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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
องค์กรต่างๆในปัจจุบันต่างเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของตน เช่น การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์
การให้บริการหรือสินค้า หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการ
เกิดฝ่ายงานสนับสนุน ค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นในองค์กร เมื่อมีผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์เกิดขึ้น สิ่งส าคัญท่ีตามมาคือการควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ รวมทั้งองค์กรยังมุ่งเน้นที่จะใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพในด้านการดูแลบ ารุงรักษา (Maintainability) จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้
ความส าคัญ มาตรฐาน ISO/IEC 9126 [1] ได้ให้ค านิยามของความสามารถในการบ ารุงรักษาว่า เป็นความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โดยการปรับเปลี่ยนอาจรวมถึงการปรับแก้ ปรับปรุงหรือดัดแปลง
ซอฟต์แวร์ตามสภาพแวดล้อมและตามความต้องการ โดยจะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
บ ารุงรักษา ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน ท าความเข้าใจและความซับซ้อนของโปรแกรม  
 จากการส ารวจฝ่ายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ในหนึ่งโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะมีนักเขียน
โปรแกรมมากกว่าหนึ่งคน หรือโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการพัฒนา ซอฟต์แวร์จึงถูกส่งมอบ
ให้นักเขียนโปรแกรมคนอ่ืนพัฒนาต่อ นักเขียนโปรแกรมจึงมักประสบปัญหาในการอ่านซึ่งพัฒนามาก่อนหน้าโดย
นักเขียนโปรแกรมคนอ่ืน ก่อนที่จะพัฒนาในส่วนของงานที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม สาเหตุของปัญหานี้ มาจากการที่
ฝ่ายงานไม่ได้มีการก าหนดมาตรฐานข้อปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม ท าให้นักเขียนโปรแกรม ใช้ค าและรูปแบบใน
การเขียนโปรแกรมท่ีแตกต่างกันออกไป 
 จากกรณีศึกษาของฝ่ายงานพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS ขององค์กรแห่งหนึ่ง 
ฝ่ายงานที่ก าลังประสบกับปัญหาดังกล่าวโดยที่การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันและการรับช่วงพัฒนาต่อจาก
นักเขียนโปรแกรมคนก่อนท าได้ยาก ใช้เวลานานในการศึกษาโปรแกรม หัวหน้าฝ่ายงานจึงมีความต้องการที่จะ
สร้างมาตรฐานการเขียนโปรแกรมในภาษาอ็อบเจ็กทีฟซีส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS ให้เกิดข้ึนในองค์กร จากการ
ค้นคว้าพบว่า บริษัทแอปเปิลได้มีการเผยแพร่เอกสารข้อแนะน าในการเขียนโปรแกรมภาษาอ็อบเจ็กทีฟซี ไว้ 
โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอ็อบเจกทีฟซี เพ่ือ
สนับสนุนการใช้มาตรฐานในการเขียนโปรแกรมอ็อบเจกทีฟซีส าหรับฝ่ายงานดังกล่าว โดยจะยึดหลักข้อปฏิบัติจาก
เอกสารข้อแนะน าในการเขียนโปรแกรมของบริษัทแอปเปิล[12] และเพ่ิมเติมข้อปฏิบัติจากเอกสารค าแนะน าอ่ืนๆ 
รวมถึงพิจารณาข้อปฏิบัติที่ได้รับเสนอจากฝ่ายงานพัฒนา โดยเน้นเฉพาะการตรวจสอบการตั้งชื่อและการก าหนด
ค่าคงที่ในโปรแกรม หลังจากมีการประกาศใช้ข้อปฏิบัตินี้แล้ว ฝ่ายงานจะต้องมีการตรวจสอบว่านักเขียนโปรแกรม
ในฝ่ายงานได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือไม่ ฝ่ายงานสามารถใช้เครื่องมือนี้เพ่ือระบุจุดต่างๆในโปรแกรมที่ละเมิดข้อ
ปฎิบัติและควรได้รับการปรับปรุง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตรวสอบซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่
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หลังจากมีการประกาศใช้มาตรฐานว่านักเขียนโปรแกรมในฝ่ายงาน ยึดถือตามข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม ่
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
 ข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรม (Coding Convention) คือกฏบางอย่างส าหรับการเขียนชุดค าสั่งใน
โปรแกรม [2] โดยจะใช้ในการเขียนโปรแกรมในขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ข้อปฎิบัติส่วนมากในปัจจุบันจะ
เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการเขียนโปรแกรม เช่น การตั้งชื่อ, การย่อหน้า โดยมีเป้าหมายหลักคือการท าให้ชุดค าสั่ง
ซอฟต์แวร์ง่ายต่อการอ่านและการบ ารุงรักษา  

โครงงานนี้สนใจข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมใน 3 หัวข้อ คือการใช้ Magic Number, การใช้ Multiple 
Literal String และข้อปฏิบัติในการตั้งชื่อ 

 Magic Number  
Magic Number คือ ค่าท่ีแท้จริงของตัวอักษรที่ปรากฎในโปรแกรม [3] ยกตัวอย่าง เช่น  

total = 1.08 * price จากค าสั่ง โปรแกรมนี้ หมายเลข 1.08 คือ Magic Number ที่ไม่บ่งบอกว่าเป็นค่าของอะไร 
ดังนั้นจึงควรน า Magic Number ไปประกาศเป็นค่าคงทีเพ่ือให้สื่อความหมาย เช่น  
const double TAX_RATE_IN_TEXAS = 1.08 เป็นต้น 

 Multiple Literal String 
   Multiple Literal String คือชุดของข้อมูลสตริงที่อยู่ใน " " (Double qoute) และ  
' ' (Single qoute) [4] โดยจะมีค่าซ้ าๆกันในหลายจุดของโปรแกรม [5] แทนที่จะประกาศค่าไว้เป็นค่าคงที่ เช่น 
“Hello” เป็น Literal String 

