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โมเดลประเมินคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหเพ่ือหาขอผิดพลาด

สําหรับโคดจาวาระดับคลาส 

Quality Model for Analyzability Evaluation Of Java Class 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีเสนอโมเดลประเมินคุณภาพของซอรสโคดดานความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหา

ขอผิดพลาด (Analyzability) สําหรับโคดจาวาระดับคลาส ซ่ึงจะชวยวัดระดับความยากงายในการวิเคราะหหา

สาเหตุของขอผิดพลาดและตําแหนงที่ตองแกไข ในการสรางโมเดลผูวิจัยไดสํารวจหามาตรวัดที่คาดวาจะมีผลตอ

คุณภาพของซอรสโคดดานการวิเคราะหหาสาเหตุขอผิดพลาดและตําแหนงที่ตองแกไข และใชวิธีทางสถิติการ

ถดถอยโลจิสติกแบบอันดับ เพื่อคนหามาตรวัดที่มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพของซอรสโคดดานการวิเคราะหหา

สาเหตุขอผิดพลาดและตําแหนงที่ตองแกไข ซ่ึงแบงไว 3 ระดับ คือ 1. ควรปรับปรุง 2. พอใช 3. ดี หลังจากน้ันได

ทําการทดสอบวัดความถูกตองแมนยําของโมเดลที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางคลาสจาวา

จากซอฟตแวรโอเพนซอรส jEdit จํานวน 37 คลาสที่มีการบันทึกวามีขอผิดพลาดและใหผูเช่ียวชาญไดเขาไป

วิเคราะหหาจุดที่จะตองแกไขและใหคาระดับคุณภาพของคลาส จากการทดลองพบวามาตรวัดที่มีผลตอคุณภาพ

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 

การออกแบบซอฟตแวรรวมทั้งการเขียนโคดใหสามารถอานทําความเขาใจงายเปนส่ิงจําเปนสําหรับการ

บํารุงรักษาซอฟตแวร เน่ืองจากในการบํารุงรักษาโคดทั้งแบบการแกไขขอผิดพลาดและแบบเพิ่มเติมคุณสมบัติ

จําเปนที่โคดตองไดรับการออกแบบใหสามารถหาสาเหตุขอผิดพลาดและจุดแกไขไดงาย เน่ืองจากจะชวยลดเวลาใน

การหาตําแหนงที่นักพัฒนาโปรแกรมตองแกไขเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาตอยอด โคดโปรแกรมที่มีคุณสมบัติงายตอ

การทําความเขาใจที่ทําใหนักพัฒนาสามารถวิเคราะหหาสาเหตุขอผิดพลาดและแกไขโปรแกรมไดงายน้ันในเชิง

เทคนิคเรียกวา โคดมีความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด (Analyzability) สูง ซ่ึงถือวาเปนคุณสมบัติ

หน่ึงที่สงเสริมใหซอฟตแวรมีคุณสมบัติดานการบํารุงรักษาที่งาย (Maintainability) ตามไปดวย จากเหตุผล

ดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดที่ตองการหาโมเดลหรือวิธีการพยากรณคุณภาพของซอรสโคดดานความสามารถในการ

วิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาด (Analyzability Model) ในงานวิจัยน้ีมุงเนนไปที่การสรางโมเดลพยากรณคุณภาพ

ดาน Analyzability ระดับคลาส เน่ืองจากการวัดคุณภาพของซอรสโคดระดับคลาสทําใหสามารถคํานวณคุณภาพ

ของซอรสโคดทั้งระบบได (Kanellopoulos et al, 2010) และสามารถเปนแนวทางในการสรางโมเดล 

Analyzability วัดที่ระดับอ่ืน หรือวัดคุณสมบัติดานอ่ืนๆของซอฟตแวรได 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

