object
(CBO)
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ตัวอยางของคลาสที่นํามาใชสรางโมเดลประเมินคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหโคดจาวาระ
ดับคลาสมาจากโปรแกรม jEdit (jEdit Development Team, 2013) ที่สุมเลือกมาจํานวน 37 คลาสจากคลาส
จํานวนมากในโปรแกรม jEdit สาเหตุที่ใชโปรแกรมนี้เนื่องจากเปนโปรแกรม Open Source และมีการบันทึกการ
แกไขขอผิดพลาด (Bug Tracking) หรือความตองการใหม ทําใหผูวิจัยสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะหและการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพโค ด ของผู เ ชี่ ย วชาญว ามี ค วามเข าใจปญ หาที่ แ จ ง ในรายการที่ ใ ห แ ก ไ ขจริ ง หรื อไม และได นํา
เครื่องมือ Eclipse Metric Plug-in 1.3.6 (Sourceforge) และ Understand 3.1.716 (Scientific Toolworks,
Inc.) มาเก็บคามาตรวัดทั้ง 11 มาตรวัดของคลาส 37 คลาส เพื่อนําไปใชเปนคาตัวแปรอิสระสําหรับสรางโมเดล
Analyzability
ตัวแปรตามในโมเดล คือ ความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด (Analyzability) คาของตัว
แปรไดจากการประเมินระดับคุณภาพของซอรสโคดจาวา 37 คลาสโดยผูเชี่ยวชาญ ดวยระดับคุณภาพ 3 ระดับ
ได แก ระดั บ 3 คื อ คุ ณภาพดี 2 คื อ พอใช 1 คือ แย ควรปรั บปรุ ง รู ป ที่ 3 แสดงเกณฑป ระเมินระดั บ
Analyzability ของผูเชี่ยวชาญ เกณฑที่ไดนี้ถูกนําไปใชวิเคราะหหามาตรวัดที่นําไปใชสรางโมเดล Analyzability
ในลําดับถัดไปดวย เชนจํานวนบรรทัด ความซับซอนของเงื่อนไข หรือ ลูป

รูปที่ 3 เกณฑประเมินระดับ Analyzability ของผูเชี่ยวชาญ
2 การสรางโมเดล Analyzability
เนื่องจากตัวแปรตามของโมเดลเปนระดับคุณภาพ 3 ระดับที่สามารถเรียงลําดับได ผูวิจัย จึงใชวิธีการ
Ordinal Logistic Regression ในการสรางโมเดล ซึ่งสมการเริ่มตนสํ าหรับการสร างโมเดลจะอยูในรูปสมการ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Y) คือ คาระดับคุณภาพ Analyzability ที่ไดจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
และตัวแปรอิสระ (X) คือ คามาตรวัดจํานวน 11 ตัว ตามสมการ (1) รูปที่ 4 แสดงตัวอยางคามาตรวัดและ
Analyzability ของคลาสกลุมตัวอยาง

รูปที่ 4 คามาตรวัดและระดับคุณภาพดาน Analyzability ของคลาสตัวอยาง
โมเดลทางคณิตศาสตรของ Logistic Regression ตามสมการ (1)
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g(X) เรียกวา Link Function คือ ขอมูลของตัวแปรตามในแตละกลุมของระดับชั้นนั้น ๆ และ X1, X2, …
, X11 คือ ตัวแปรอิสระ (X) เปนตัวแปรตอเนื่องมีขนาด m ในสมการ (1) =11 ตัว
ความสั ม พันธ ร ะหวางตั วแปรอิ ส ระและตั วแปรตามที่ มีค าเป นกลุ ม และเรี ย งอั นดับ ได ค าตัวแปรตาม
พิจารณาไดจากความนาจะเปน (Probability) ของแตละคาระดับ โดยเลือกระดับที่มีความนาจะเปนสูงสุด ทั้งนี้
ความนาจะเปนของระดับจะถูกคํานวณความนาจะเปนสะสม (Cumulative Probability) ตามสมการ (2)
P(Y≤i)=

1
1+ exp - αi -β1 X1 -…-βm Xm

, i=1,…,k

(2)

เมื่อคา k คือ จํานวนของคาระดับของตัวแปรตามลบหนึ่ง ดังนั้น k=2 และ m คือ จํานวนตัวแปรอิสระ
ดังนั้น m=11 ทั้งนี้ความนาจะเปนสะสมของระดับสุดทายจะมีคาเปน 1 เสมอ นั่นคือ P(Y3) = 1 และจํานวนของ
สมการ (2) เทากับ จํานวนของคาระดับของตัวแปรตามลบหนึ่ง หรือ 2 นั่นเอง จากสมการ (2) สามารถหาคาความ
นาจะเปนของแตละระดับไดดวยตามสมการ (3)
P(Y=i) = P(Y i) - P(Y i)

(3)