 Naming Convention (ข้อปฏิบัติการตั้งชื่อ) 
ข้อปฏิบัติการตั้งชื่อ คือ การท าให้โปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น [6] โดยการท าให้

โปรแกรมอ่านง่ายขึ้น โดยชื่อจะต้องสื่อความหมายตามการใช้งาน เช่น getTotalOfStudent () 
 
2.2 เอกสารข้อแนะน าการเขียนโปรแกรมส าหรับภาษาอ็อบเจกทีฟซี 
 

พื้นฐานการตั้งชื่อในโปรแกรม 

1. หลักการตั้งชื่อพ้ืนฐาน 

1.1 ความชัดเจน (Clarity) 
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 ชื่อควรสื่อความหมายชัดเจนและสั้นกระชับที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ไม่สั้นเกินไป  

 ไม่ควรใช้อักษรย่อชื่อ 

 กลุ่มค าย่อที่สามารถใช้ได้ ดังนี้ 

 
 

 

 หลีกเลี่ยงชื่อที่มันก ากวม เช่น ชื่อ เมท็อด ที่สามารถแปลความได้หลายความหมาย 

1. Consistency: ความสอดคล้อง 

o พยายามใช้ชื่อที่สอดคล้องตาม cocoa programmatic interface -> ดู ref doc  

 

 

1.2 ความสอดคล้อง 

 เป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคลาสที่เมท็อด มีความสามารถในการสืบทอด 
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(Polymorphism) 

 เมท็อดที่ท าสิ่งเดียวกน แต่อยู่ต่างคลาสกัน ควรใช้ชื่อเดียวกัน 

1.3 ไม่อ้างอิงตัวเอง 

 ชื่อไม่ควรอ้างอิงตัวเอง เช่น NSStringObject แค่  NSString ก็พอ 

 ยกเว้นชื่อของค่าคงท่ีหรือชื่อของตัวแปรชนิด Notification 

2. ค าเติมหน้า (Prefix)  

2.1 ค าเติมหน้าเป็นวิ่งส าคัญมากในการตั้งชื่อ เนื่องจากจะท าให้สามารถแยกพ้ืนที่การท างานของฟังก์ชัน

ในโปรแกรมได้ เช่นการเรียกใช้ Framework อาจมีการตั้งชื่อ Package ภายในเหมือนกัน โดยฟังก์ชันในแต่ละ 

Framework จะถูกแยกด้วยค าเติมหน้า เพ่ือป้องกันการขัดแย้งกันของชื่อ กรณีท่ีชื่อเหมือนกัน  

    2.2 ใช้ค าเติมหน้ากับกลุ่มชื่อบางกลุ่ม ได้แก่ 

 ชื่อ Class 

 ชื่อ Protocol 

 ชื่อ Function 

 ชื่อ Constant 

 ชื่อ  Typedef Structure 

2.3 ไม่ใช้ค าเติมหน้ากับชื่อเมท็อด 

3. ข้อก าหนดของรูปแบบการใช้ค า 

3.1 ชื่อประกอบไปด้วยค าหลายค า ไม่ใช้เครื่องหมายเว้นวรรค หรือสัญลักษณ์ในการแบ่งค า เช่น 

underscore(_) หรือ dashes (-)  

3.2 ใช้ camel-casing :  อักษรตัวแรกของค าเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ 

 ส าหรับ เมท็อด : เริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ค าต่อไปตักแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ยกเว้นกรณีเริ่มต้น

ด้วยค าย่อที่เป็นที่รู้จัก ก็จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ 

 ส าหรับ Function / Constant ใช้ Prefixเดียวกันส าหรับคลาสที่สัมพันธ์กัน และอักษรตัวแรก

เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 

 หลีกเลี่ยงการใช้ underscore ในชื่อเมท็อด 

4. หลักการตั้งชื่อ Class และ Protocol  
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4.1 ชื่อคลาสควรประกอบไปด้วยค านามท่ีชัดเจนเพ่ือที่จะระบุว่าคลาสต้องการที่จะท าอะไร  

4.2 มีค าเติมหน้าที่เหมาะสม ดูตัวอย่างใน Foundation กับ Framework เช่น ‘NS’ จะน าหน้าตัวแปรที่

เป็นอ็อบเจกต์ เช่น NSString และ NSDate 

4.3 ชื่อ Protocol ควรตั้งชื่อตามกลุ่มลักษณะการท างานกลุ่ม Protocol  ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับเมท็

อดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลาส ชนิดของ Protocol ควรที่จะตั้งชื่อ ไม่ให้สับสนกับชื่อคลาส  

 

หลักการตั้งช่ือเมท็อด 

1. หลักการตั้งชื่อเมท็อดพ้ืนฐาน 

1.1 เริ่มต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก ค าต่อไปเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และไม่ใช้ Prefix 

(มีข้อยกเว้นส าหรับตัวย่อพ้ืนฐานที่ทั่วไปใช้ เช่น TIFF หรือ PDF สามารถขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ได้และ ใช้ 

Prefix ได้) 

1.2 เมท็อดทีแ่สดงการกระท ากับอ็อบเจกต์ใดๆ ให้ขึ้นต้นด้วยค ากริยา ยกเว้นค ากริยา do และ dose 

และไม่ใช้ adverb หรือ adjective ก่อน verb  

1.3 เมท็อดทีค่ืนค่าของตัวแปรโดยตรง ไม่จ าเป็นต้องใช้ Get ยกเว้น มีค่าที่ไม่ได้ Return ออกมาตรงๆ 

เช่น ต้องผ่านการประมวลผลก่อน 

1.4 ใช้ Keyword ก่อนตัวแปรที่รับเข้ามาในเมท็อด (argument) เพ่ืออธิบายตัวแปรนั้นๆ 

1.5 เพ่ิม Keyword ไว้ด้านท้ายของชื่อเมท็อดเดิม เมื่อสร้าง เมทอ็ดที่เฉพาะเจาะจงกว่าเมท็อดเดิมที่สืบ