1.1 ISO/IEC-9126 เปนมาตรฐานวัดคุณภาพซอฟตแวรสามารถวัดคุณภาพจากซอรสโคด (Internal 

Quality) โดยคุณลักษณะซอฟตแวร (Characteristic) สามารถแยกเปนคุณลักษณะยอยได (Sub Characteristic) 



672 KKU Science Journal Volume 42 Number 3 Research 

 

คุณลักษณะยอยแตละดานจะประกอบขึ้นจากกลุมของแอททริบิวต และแอททริบิวตจะสามารถวัดไดจากคามาตร

วัด (Metric) โดยคุณลักษณะของซอฟตแวร คุณลักษณะยอย แอททริบิวต และมาตรวัดมีความสัมพันธเชิงลําดับช้ัน 

ดังแสดงในรูปที่  1 วิธีการประเมินคุณภาพของซอรสโคดแบบ Analytic Hierarchy Process (AHP) 

(Kanellopoulos et al., 2010) ไดระบุถึงการใชมาตรวัดเพื่อประเมินคาแอททริบิวต คุณลักษณะยอย ตามลําดับ

ช้ันจนไดคาคุณภาพของซอรสโคดในที่สุด 
 

 
รูปท่ี 1 โครงสรางของคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ISO/IEC-9126 

 

ตัวอยางเชน ISO/IEC-9126 ไดนิยามคุณภาพดานการบํารุงรักษา (Maintainability) คือ ความสามารถ

ของซอฟตแวรที่สามารถปรับเปล่ียนแกไขใหถูกตองและสมบรูณ เม่ือจําเปนตองปรับเปล่ียนความตองการเดิมหรือมี

ความตองการใหม ซ่ึงประกอบจากคุณลักษณะยอย 5 ประการ (Antonellis et al., 2007) คือ 

1) ความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด (Analyzability) คือ ระดับความยากงายในการวิเคราะห

หาขอบกพรอง สาเหตุของความลมเหลว หรือ จุดที่ตองแกไข 

2) ความสามารถดานการปรับเปล่ียน (Changeability) คือ ระดับความยากงายในการปรับเปล่ียน แกไข 

3) ระดับความเสถียรของซอฟตแวรหลังแกไข (Stability) คือ ระดับความเสถียรของการทํางานของ

ซอฟตแวรภายหลังการแกไข 

4) ระดับความยากงายในการทดสอบซอฟตแวร (Testability) 

5) ระดับความสอดคลองของซอรสโคดกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติดานการบํารุงรักษา 

(Maintainability Compliance) 

และคุณลักษณะยอยความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด (Analyzability) ประกอบดวยแอททริบิวต 

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) จะใชเม่ือตัวแปรตาม (Y) เปนตัวแปร

เชิงกลุมแบบนามบัญญัต ิ(Nominal Scale) คือ มีคาไดเพียง 2 คา ไดแก 0 และ 1 เทาน้ัน 
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2) การถดถอยโลจิสติกแบบพหุกลุม (Multinomial Logistic Regression) จะใชเม่ือตัวแปรตาม (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 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

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 ช่ือ MEMOOD ซ่ึงคาความสามารถ

ในการบํารุงรักษาคํานวณจากระดับความเขาใจซอรสโคด (Understandability) และ ความงายตอการปรับเปล่ียน

แกไข (modifiability) โดยใชมาตรวัดที่มีผลกับขนาด (Size) และความซับซอน (Structural Complexity) และ

คํานวณจากแผนภาพคลาส ขอสังเกตงานวิจัยน้ีวัดคุณลักษณะยอยที่ไมสอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC9126 และ

ไมใชแอททริบิวตในการวัดคุณภาพ 

งานวิจัย (Khan et al., 2012) สรางโมเดลวัดคุณภาพดานความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด 

(Analyzability) ดวยวิธีทางสถิติ Multiple Linear Regression ผลจากงานวิจัยพบวาการออกแบบที่ซับซอน 