2.1 การตรวจสอบเงื่อนไขการใชการถดถอยโลจิสติก
นําคลาส 37 คลาสมาตรวจสอบเงื่อนไขการใชการถดถอยโลจิสติก (กัลยา, 2549) โดยใชโปรแกรม SPSS
(IBM) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เนื่องจากมาตรวัดเปนขอมูลชนิด Ratio Scale และสมการถดถอยมีคาเฉลี่ยของ
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0 หรือไมสัมพันธกัน (e=0) จึงทําการตรวจสอบใน 3 ขอดังนี้
1) การตรวจสอบค าความคลาดเคลื่อนเปนอิส ระตอกันของ ei และ ej จากการตรวจสอบ DurbinWatson เทากับ 1.974 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดเปนอิสระตอกัน
2) การตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนไมสัมพันธกับตัวแปรอิสระหรือไมมีความสัมพันธกันสูง จากการ
ตรวจสอบ Tolerance ของมาตรวั ด แต ล ะตั ว พบว าค า Tolerance มากสุ ด อยู ที่ 0.772 แสดงว าค าความ
คลาดเคลื่อนมาตรวัดไมสัมพันธกัน
3) ตัวแปรอิส ระไม ควรมี ความสัมพันธกันหรือไม ควรเกิดปญ หา Multicollinearity ตรวจสอบจากค า
Variance Inflation Factor (VIF) พบวาคา VIF มากสุดอยูที่ 3.409 ซึ่งยังไมเกิน 10 แสดงวาไมเกิดปญหามาตรวัด
วัดคาซ้ําซอน
2.2 พิจารณาคัดเลือกมาตรวัดเขาสมการ การสรางโมเดลพยากรณฯมีวิธีพิจารณามาตรวัดเขาสมการ
ดังนี้
1) ทดสอบชุด ของตัวแปรอิส ระว ามีค วามสัม พันธกับ ตัวแปรตามหรื อไม (Over All Model Tests)
พิจารณาจาก X2 ที่สมการ (4)
X2 =2[ln Lp – ln L0]

(4)
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Lp คือ คา Log Likelihood ของโมเดลที่มีมาตรวัดจํานวนทั้งหมด 11 ตัวตามจํานวนมาตรวัด และ L0
คือ คา Log Likelihood ของโมเดลที่ไมมีมาตรวัดใดเลย สามารถพิจารณาจาก Sig. ของตาราง Model Fitting
Information ของ SPSS หากนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะสรุปไดวามาตรวัดมีความสัมพันธกับคา
Analyzability
เมื่อพิจารณาจากคา Sig. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา มาตรวัดและคา Analyzability
มีความสัมพันธตอกัน
2) ทดสอบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีผลตอตัวแปรตามหรือไม (Examining the Coefficients) พิจารณา
จาก Wald Statistic ซึ่งมีการแจกแจงแบบไคสแควรที่มี Degree Of Freedom เทากับ 1 ที่สมการ (5)
Wald =

B 2
SE.

(5)

คา Wald statistic จะเปนกําลังสองของอัตราสวนระหวางคาสัมประสิทธิ์ของ Logit ที่ใชบอกทิศทาง
และปริ มาณผลกระทบตั วแปรอิส ระที่มี ผลตอการเกิ ดตั วแปรตาม (B) กั บค าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
สัมประสิทธิ์ (SE) ซึ่งสามารถพิจารณาจาก Sig. ของตาราง Parameter Estimates ของ SPSS หากนอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะสรุปไดวามาตรวัดมีผลตอคา Analyzability
เมื่อพิจารณาคา Sig. พบวามีมาตรวัดที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05 อยู 2 ตัว ไดแก CBO มีคาเปน -0.239
ซึ่งมีคาสถิติของ Wald คือ [-0.239/0.085]2= 7.931 ที่ Sig = 0.005 และ LCOM มีคาเปน 7.755 ซึ่งมีคาสถิติ
ของ Wald คือ [7.755/3.520]2= 4.854 ที่ Sig = 0.028 จะไดโมเดลฯ ตามสมการ (2) ของระดับชั้นของคา
Analyzability (Y) ในแตละระดับคุณภาพ 1-3 สมการ (6) – (8) ตามลําดับ
P(Y 1) =1/(1+exp(-((-6.189) –(-0.239)CBO –(7.755)LCOM)))
(6)
P(Y 2) =P(Y 2) =1/(1+exp(-((-1.100) –(-0.239)CBO –(7.755)LCOM)))
(7)
P(Y 3) = 1
(8)
2.3 วิธีการทดสอบโมเดล เปนวิธีการทดสอบความเหมาะสมของโมเดลหลังจากไดสมการเรียบรอยแลว
ดังนี้
1) ทดสอบสัมประสิทธิ์ของตัวแปรชนิดเดียวกันในโมเดลจะตองเทากัน (Test Parallel Lines) เปนการ
ทดสอบโมเดลแตละระดับชั้นที่ไดจะตองขนานกัน โดย βij เปนสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระตัวที่ i ในกลุมระดับชั้น
ที่ j โดยคา 1≤i≤m และ m คือ จํานวนตัวแปรของสมการถดถอย และคา j เปนระดับชั้นของคาตัวแปรตาม ซึ่ง
สามารถพิจารณาไดจาก Sig. ของตาราง Test Of Parallel Lines ของ SPSS หากมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 จะสรุปไดวา สามารถใชสัมประสิทธิ์ของมาตรวัดที่เหมือนกันในทุกสมการ
เมื่อพิจารณาคา Sig. พบวา เทากับ 0.311 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงสรุปไดวา สามารถใชสัมประสิทธิ์ของ
มาตรวัดที่เหมือนกันในทุกสมการ
2) ทดสอบความเหมาะสมของโมเดลที่ ได (Goodness Of Fit Measures) เปนการวัดระดับ ของ
ความสัมพันธระหวางเชิงเสนที่สัมพันธกับตัวแปรหลายตัว พิจารณาไดจากสถิติ Pearson (X2) สมการ (9)
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X2=∑∑(Oij - Eij)2/ Eij