ทอดมา 

1.6 ไม่ใช้ค าว่า and เป็น Keyword ในการเชื่อมตัวแปรที่จะรับเข้ามาในฟังก์ชัน 

2. Accessor เมท็อด 

2.1 ถ้าคุณลักษณะของอ็อบเจกต์เป็นค านาม เมท็อดจะอยู่ในรูปแบบ ดังนี้  

   

 

 

 

Getter: - (type)noun; 

Setter: - (void)setNoun:(type)aNoun; 
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2.2 ถ้าคุณลักษณะของอ็อบเจกต์เป็นค าคุณศัพท์ เมท็อดจะอยู่ในรูปแบบ ดังนี้ 

 

 

 

 

2.3 ถ้าคุณลักษณะของอ็อบเจกต์เป็นค ากริยาในรูปของ Present Simple Tense โดย เมท็อดจะอยู่ใน

รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

 

2.4 ไม่แปลงค ากริยาให้กลายเป็นค าคุณศัพท์ โดยท าให้เป็นกริยาช่องที่สาม เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ควรใช้กริยาช่วย เช่น can, should หรือ will เพือช่วยให้ชื่อเมท็อดสื่อความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น แต่

ห้ามใช้ do หรือ does เช่น 

 

 

 

 

Getter: - (BOOL)isAdjective; 

Setter: - (void)setAdjective:(BOOL)flag; 

Getter: - (BOOL)verbObject; 

Setter: - (void)setVerbObject:(BOOL)flag; 

ช่ือเมท็อดที่ควร 

Getter: - (BOOL)acceptsGlyphInfo; 

Setter: - (void)setAcceptsGlyphInfo:(BOOL)flag;  

ช่ือเมท็อดที่ไม่ควรใช้ 

Getter: - (BOOL)glyphInfoAccepted; 

Setter: - (void)setGlyphInfoAccepted:(BOOL)flag; 

 

ช่ือเมท็อดที่ควร 

Getter: - (void)setCanHide:(BOOL)flag;  

Setter: - (BOOL)canHide; 

ช่ือเมท็อดที่ไม่ควรใช้ 

Getter: - (BOOL)doesAcceptGlyphInfo; 

Setter: - (void)setDoesAcceptGlyphInfo:(BOOL)flag; 
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2.6 ขึ้นต้นชื่อเมท็อดด้วย Get ในกรณีที่เมท็อดไม่ได้คืนค่าอ็อบเจ็กโดยตรง หรือในกรณีที่เมท็อดมีการคืน

ค่ามากกว่าหนึ่งค่า เช่น 

 

 

 

3. หลักการตั้งชื่อฟังก์ชัน 

3.1 การตั้งชื่อฟังก์ชัน มีพ้ืนฐานข้อแนะน าเช่นเดียวกับการตั้งชื่อเมท็อด แต่จะมีข้อยกเว้นอยู่ 2 อย่าง 

ได้แก่ 

 ขึ้นต้นชื่อด้วยค าเติมหน้าเดียวกันกับที่ใช้ในชื่อคลาสกับค่าคงที่ 

 อักษรตัวแรกหลังค าเติมหน้าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 

3.2 ชื่อฟังก์ชันส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยค ากริยาเพ่ืออธิบายถึงการท างานของฟังก์ชัน 

3.3 ฟังก์ชันที่มีการคืนค่าคุณลักษณะ จะมีกฏของการตั้งชื่อที่เพ่ิมเข้ามา 

 ถ้าฟังก์ชันคืนค่าคุณลักษณะของตัวมันเอง ให้ละเว้นการเริ่มต้นด้วยค ากริยา 

 ถ้าฟังก์ชันมีการคืนค่าโดยการอ้างอิงค่า ไม่ได้คืนค่าของคุณลักษณะโดยตรง ให้ใช้ Get 

 ถ้าฟังก์ชันมีการคืนค่าเป็นชนิด Boolean ควรเริ่มต้นชื่อฟังก์ชันด้วย Inflected Verb 

 
2.3 ภาษาอ็อบเจกทีฟซี 

ภาษาอ็อบเจกทีฟซี เป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ  OSX และ iOS ซึ่งมี
รากฐานมาจากภาษาซีดังรูปที่ 1 โดยมีการเพ่ิมความสามารถของ Object-Oriented หรือการมองส่วนประกอบ
ของโปรแกรมให้เป็นวัตถุใดๆ รวมถึงความสามารถในการจัดการวัตถุในขณะที่โปรแกรมก าลังท างาน อ็อบเจกทีฟซี
สืบทอดโครงสร้างภาษา ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน และค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรมมาจากภาษาซี โดยมีการ
เพ่ิมเติมในส่วนของโครงสร้างส าหรับการสร้างคลาสและเมท็อด ปัจจุบันภาษาอ็อบเจกทีฟซีมีการพัฒนาต่อจาก
โครงสร้างด้ังเดิม โดยเวอรช์ันปัจจุบัน คืออ็อบเจกทีฟซี 2.0 [7] 

-- (void)getLineDash:(float *)pattern count:(int *)count 

phase:(float *)phase; 
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รูปที่ 1 ภาษาอ็อบเจกทีฟซีสืบทอดความสามารถมาจากภาษาซี 
 
2.4 โปรแกรม Xcode 
          เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทแอปเปิล โดยจะใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานบน
ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล ได้แก่ iPad, iPhone, Apple Watch และ Mac โดย Xcode จะมีเครื่องมือในการจัดการ
กระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแอปพลิเคชัน ทดสอบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จนถึงขั้นตอนของ
การส่งมอบแอปพลิเคชันไปยังคลังแอปพลิเคชัน (Apple Store) ภาษาโปรแกรมหลักที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันคือภาษาอ็อบเจกทีฟซี (Objective C) และ Swift โดยภาษา Swift เป็นภาษาใหม่ที่ทางแอปเปิลพัฒนาขึ้น เริ่ม
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ 2014 และยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา จึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายในการน ามา
พัฒนาแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โครงสร้างการท างานของโปรแกรม จะใช้สถาปัตยกรรมแบบ MVC 
(Model-View-Controller) โดยรูปแบบนี้จะแบ่งส่วนของข้อมูล (Model) และส่วนของค าสั่งในการท างานของ
โปรแกรม (Controller) ออกจากส่วนของการแสดงผล (View) ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 โครงสร้างการท างานของโปรแกรม Xcode 
 