(Complexity) เปนปจจัยหลักที่สงผลตอคุณภาพดานความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด (Analyzability) 

จึงไดนํามาตรวัดที่เก่ียวของกับความซับซอนมาใชเปนหลัก มีขอสังเกตวาในงานวิจัยอาจมีปจจัยอ่ืนที่เก่ียวของที่ทํา

ใหการวิเคราะหขอผิดพลาดทําไดยากขึ้น เชน ขนาดของโปรแกรม 

งานวิจัย (Panita et al., 2013) สรางโมเดลวัดคุณภาพดานความสามารถดานการวิเคราะหขอผิดพลาด 

(Analyzability) ที่ระดับเมธอดสําหรับ J2EE Application โดยโมเดลไดประยุกตใชโครงสรางความสัมพันธของ 

SIG Quality Model (Heitlager et al., 2007) และใชวิธีการทางสถิต ิ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 มีการใหนํ้าหนักมาตร

วัดดวยวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP) ใชวิธีการตัดสินใจแบบ Multi-Criteria ที่มาจากผูเช่ียวชาญ มี

ขอสังเกตวางานวิจัยน้ียังขาดการทดสอบความถูกตองของโมเดลที่เสนอ  

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 เพื่อให Clustering ไดผลดีขึ้น มีขอสังเกตวาในงานวิจัยไมใชแอททริบิวตสําหรับวัดคุณภาพ 

Maintainability ตามมาตรฐาน ISO/IEC-9126 และสูตรการคํานวณคามาตรวัดไมไดระบุไวชัดเจน บอกเพียงเปน

มาตรวัด Metric Suite ของ Chidamber & Kemerer (Chidamber et al., 1994) ซ่ึงจํานวนมาตรวัดที่ใชไม

สอดคลองกับที่เสนอในงานวิจัยของ Chidamber & Kemerer  
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งานวิจัย (Lincke et al., 2008) มีขอสังเกตเรื่องการนําเครื่องมือมาใชเก็บคามาตรวัด เน่ืองจากเครื่องมือ

แตละตัวจะใหคาตางกันแมจะวัดมาตรวัดเดียวกัน ดังน้ันในการสรุปผลวิจัยในการสรางโมเดลพยากรณใดที่คํานวณ

จากการใชมาตรวัด ผูวิจัยจะตองระบุเครื่องมือที่ใชในการวัดคามาตรวัดดวย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีสรางโมเดลโดยใชวิธีการ Ordinal Logistic Regression มีการคัดเลือกมาตรวัดที่สามารถ

ประเมินคาครอบคลุมแอททริบิวตทั้ง 5 คือ Volume, Inheritance, Complexity, Coupling และCohesion 

ตามโครงสรางลําดับช้ัน 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) และมาตรวัดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (ผูมี

ประสบการณดานจาวามากกวา 5 ป) โดยวิธีการดําเนินงานวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1 การกําหนดตัวแปรอิสระ

และตัวแปรตามของโมเดล Analyzability 2 การสรางโมเดล Analyzability 

1 การกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของโมเดล 

ตัวแปรอิสระในโมเดล คือ มาตรวัดจํานวน 11 ตัว ตามตารางที่ 1 ที่สามารถประเมินคาครอบคลุม 

แอททริบิวตทั้ง 5 ตามโครงสรางระดับช้ัน ISO/IEC 9126 และ ความสัมพันธระหวาง Analyzability กับแอททริ-

บิวต และ มาตรวัดในงานวิจัยน้ีแสดงดังรูปที่ 2 
 

 
รูปท่ี 2 โครงสราง analyzability 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดมาตรวัดในงานวิจัย 

มาตรวัด จุดประสงค สูตรคํานวณ 

Class Lines Of Code 

(CLOC) 
วัดปริมาณซอรสโคด 

จํานวนบรรทดัคําส่ังในคลาส ไมรวมบรรทัดวางและคอมเมนต 

(Kanellopoulos et al., 2010; Panita et al., 2013) 