(9)

Oij คือ ความถี่ที่สั งเกตได และ Eij คื อ ความถี่ที่ค าดหวัง ซึ่ง สามารถพิจารณาจาก Sig. ของตาราง
Goodness-Of-Fit ของ SPSS หากระดั บ นั ย สํ าคั ญ ทางสถิติ นอยกว า 0.05 จะสรุ ป ไดวา โมเดลที่ ใ ช มี ค วาม
เหมาะสม
เมื่อพิจารณาคา Sig. พบวา Sig. ของ Pearson เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวา โมเดลมี
ความเหมาะสม
3) ทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ (Strength Of Association) ตรวจสอบวาโมเดลที่ไดสามารถ
อธิบายคาตัวแปรตามไดดีแคไหน พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R square หรือ R2) เปนคาของความ
แปรปรวนของคาตัวแปรตามที่สามารถอธิบายไดจากตัวแปรอิสระ ซึ่งถาคิดเปนเปอรเซ็นตใหคูณดวย 100 จะใช R2
ของ Nagelkerke (R2N) สมการ (10)

R =
(

( ))

(10)

จากตาราง Pseudo R-square ของ SPSS พบวาคา R square แบบ Nagelkerke มีคาเทากับ 0.694
ซึ่งมาตรวัดจะสามารถอธิบายความแปรผันของคา Analyzability ไดรอยละ 69.4
สําหรับการนําโมเดลไปใชประเมินคุณภาพดาน Analyzability ของคลาสมีขั้นตอน ดังนี้
1) วัดคามาตรวัด CBO และ LCOM ของคลาสที่ตองการประเมินระดับคุณภาพ Analyzability
2) นําคามาตรวัดที่ไดไปคํานวณหาความนาจะเปนสะสมของแตละระดับคุณภาพ ไดแก P(Y 1), P(Y
2) และ P(Y 3)
3) คํานวณความน าจะเปนของคุณ ภาพแตละระดั บ ดังนี้ ระดับคุ ณภาพ1 หรือค า P(Y=1) จะเทากั บ
P(Y 1) ระดับคุณภาพ2 หรือ คา P(Y=2) จะมีเทากับ P(Y 2) - P(Y 1) และระดับคุณภาพ3 หรือ คา P(Y=3)
จะมีคาเทากับ 1- P(Y 2)
4) เลือกคาความนาจะเปนสูงสุด ซึ่งจะระดับคุณภาพของคลาสนั้น

สรุปงานวิจัยและขอเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ไดสรางโมเดลประเมินคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหโคดจาวาระดับคลาสดวย
วิธีทางสถิติการถดถอยโลจิสติกแบบอันดับ ซึ่งพบวามาตรวัด Coupling Between Object (CBO) และ Lack Of
Cohesion In Methods (LCOM) มีผลตอคุณภาพดานความสามารถในการวิเ คราะหเพื่ อหาขอผิดพลาดของ
ซอรสโคด นอกจากนั้นพบวาโมเดลที่ไดมีความเหมาะสมและนาเชื่อถือสามารถนําไปใชพยากรณวิเคราะหคาได
อยางถูกตอง เนื่องจากไดผานการทดสอบเงื่อนไขการใชการถดถอยโลจิสกอนการสรางโมเดล และไดมีกระบวนการ
ในการพิจารณาตัวแปรอิสระเขามาในสมการอยางเหมาะสมและมีการทดสอบความเหมาะสมของโมเดลระดับความ
เชื่อมั่น 95% แตตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรตามไดรอยละ 69.4 ซึ่งในงานวิจัยในอนาคต
สามารถเพิ่มจํานวนคลาสที่ใชในการสรางโมเดลใหมากขึ้นเพื่อใหสามารถไดคาความแปรผันที่สูงขึ้น นอกจากนั้น
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งานวิจยั ที่นาสนใจในอนาคตคือการทดลองใชโมเดลประเมินคุณภาพดาน Analyzability ที่นําเสนอไปใชประเมิน
คุณภาพด าน Analyzability ของโคด ที่พัฒ นาดวยภาษาโปรแกรมเชิงวั ตถุ อื่นที่ ไม ใชภ าษาจาวา วาสามารถใช
ประเมินไดหรือไม
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