2.5 คลังอ็อบเจกทีฟซีรันไทม์ (Objective C Runtime library)  
 เครื่องมือพัฒนา Xcode ส าหรับภาษาอ็อบเจกทีฟซี มีส่วนการท างานที่เรียกว่ารันไทม์ (Runtime) [8] 
โดยสามารถจัดการกับวัตถุในขณะที่โปรแกรมท างานอยู่ ดังนั้นอ็อบเจกทีฟซีจึงไม่ได้ต้องการเพียงเฉพาะการท างาน
ของคอมไพเลอร์ แต่ยังต้องอาศัยระบบรันไทม์เ พ่ือประมวลผลโปรแกรมที่ถูกคอมไพล์แล้วด้วยดังรูปที่ 3  การ
สื่อสารระหว่างภาษาอ็อบเจกทีฟซีกับตัวรันไทม์ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. สื่อสารผ่านชุดค าสั่งของอ็อบเจกทีฟซี 
2. สื่อสา รผ่านเมท็อดในคลาส NSObject  
3. สื่อสา รผ่านการเรียกใช้งานรันไทม์โดยตรง 

 การสื่อสารระหว่างอ็อบเจกทีฟซีกับตัวรันไทม์ ผ่านการเรียกใช้งานรันไทม์ จะต้องท าการน าเข้าคลัง
โปรแกรม (Library) ที่ชื่อว่า "OS X Objective-C 2.0 runtime library" โดยจะรวบรวมฟังก์ชันงานที่สนับสนุน
การท างานที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างของข้อมูลในโปรแกรม เช่น ตัวแปรและฟังก์ชัน 
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รูปที่ 3 อ็อบเจกทีฟซีมีการท างานร่วมกันระหว่างภาษา รันไทม์และคอมไพเลอร์ 
 
2.6 ภาษาเชลล์ผ่านรันสคริปต์ (Run Script) 
 นอกเหนือจากการประมวลผลโปรแกรมผ่านคอมไพเลอร์และรันไทม์ โปรแกรม Xcode ยังมี
ความสามารถในการประมวลผลผ่านค าสั่ง (Script) ที่เขียนโดยภาษาเชลล์ใด ๆ โดยเชลล ์(Shell) เป็นโปรแกรม
บนระบบยูนิกซ์ (UNIX) ท าหน้าที่ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานและยูนิกซ์ ท าให้ผู้ใช้สามารถจะป้อนค าสั่งให้ยูนิกซ์
ท างานตามที่ต้องการ ค าสั่งจะเปรียบได้กับโปรแกรม หากน าค าสั่งต่างๆมาเรียงต่อกัน จะได้กลุ่มของชุดค าสั่งที่
เรียกว่าค าสั่งเชลล์ (Shell Script)  
          สว่นการท างานของค าสั่งเชลล์ในโปรแกรม Xcode จะอยู่ภายในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรม โดยนักเขียน
โปรแกรมจะต้องท าการเพ่ิมเมนูรันสคริปต์ (Run Script) และท าการเขียนโปรแกรมค าสั่งตามที่ต้องการ ดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 ส่วนการท างานของเชลล์สคริปในโปรแกรม Xcode 
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2.7 Regular Expression 
 Regular Expression คือรูปแบบที่ถูกใช้ในการนิยามและระบุข้อมูลชนิดสตริง [9] รูปแบบเกิดจากการ
รวมกันของอักขระและสัญลักษณ์พิเศษ ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 Regular Expression สามารถอธิบายถึงความ
ซับซ้อนของรูปแบบสตริงได้โดยการก าหนดกฏเกณฑ์ด้วยข้อความสั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยน
แก้ไขและเปรียบเทียบกับข้อมูลสตริงได้  

ตารางที่ 1 ตัวอย่างอักขระที่ใช้สร้าง Regular Expression และความหมาย 

 
 ยกตัวอย่าง Regular expression เช่น /t$/  หมายถึง การค้นหาข้อความที่ลงท้ายด้วยอักษร t หาก
เปรียบเทียบกับ ค าว่า match จะถือว่าไม่ตรงตามรูปแบบ แต่หากเปรียบเทียบค าว่า eat จะถือว่าตรงตามรูป 
 
2.8. NSRegular Expression 

 คลาสหนึ่งในภาษาอ็อบเจกทีฟซี ที่มีความสามารถใน การใช้ Regular Expression กับข้อมูลสตริงใน

โปรแกรม  โดยรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้ในปัจจุบันสนับสนุนการใช้ Regular Expression แบบ ICU พ้ืนฐานเมท็อด

ในการเปรียบเทียบข้อมูล จะเป็นการท างานแบบ Block 
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2.9 NSLinguisticTagger 

 คลาสหนึ่งในภาษาอ็อยเจกทีฟซีที่ถูกใช้ในการจ าแนกค าที่เป็นภาษาธรรมชาติและแสดงรายละเอียดของ

ค า เช่น ชนิด ภาษาและรากศัพท์ของค าความสามารถในการ ตัดหรือแยก (Tokenize) ข้อมูลสตริงออกเป็นค าระบุ