Data Access Metric (DAM) วัดจํานวนแอทริบิวต 

อัตราสวนจํานวนแอททริบิวต Private หรือ Protected ตอ

จํานวนแอททริบิวตทั้งหมดที่ประกาศในคลาส (Antonellis et 

al., 2007) 

Number Of Polymorphic 

Methods (NOP) 

วัด Overridden หรือ Virtual 

เมธอด 

จํานวนเมธอดที่ถูก Override โดยบรรพบุรุษในแตละคลาส 

(Antonellis et al., 2007) 

Average Number Of 

Parameters Per Method 

(APARM) 

วัดความซับซอนของพารามิเตอร

ตอ 1 เมธอด 

คาเฉล่ียจํานวนพารามิเตอรตอเมธอดของคลาส (Panita et al., 

2013) 

Coupling Between Object 

(CBO) 

วัด จํานวนคลาสที่ เ ก่ียวขอ ง 

( Couple) กั บ ค ล า ส ที่ ส น ใ จ 

(Fan-Out) 

จํานวนคลาสที่เก่ียวของ (Couple) กับคลาสที่สนใจ ในลักษณะ

ที่เปน Use และ Member ไมรวม Base Class และ Nested 

Class (Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008) 

Instability (I) 

วั ด Coupling โ ด ย เ มื่ อ

เปล่ียนแปลงคลาสในแพคเกจ

แลวจะไมมีผลกระทบตอคลาส

ในแพคเกจอ่ืน 

I = CE/(CA+CE) 

CE = Efferent Coupling คือ จํานวนคลาสในแพคเกจที่ขึ้นกับ

คลาสที่กําลังพิจารณา 

CA = Efferent Coupling คือ จํานวนคลาสนอกแพคเกจที่

ขึ้นกับคลาสที่กําลังพิจารณา (Kanellopoulos et al., 2010; 

Panita et al., 2013) 

Lack Of Cohesion In 

Methods (LCOM) 
วัดการเกาะเก่ียวกันในคลาส 

1
v ∑ m(v ) −  m

1 − m  

m = จํานวนเมธอด 

v = จํานวนแอททริบิวต 

m(Vi) = เมธอดที่เรียกใชแอททริบิวต Vi 

(Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008) 

Nested Block Depth (NBD) 
วัดความซับซอนของเงื่อนไขใน

คลาส 

จํานวนระดับชั้นที่ลึกที่สุดของเงื่อนไข if while for switch 

ของคลาส (Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008) 

Depth Of Inheritance (DI) 
วัดความซับซอนจากการสืบทอด

คุณสมบัต ิ

ความลึกของการสืบทอดคุณสมบัติของคลาส โดยนับระดับชั้น

ถัดไปของคลาส (Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 

2008; Khan and Khan, 2012) 

Number Of Children 

(NOC) 

วัดความซับซอนของคลาสลูกที่

สืบทอดจากคลาสที่สนใจ 

จํานวนคลาสลูกที่สืบทอดจากคลาสที่สนใจ 1 ลําดับชั้น 

(Antonellis et al., 2007; Rudiger et al., 2008) 

Weighted Methods Per 

Class (WMC) 

วัดความซับซอนของเมธอดใน

คลาส 

WMC= ∑ ci
n
i=1   

คาเฉล่ียของผลรวมของความซับซอนของเมธอดแตละเมธอด

ของคลาส(C) (Antonellis et al., 2007) 
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ตัวอยางของคลาสที่นํามาใชสรางโมเดลประเมินคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหโคดจาวาระ

ดับคลาสมาจากโปรแกรม jEdit (jEdit Development Team, 2013) ที่สุมเลือกมาจํานวน 37 คลาสจากคลาส

จํานวนมากในโปรแกรม jEdit สาเหตุที่ใชโปรแกรมน้ีเน่ืองจากเปนโปรแกรม Open Source และมีการบันทึกการ

แกไขขอผิดพลาด (Bug Tracking) หรือความตองการใหม ทําใหผูวิจัยสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะหและการ

ประเมินคุณภาพโคดของผูเช่ียวชาญวามีความเขาใจปญหาที่แจงในรายการที่ใหแกไขจริงหรือไม และไดนํา

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 คลาสโดยผูเช่ียวชาญ ดวยระดับคุณภาพ 3 ระดับ 

ไดแก ระดับ 3 คือ คุณภาพดี 2 คือ พอใช 1 คือ แย ควรปรับปรุง รูปที่ 3 แสดงเกณฑประเมินระดับ 

Analyzability ของผูเช่ียวชาญ เกณฑที่ไดน้ีถูกนําไปใชวิเคราะหหามาตรวัดที่นําไปใชสรางโมเดล Analyzability 

ในลําดับถัดไปดวย เชนจํานวนบรรทัด ความซับซอนของเง่ือนไข หรือ ลูป 
 

 
รูปท่ี 3 เกณฑประเมินระดับ Analyzability ของผูเช่ียวชาญ 

 

2 การสรางโมเดล Analyzability 

เน่ืองจากตัวแปรตามของโมเดลเปนระดับคุณภาพ 3 ระดับที่สามารถเรียงลําดับได ผูวิจัยจึงใชวิธีการ 

Ordinal Logistic Regression ในการสรางโมเดล ซ่ึงสมการเริ่มตนสําหรับการสรางโมเดลจะอยูในรูปสมการ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม (Y) คือ คาระดับคุณภาพ Analyzability ที่ไดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 

และตัวแปรอิสระ (X) คือ คามาตรวัดจํานวน 11 ตัว ตามสมการ (1) รูปที่ 4 แสดงตัวอยางคามาตรวัดและ 

Analyzability ของคลาสกลุมตัวอยาง 
 

 
รูปท่ี 4 คามาตรวัดและระดับคุณภาพดาน Analyzability ของคลาสตัวอยาง 

 

โมเดลทางคณิตศาสตรของ Logistic Regression ตามสมการ (1) 
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g(x)=Logit[π(x)]=loge

π(x)

1-π(x)
=α+β

1
x1+…+β

m
xm                                 (1) 

g(X) เรียกวา Link Function คือ ขอมูลของตัวแปรตามในแตละกลุมของระดับช้ันน้ัน ๆ และ X1, X2, … 

, X11 คือ ตัวแปรอิสระ (X) เปนตัวแปรตอเน่ืองมีขนาด m ในสมการ (1) =11 ตัว 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีคาเปนกลุมและเรียงอันดับไดคาตัวแปรตาม

พิจารณาไดจากความนาจะเปน (Probability) ของแตละคาระดับ โดยเลือกระดับที่มีความนาจะเปนสูงสุด ทั้งน้ี

ความนาจะเปนของระดับจะถูกคํานวณความนาจะเปนสะสม (Cumulative Probability) ตามสมการ (2) 

P(Y≤i)=
1

1+ exp - αi-β1
X1-…-β

m
Xm

, i=1,…,k                                             (2) 

เม่ือคา k คือ จํานวนของคาระดับของตัวแปรตามลบหน่ึง ดังน้ัน k=2 และ m คือ จํานวนตัวแปรอิสระ 

ดังน้ัน m=11 ทั้งน้ีความนาจะเปนสะสมของระดับสุดทายจะมีคาเปน 1 เสมอ น่ันคือ P(Y3) = 1 และจํานวนของ

สมการ (2) เทากับ จํานวนของคาระดับของตัวแปรตามลบหน่ึง หรือ 2 น่ันเอง จากสมการ (2) สามารถหาคาความ

นาจะเปนของแตละระดับไดดวยตามสมการ (3) 

P(Y=i) = P(Y i) - P(Y i)                                                  (3) 