ชนิดของค า (Part of speech) ภาษา, รากศัพท์ 

2.10 ParseKit Framework 

 Framework ภาษาอ็อบเจกทีฟซี ที่ถูกเขียนขึ้นโดยTodd Ditchendorf มีความสามรถในการจ าแนก
ข้อมูลชนิดสตริง วิเคราะห์ค าและโครงสร้างในประโยคของภาษาระดับสูง รวมถึงการสร้างชุดค าสั่งโปรแกรมอ็อบ
เจกทีฟซีจากการสร้างภาษาโดยใช้ BNF-style grammar syntax 
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 
3.1 Maintainability and Source Code Conventions: An Analysis of Open Source Projects [5] 

Michael Smit และผู้ร่วมงาน ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ไม่ได้มีเพียง
ความซับซ้อนเท่านั้น แต่มองว่าข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ ในการเขียน
โปรแกรม นักพัฒนาจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะเขียนโปรแกรมอย่างไร เช่น การใช้ Magic Number หรือการ Hard 
Code String อาจส่งผลลบต่อความสามารถในการอ่านและท าความเข้าใจ รวมไปถึงการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ โดย
จะท าให้การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นไปได้ยาก งานวิจัยนี้ได้ท าการรวบรวมข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมที่
สัมพันธ์กับการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์มาทั้งหมด 71 ข้อ จากการเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากนักวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  และน าเสนอเมทริกซ์ แสดงมุมมองต่างๆของการบ ารุงรักษาซอฟร์แวร์  ชื่อ “Convention 
adherence” โดยใช้ข้อมูลของจ านวนและความรุนแรงของการละเมิดข้อปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม งานวิจัยนี้
คัดเลือกโปรแกรมที่จะน ามาใช้พิจารณา คือโปรแกรม Open Source ภาษาจาวา (JAVA) จ านวน 4 โปรแกรม 
โดยส่วนหนึ่งของการวิจัยนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์การละเมิดข้อปฏิบัติที่พบในโปรแกรมภาษา Java พบว่าการละเมิด
ข้อปฏิบัติที่พบมากที่สุด 3 อันดับได้แก่ การใช้ Magic Number, การใช้ Multiple Literal String และ Naming 
โดยดูกราฟแสดงผลได้จาก รูปที่ 5  
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รูปที่ 5 กราฟสรุปผลจ านวนการละเมิดข้อปฏิบัติ 
 
จากการศึกษางานวิจัยนี้ โครงงานพิจารณาเลือกข้อปฏิบัติ 3 ข้อดังที่กล่าวมา ในการพัฒนาเครื่องมือ

ตรวจสอบข้อปฏิบัติการเชียนโปรแกรมภาษาอ็อบเจกทีฟซี 
3. 2 Identifier Naming Conventions and Software Coding Standards:  A Case Study in One 
School of Software [10] 
 Yanqing Wang และผู้ร่วมงาน มองเรื่องความส าคัญของการก าหนดมาตรฐานในการเขียนโปรแกรมว่า 
มาตรฐานนี้จะช่วยให้นักเขียนโปรแกรมสามารถสื่อสารและท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
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ของผลิตภัณฑ์ โดยในปัจจุบันมีบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกาศใช้เกณฑ์ข้อปฏิบัติในการเขียน
โปรแกรมอย่างเคร่งครัด การค้นคว้าและจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมีมากขึ้น มาตรฐานในการเขียน
โปรแกรมจึงกลายเป็นอีกปัจจัยทีส่่งผลต่อการแข่งขันกันในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์  

งานวิจัยนี้กล่าวถึงมาตรฐานการเขียนโปรแกรมว่าถูกแบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ได้แก่ การจัดวาง (Layout) การ
ต้ังชื่อ (Naming) ค าอธิบาย (Comment) และการเขียนโปรแกรม (Coding) นักวิจัยได้เน้นถึงปัญหาและ
ความส าคัญของการตั้งชื่อ เพราะเป็นปัญหาที่พบมากในปัจจุบัน ตัวอย่างปัญหาที่พบคือการตั้งชื่อตัวแปรที่ไม่สื่อ
ความหมาย เช่น I, jj, kkk เป็นต้น นักเขียนโปรแกรมส่วนมากไม่ให้ความส าคัญ ส่งผลให้โปรแกรมยากต่อการท า
ความเข้าใจ การบ ารุงรักษาและการน ากลับมาใช้ใหม่ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการเลือกรูปแบบของการตั้งชื่อที่ได้รับความนิยมมาทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ Hungarian, 
Camel, Pascal และ Underscore โดยลักษณะการตั้งชื่อแต่ละรูปแบบเป็ ดังนี้ 
1. Hungarian: 
 ชื่อจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กที่แสดงถึงขอบเขตหรือชนิดตามที่ได้มีระบุไว้ หลังจากนั้น ทุกค าจะ
ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น iStudentNumber เป็นข้อมูลประเภท int 
2. Camel: 
 Camel หรือ camel case จะใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในการแบ่งแยกค า ส่วนที่เหลือจะเป็นตัวอักษร
ตัวพิมพ์เล็ก การตั้งชื่อจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก และตัวอักษรแรกของค าที่ตามมาจะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ เช่น printEmployeePaychecks(); 
3. Pascal: 
 ข้อปฏิบัติการตั้งชื่อจะมีรูปแบบคล้ายกับ Camel ยกเว้นอักษรตัวแรกของชื่อจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น 
PrintEmployeePaychecks(); 
4. Underscore: 
 ข้อปฏิบัติการตั้ งชื่อจะมีรูปแบบคล้ายกับ Camel แต่เปลี่ยนการใช้ตัวแยกค า เป็นเครื่องหมาย 
underscore และใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด เช่น print_employee_pay_checks() 