2.1 การตรวจสอบเง่ือนไขการใชการถดถอยโลจิสติก 

นําคลาส 37 คลาสมาตรวจสอบเง่ือนไขการใชการถดถอยโลจิสติก (กัลยา, 2549) โดยใชโปรแกรม SPSS 

(IBM) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% เน่ืองจากมาตรวัดเปนขอมูลชนิด Ratio Scale และสมการถดถอยมีคาเฉล่ียของ

ความคลาดเคล่ือนเทากับ 0 หรือไมสัมพันธกัน (e=0) จึงทําการตรวจสอบใน 3 ขอดังน้ี 

1) การตรวจสอบคาความคลาดเคล่ือนเปนอิสระตอกันของ ei และ ej จากการตรวจสอบ Durbin-

Watson เทากับ 1.974 แสดงวาคาความคลาดเคล่ือนของมาตรวัดเปนอิสระตอกัน 

2) การตรวจสอบคาความคลาดเคล่ือนไมสัมพันธกับตัวแปรอิสระหรือไมมีความสัมพันธกันสูง จากการ

ตรวจสอบ Tolerance ของมาตรวัดแตละตัว พบวาคา Tolerance มากสุดอยูที่ 0.772 แสดงวาคาความ

คลาดเคล่ือนมาตรวัดไมสัมพันธกัน 

3) ตัวแปรอิสระไมควรมีความสัมพันธกันหรือไมควรเกิดปญหา Multicollinearity ตรวจสอบจากคา 

Variance Inflation Factor (VIF) พบวาคา VIF มากสุดอยูที่ 3.409 ซ่ึงยังไมเกิน 10 แสดงวาไมเกิดปญหามาตรวัด

วัดคาซํ้าซอน 

2.2 พิจารณาคัดเลือกมาตรวัดเขาสมการ การสรางโมเดลพยากรณฯมีวิธีพิจารณามาตรวัดเขาสมการ

ดังน้ี 

1) ทดสอบชุดของตัวแปรอิสระวามีความสัมพันธกับตัวแปรตามหรือไม (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 

เม่ือพิจารณาจากคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา มาตรวัดและคา Analyzability 

มีความสัมพันธตอกัน 

2) ทดสอบวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีผลตอตัวแปรตามหรือไม (Examining the Coefficients) พิจารณา

จาก Wald Statistic ซ่ึงมีการแจกแจงแบบไคสแควรที่มี Degree Of Freedom เทากับ 1 ที่สมการ (5) 

Wald = 
B

SE.

2

                                                       (5) 

คา Wald statistic จะเปนกําลังสองของอัตราสวนระหวางคาสัมประสิทธ์ิของ Logit ที่ใชบอกทิศทาง

และปริมาณผลกระทบตัวแปรอิสระที่มีผลตอการเกิดตัวแปรตาม (B) กับคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของ

สัมประสิทธ์ิ (SE) ซ่ึงสามารถพิจารณาจาก Sig. ของตาราง Parameter Estimates ของ SPSS หากนอยกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะสรุปไดวามาตรวัดมีผลตอคา Analyzability 

เม่ือพิจารณาคา Sig. พบวามีมาตรวัดที่มีคา Sig. นอยกวา 0.05 อยู 2 ตัว ไดแก CBO มีคาเปน -0.239 

ซ่ึงมีคาสถิติของ Wald คือ [-0.239/0.085]2= 7.931 ที่ Sig = 0.005 และ LCOM มีคาเปน 7.755 ซ่ึงมีคาสถิติ

ของ Wald คือ [7.755/3.520]2= 4.854 ที่ Sig = 0.028 จะไดโมเดลฯ ตามสมการ (2) ของระดับช้ันของคา 

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

ดังน้ี 

1) ทดสอบสัมประสิทธ์ิของตัวแปรชนิดเดียวกันในโมเดลจะตองเทากัน (Test Parallel Lines) เปนการ

ทดสอบโมเดลแตละระดับช้ันที่ไดจะตองขนานกัน โดย βij เปนสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระตัวที่ i ในกลุมระดับช้ัน

ที่ j โดยคา 1≤i≤m และ m คือ จํานวนตัวแปรของสมการถดถอย และคา j เปนระดับช้ันของคาตัวแปรตาม ซ่ึง

สามารถพิจารณาไดจาก Sig. ของตาราง Test Of Parallel Lines ของ SPSS หากมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 จะสรุปไดวา สามารถใชสัมประสิทธ์ิของมาตรวัดที่เหมือนกันในทุกสมการ 

 เม่ือพิจารณาคา Sig. พบวา เทากับ 0.311 ซ่ึงมากกวา 0.05 จึงสรุปไดวา สามารถใชสัมประสิทธ์ิของ

มาตรวัดที่เหมือนกันในทุกสมการ 

2) ทดสอบความเหมาะสมของโมเดลที่ได (Goodness Of Fit Measures) เปนการวัดระดับของ

ความสัมพันธระหวางเชิงเสนที่สัมพันธกับตัวแปรหลายตัว พิจารณาไดจากสถิต ิPearson (X2) สมการ (9) 
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X2=∑∑(Oij - Eij)
2/ Eij                                                    (9) 

Oij คือ ความถี่ที่สังเกตได และ Eij คือ ความถี่ที่คาดหวัง ซ่ึงสามารถพิจารณาจาก Sig. ของตาราง 

Goodness-Of-Fit ของ SPSS หากระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 จะสรุปไดวา โมเดลที่ใชมีความ

เหมาะสม 

 เม่ือพิจารณาคา Sig. พบวา Sig. ของ Pearson เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวา โมเดลมี

ความเหมาะสม 

3) ทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ (Strength Of Association) ตรวจสอบวาโมเดลที่ไดสามารถ

อธิบายคาตัวแปรตามไดดีแคไหน พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R square หรือ R2) เปนคาของความ

แปรปรวนของคาตัวแปรตามที่สามารถอธิบายไดจากตัวแปรอิสระ ซ่ึงถาคิดเปนเปอรเซ็นตใหคูณดวย 100 จะใช R2

ของ Nagelkerke (R2
N) สมการ (10) 

R =
( ( ))

                                          (10) 

จากตาราง Pseudo R-square ของ SPSS พบวาคา R square แบบ Nagelkerke มีคาเทากับ 0.694 

ซ่ึงมาตรวัดจะสามารถอธิบายความแปรผันของคา Analyzability ไดรอยละ 69.4 

สําหรับการนําโมเดลไปใชประเมินคุณภาพดาน Analyzability ของคลาสมีขั้นตอน ดังน้ี 

1) วัดคามาตรวัด CBO และ LCOM ของคลาสที่ตองการประเมินระดับคุณภาพ Analyzability 

2) นําคามาตรวัดที่ไดไปคํานวณหาความนาจะเปนสะสมของแตละระดับคุณภาพ ไดแก P(Y 1), P(Y 

2) และ P(Y 3) 

3) คํานวณความนาจะเปนของคุณภาพแตละระดับ ดังน้ี ระดับคุณภาพ1 หรือคา P(Y=1) จะเทากับ 

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 ซ่ึงจะระดับคุณภาพของคลาสน้ัน 

 

สรุปงานวิจัยและขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ีไดสรางโมเดลประเมินคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหโคดจาวาระดับคลาสดวย

วิธีทางสถิติการถดถอยโลจิสติกแบบอันดับ ซ่ึงพบวามาตรวัด Coupling Between Object (CBO) และ Lack Of 

Cohesion In Methods (LCOM) มีผลตอคุณภาพดานความสามารถในการวิเคราะหเพื่อหาขอผิดพลาดของ 