งานวิจัยได้ท าการน าเข้ากลุ่มไฟล์โปรแกรมตัวอย่างในภาษาจาวา จากโครงการของนักเรียนในสถาบันแห่ง
หนึ่ง ที่ได้ท าการรวบรวมมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือน ามาตรวจสอบข้อปฏิบัติในการตั้งชื่อตามรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคนิคของคอมไพเลอร์ (Compiler) และ Regular Expression เป็นตัวสกัดชุดค าสั่งในโปรแกรม Regular 
Expression จะท าการหาค าที่สั้นกระชับ ตัดได้และมีความหมาย เพ่ือระบุสตริงที่อยู่ในข้อความ เช่น แยกตาม
ตัวอักษร ค า หรือรูปแบบของตัวอักษร และท าการสกัดค าออกจากชุดค าสั่งในโปรแกรม เพ่ือท าการเปรียบเทียบ
กับข้อปฏิบัติในการตั้งชื่อทั้ง 4 แบบ โดย Regular Expression ของแต่ละรูปแบบ เป็นดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 Regular Expression ของการตั้งชื่อในรูปแบบต่างๆ 
 

รูปแบบในการตั้งชื่อ Regular expression 

Hungary [ab(by)(cb)(cr)(cx)(cy)(dw)(fn)hil(lp)(m_) n(np)ps(sz)w]+([A-Z][a-z]+)+ 
Camel [a-z]+([A-Z][a-z]+)+ 

Pascal ([A-Z][a-z]+)+ 

Underscore ([a-z]+_)+[a-z]+ 
  

หลังจากนั้น น าค าที่สกัดมาได้มาจัดหมวดหมู่ตามรูปแบบที่ได้กล่าวข้างต้น เพ่ือนับจ านวนการตั้งชื่อใน   
รูปแบบต่างๆและวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องกันของการตั้งชื่อในไฟล์โปรแกรมที่รวบรวมมาได้ในแต่ละปี ได้ผล
การตั้งชื่อโดยใช้รูปแบบ Camel Case ได้รับความนิยมสูงสุด ผู้วิจัยจึงแนะน าว่า Camel Case เป็นรูปแบบที่ควร
จะให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ใช้ในวงกว้าง 
 จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนวิธีการเบื้องต้นในการตรวจสอบรูปแบบของ
ชุดค าสั่งในโปรแกรม โดยจะต้องท าการสกัดชื่อในโปรแกรมออกมาและน ามาตรวจสอบรูปแบบของชื่อโดยใช้
วิธีการ Regular Expression และจากผลของงานวิจัย ท าให้ทราบว่าการเขียนโปรแกรมส่วนมากจะนิยมใช้ใน
รูปแบบของ Camel Case โดยโครงงานนี้จะน ารูปแบบดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อปฏิบัติหนึ่งในการตรวจสอบ 
 
3.3 โปรแกรม Objective Clean 
 โปรแกรม Objective Clean [11] เป็นเครื่องมือบนระบบปฏิบัติการ OSX ที่ช่วยในการก าหนดมาตรฐาน
และตรวจสอบการเขียนโปรแกรมภาษาอ็อกเจกทีฟซี ให้เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะตรวจสอบเรื่องของ
ต าแหน่งเครื่องหมายปีกกา ต าแหน่งเว้นวรรค การขึ้นต้นบรรทัดใหม่เท่านั้น การก าหนดมาตรฐานโดยผู้ใช้จะอยู่ใน
รูปแบบของการท าแบบสอบถาม 40 ข้อ 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
1. Should there be a space after the (+/-) method type declaration?  
o Yes 
o No 
o Doesn't matter 
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2. Which image best portrays the correct syntax for declaring an object variable? 
o A 
o B 
o C 
o D 
o Doesn't matter 

 
หลังจากท าแบบสอบถาม จะได้ไฟล์โครงแบบ (Configuration) ที่จะต้องอัปโหลดเข้าเครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน 

โดยขั้นตอนการท างานของเครื่องมืออ็อบเจกทีฟคลีน มีดังนี้ 
1. เปิดใช้งานเครื่องมืออ็อบเจกทีฟคลีน จะพบส่วนต่อประสาน ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 ส่วนต่อประสานโปรแกรมอ็อบเจกทีฟคลีน 

 
2. เลือกไฟล์โปรเจคท่ีต้องการตรวจสอบ แล้วกดติดตั้งเครื่องมือ 
3. เปิดไฟล์โปรเจคด้วยโปรแกรม Xcode จะพบว่ามีการฝังการท างานของเครื่องมืออ็อบเจกทีฟคลีน 
ไว้ในโปรเจคแล้ว 
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4. กดรันโปรแกรมเพ่ือประมวลผลโปรแกรมตามการท างานปกติ 
5. เครื่องมือแสดงผลแจ้งเตือนต าแหน่งค าสั่งในโปรแกรมท่ีละเมิดกฎ พร้อมค าอธิบาย ดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 การแสดงผลเครื่องมืออ็อบเจกทีฟคลีน 
3.4 Clang 
 เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุดค าสั่งในโปรแกรมเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม ภาษาซี ซีพลัสพลัส 
และอ็อบเจกทีฟซี โดยจะครอบคลุมการตรวจสอบที่หลากหลาย มีเป้าหมายในการค้นหาข้อบกพร่อง ด้านความ
ปลอดภัยและการใช้งาน API การรค้นหา dead code และข้อผิดพลาดของตรรกะอ่ืนๆ ยกตัวอย่าง เช่น 

1. core.CallAndMessage (C, C++, ObjC)  
ตรวจสอบข้อผิดพลาดส าหรับการเรียกใช้ฟังก์ชันและตัวแปรที่ส่งผ่านเข้ามายังฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชันดึงค่า

วัตถุในอาร์เรย์ โดยการส่งต าแหน่งของ Index ที่ต้องการเข้าไป แต่ยังไม่มีการให้ค่าเริ่มต้นกับอาร์เรย์ 
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2. osx.cocoa.IncompatibleMethodTypes (ObjC) 

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวแปรที่ที่ถูก Return เมื่อเมท็อดถูกน าไป Override 
 

 
 
 
3.5 OCLint 

เครื่องมือในการวิเคราะห์ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดจ านวนข้อผิดพลาดใน
โปรแกรมภาษาซี ซีพลัสพลัสและอ็อบเจกทีฟซี และค้นหาปัญหาที่อาจเกิดข้ึนใน 6 เรื่อง ดังนี้ 