ซอรสโคด นอกจากน้ันพบวาโมเดลที่ไดมีความเหมาะสมและนาเช่ือถือสามารถนําไปใชพยากรณวิเคราะหคาได

อยางถูกตอง เน่ืองจากไดผานการทดสอบเง่ือนไขการใชการถดถอยโลจิสกอนการสรางโมเดล และไดมีกระบวนการ

ในการพิจารณาตัวแปรอิสระเขามาในสมการอยางเหมาะสมและมีการทดสอบความเหมาะสมของโมเดลระดับความ

เช่ือม่ัน 95% แตตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรตามไดรอยละ 69.4 ซ่ึงในงานวิจัยในอนาคต 

สามารถเพิ่มจํานวนคลาสที่ใชในการสรางโมเดลใหมากขึ้นเพื่อใหสามารถไดคาความแปรผันที่สูงขึ้น นอกจากนั้น 
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งานวิจัยที่นาสนใจในอนาคตคือการทดลองใชโมเดลประเมินคุณภาพดาน Analyzability ที่นําเสนอไปใชประเมิน

คุณภาพดาน Analyzability ของโคดที่พัฒนาดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุอ่ืนที่ไมใชภาษาจาวา วาสามารถใช

ประเมินไดหรือไม 

 

เอกสารอางอิง 
กัลยา วานิชยบัญชา. (2549). สถิติสําหรับงานวิจัย. (พิมพคร้ังที ่2) กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มะแอน ราโอบ. การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis). แหลงขอมูล: http://www.saruthipong. 

com/port/document/299-705/299-705-7.pdf. คนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557. 

Antonellis, P., Antoniou, D., Kanellopoulos, Y., Makris, C., Theodoridis, E., Tjortjis, C., Tsirakis, N. (2007). A data 

mining methodology for evaluating maintainability according to ISO/IEC-9126 software engineering–

product quality standard. Special Session on System Quality and Maintainability-SQM2007. 

Chidamber, S. R., Kemerer, C. F. (1994). A metrics suite for object oriented design. Software Engineering, IEEE 

Transactions on. 20(6): 476-493. 

Heitlager, I., Kuipers, T., Visser, J. (2007). A Practical Model for Measuring Maintainability. In: Quality of Information 

and Communications Technology, 2007. QUATIC 2007. 6th International Conference. 30-39. 

IBM. SPSS. Available: http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/. Retrieved 1 January 

2014. 

JEdit Development Team. (2013). jEdit. Available: http://www.jedit.org/. Retrieved 9 March 2014. 

Kanellopoulos, Y., Antonellis, P., Antoniou, D., Makris, C., Theodoridis, E., Tjortjis, C., Tsirakis, N. (2010). Code 

quality evaluation methodology using the iso/iec 9126 standard. arXiv preprint arXiv:1007.5117. 

Khan, S. A., Khan, R. A. (2012). Analyzability Quantification Model of Object Oriented Design. Procedia 

Technology. 4(0): 536-542. 

Lincke, R., Lundberg, J., Lowe, W. (2008). Comparing software metrics tools. In: The 2008 international 

symposium on Software testing and analysis. USA. 131-142. 

Meananeatra, P., Kitcharoensup, T., Rattanaleadnusorn, E., Charoendouysil, B., Wisuttikul,T., Rongviriyapanish,S. 

(2013). Modeling code analyzability at method level in J2EE applications. In: The 2013 20th Asia-Pacific 

Software Engineering Conference 2013. 

Rizvi, S.W.A., Khan, R.A. (2010). Maintainability estimation model for object-oriented software in design phase 

(memood). arXiv preprint arXiv:1004.4447. 

Scientific Toolworks, Inc. Understand 3.1.716 tool. Available: http://www.scitools.com/index.php. Retrieved 1 

January 2014. 

Sourceforge. Metrics 1.3.6 tool. Available: http://metrics.sourceforge.net/. Retrieved 1 January 2014. 
 

 