 Possible bugs - empty if/else/try/catch/finally statements 
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 Unused code - unused local variables and parameters 

 Complicated code - high cyclomatic complexity, NPath complexity and high NCSS 

 Redundant code - redundant if statement and useless parentheses 

 Code smells - long method and long parameter list 

 Bad practices - inverted logic and parameter reassignment 
การตรวจสอบของเครื่องมือ OCLint จะมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเรื่องของการตั้งชื่อ ดังนี้ 

1. LongVariableName ตัวแปรจะต้องมีจ านวนอักขระ ไม่เกิน 20 อักขระ 
2. ShortVariableName ตวัแปรจะต้องมีจ านวนอักขระมากกว่า 3 อักขระขึ้นไป 
 
3.6 Uncrustify 

เครื่องมือในการเพ่ิมความมีระเบียบ สวยงามให้กับชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมภาษาซี ซีพลัสพลัส 
อ็อบเจกทีฟซี จาวา Pawn และ VALA โดยมีเป้าหมาายคือ การเพ่ิมความสมบูรณ์ให้โปรแกรม สามารท ากาแก้ไข
ได้ง่าย และชุดค าสั่งมีความระเบียบ สวยงาม โดยการตรวจสอบจะเป็นไปตามหัวข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 Ident code, aligning on parens, assignments, etc 

 Align on '=' and variable definitions 

 Align structure initializers 

 Align #define stuff 

 Align backslash-newline stuff 

 Reformat comments (a little bit) 

 Fix inter-character spacing 

 Add or remove parens on return statements 

 Add or remove braces on single-statement if/do/while/for statements 

 Supports embedded SQL 'EXEC SQL' stuff 

 Highly configurable 
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3.7 fauxpasapp 
เครื่องมือในการค้นหาข้อผิดพลาดในโปรแกรมของระบบปฏิบัติการ โดยท าการแจ้งเตือนจุดบกพร่องที่

อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการบ ารุงรักษา และรูปแบบของการเขียนโปรแกรม โดยกฏในการตรวจสอบจะแบ่งออกเป็น
กลุ่มได้ ดังนี้ 

 BestPractice 
 Resources 
 Config 
 Localization 
 APIUsage 
 VCS 
 Style 
 Pedantic 
 Miscellaneous 
การตรวจสอบของเครื่องมือ fauxpasapp จะมีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับเรื่องของการตั้งชื่อ ดังนี 

1. Unidiomatic accessor naming  
แจ้งเตือนเมื่อเมท็อดในการดึงค่า เริ่มต้นด้วยค าว่า get 

2. Identifier naming  
อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการตั้งชื่อต่างๆได้ตามชนิดของตัวแปรโดยใช้ความสามรถ 

ของ Regular Expression 
 
4. แนวคิดและวิธีวิจัย  
 หัวข้อนี้จะอธิบายถึงแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบข้อปฏิบัติในโปรแกรมอ็อบเจ็กทีฟซี โดยมี
ขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดรายการข้อปฏิบัติที่จะท าการตรวจสอบ 2) ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 3) พัฒนาเครื่องมือและจัดท าให้อยู่ในรูปแบบของคลัง (library) 4) ทดสอบการท างานของเครื่องมือ
และประเมินผล 5) แนวคิดการท างานของเครื่องมือ 
4.1 ก าหนดรายการข้อปฏิบัติที่จะท าการตรวจสอบ 

จากที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.1 โครงงานนี้จะพัฒนาเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
โดยจะครอบคลุมในเรื่องของการตั้งชื่อ, การใช้ Magic Number และการใช้ Multiple Literal String เท่านั้น โดย
การก าหนดรายการข้อปฏิบัติ มีข้ันตอนดังนี ้

1. ท าการรวบรวมข้อปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมในภาษาอ็อบเจกทีฟซี โดยมีแหล่งที่มา ดังนี้ 

http://fauxpasapp.com/rules/#BestPractice
http://fauxpasapp.com/rules/#Resources
http://fauxpasapp.com/rules/#Config
http://fauxpasapp.com/rules/#Localization
http://fauxpasapp.com/rules/#APIUsage
http://fauxpasapp.com/rules/#VCS
http://fauxpasapp.com/rules/#Style
http://fauxpasapp.com/rules/#Pedantic
http://fauxpasapp.com/rules/#Miscellaneous
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- เอกสารข้อแนะน าในการตั้งชื่อของบริษัทแอปเปิล [12] 
ตัวอย่างข้อแนะน า : รูปแบบพื้นฐานในการตั้งชื่อเป็นแบบ camel-casing เช่น openWebsite 

- เอกสารค าแนะน ารูปแบบอ็อบเจกทีฟซี ของบริษัท The New York Times [13] 
ตัวอย่างข้อแนะน า : ไม่ใช้ตัวอักษรย่อชื่อ เช่น loginBtn() ควรใช้เป็น loginButton() 

- เอกสารค าแนะน ารูปแบบอ็อบเจกทีฟซี ของเว็บไซต์ Raywenderlich [14] 
ตัวอย่างข้อแนะน า : การตั้งชื่อฟังก์ชันไม่ควรใช้ and เป็นตัวเชื่อมระหว่างพารามิเตอร์ที่รับเข้า

มา เช่น calculateWithSalary(NSString *)salary andMonth(NSString *)month 
- เอกสารค าแนะน ารูปแบบอ็อบเจกทีฟซี ของเว็บไซต์ Google [15] 

ตัวอย่างข้อแนะน า : หากตวัแปรเป็นค่าคงท่ี ให้ขึ้นต้นชื่อตัวแปรด้วย ‘k’  
- น าเสนอรายการข้อปฏิบัติที่รวบรวมมาให้กับทีมพัฒนาในองคก์รกรณีศึกษาและรวบรวมข้อเสนอ 
เพ่ิมเติม            

ตัวอย่างข้อเสนอ : การตั้งชื่อตัวแปรควรต่อท้ายด้วยชนิดของตัวแปร เช่น nameString 
2. ก าหนดรายการข้อปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม ที่จะน ามาใช้ตรวจสอบในเครื่องมือ โดยรายการข้อปฏิบัติ

ที่ใช้ในการตรวจสอบ ดูตัวอย่างข้อปฎบิติจากตารางที่ 3 จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังรูปที่ 8 ดังนี้ 
1. ตรวจสอบการใช้ Magic Number 
2. ตรวจสอบการใช้ Literal String 
3. ตรวจสอบการตั้งชื่อ แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย ดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบการตั้งชื่อคลาส  
3.2 ตรวจสอบการตั้งชื่อฟังก์ชัน 
3.3 ตรวจสอบการตั้งชื่อเมท็อด 
3.4 ตรวจสอบการตั้งชื่อตัวแปร 
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รูปที่ 8 กลุ่มรายการข้อปฏิบัติที่จะท าการตรวจสอบ 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อปฏิบัติที่จะท าการตรวจสอบ 
การตั้งชื่อตัวแปร 

1. ชื่อตัวแปรจะต้องมีจ านวนอักขระมากกว่า 3 ตัวอักษรขึ้นไป 
2. ชื่อตัวแปรจะต้องประกอบไปด้วยค ามากกว่าหนึ่งค าข้ึนไป 
3. ชื่อตัวแปรจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Camel Case 
4. ต้องมีการระบุชนิดของตัวแปรไว้ด้านท้ายของชื่อตัวแปร 

การตั้งชื่อฟังก์ชัน 

1. ไม่ใช้เครื่องหมายเว้นวรรค Underscore หรือ Dashes 
2. เริ่มต้นชื่อฟังก์ชันด้วยค ากริยา 
3. ถ้าฟังก์ชันคืนค่าตัวแปรในคลาส สามารถละเว้นข้อก าหนด 2 และ 5 ได ้
4. ถ้าฟังก์ชันคืนค่าท่ีเกี่ยวข้องในคลาส ให้ขึ้นต้นชื่อด้วย 'get' 
5. ถ้าฟังก์ชันคืนค่าชนิด Bool ให้ขึ้นต้นชื่อฟังก์ชันด้วย Inflected Verb เช่น is 
การตั้งชื่อคลาส 

1.ชื่อคลาสต้องข้ึนต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ ด้านหลังเป็นไปตามรูปแบบ Camel case 
2. สามารถขึ้นต้นด้วยค าเติมหน้า (Prefix) เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ประกอบไปด้วยอักขระ 2-3 
อักขระ  
3. ชื่อคลาสจะต้องต่อท้ายด้วยชนิดของคลาส 

 
4.2 ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ ดังตัวอย่างในตารางที่ 4

Convention

Magic 
Number

Literal 
String

Naming

Class Name

Function 
Name

Method 
Name

Variable 
Name
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบและค าสั่งในโปรแกรม 

ข้อปฏิบัติการตั้งชื่อ วิธีการตรวจสอบ ตัวอย่างค าสั่งในโปรแกรตม 

1.  ชื่ อตั วแปรจะต้ อ งมี
จ านวนอักขระมากกว่า 3 
ตัวอักษรขึ้นไป 

1.1 ตรวจสอบจ านวนอักขระของชื่อตัวแปร หากน้อยกว่า 3 อักขระ จะ
ถือว่าละเมิดข้อปฏิบัติ 

String *abc; 
If (abc.count<=3) 
    Print ( “ Identifier name must be at least three- character 
long”) 
 

2. ชื่อตัวแปรจะต้องอยู่ใน
รูปแบบของ Camel Case 

2.1 สร้าง Regular expression ตามรูปแบบ Camel case 
2.2 น า Regular expression แบบ Camel case มาสร้างเป็นตัวแปร 
ชนิด NSRegularExpression 
2.3 เรียกใช้ฟังก์ชัน matchesInString() เพ่ือท าการเปรียบเทียบชื่อกับ 
regular expression 
2.4 ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ หากไม่ตรงกันแสดงว่าชื่อตัวแปรไม่
เป็นไปตามการตั้งชื่อในรูปแบบ Camel case 

Pattern *regEx; 
String *loginButton; 
regEx = “^[a-z][a-z0-9]*([A-Z][a-z0-9]+|[A-Z]$)*$” 
if(!regEX matchesInString:loginButton) 
      Print (“Identifier name must be in Camel case Pattern”) 

3. ชื่อฟังก์ชันจะต้องขึ้นต้น
ด้วยค ากริยา 

3.1 ท าการตัดค าจากชื่อโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นตัวตรวจสอบ เช่น  
ฟังก์ชัน loginByGuest() ตัดออกมาเป็นค าได้ ดังนี้ login, By, Guest 
3.2 น าค าแรกของชื่อมาตรวจสอบชนิดของค า โดยใช้ความสามารถของ
คลาส NSLinguisticTagger เช่น น าเข้าค าว่า login ผลที่ได้คือ verb 
3.3 ตรวจสอบผล หากค าแรกของชื่อฟังก์ชันไม่ใช่ค ากริยา แสดงว่าชื่อ
ฟังก์ชันนี้ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติ 

String *loginByGuest; 
Array wordArray = loginByGuest.separateStringbyUpperCase; 
String *word1 = wordArray[0]; 
Type *word1Type = word1.type; 
If (word1Type!=verb) 
      Print (“Function name must begin with berb”) 
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ทั้งนี้ NSRegularExpression คือคลาสที่ใช้ส าหรับอธิบายและประยุกต์ใช้ Regular Expression กับ
ข้อมูลอักขระตามมาตรฐานยูนิโค้ดและ NSLinguisticTagger Class คือคลาสที่ใช้แยกข้อความภาษาธรรมชาต
โดยอัติโนมัติ และจะระบุรายละเอียดของส่วนที่แยกได้ เช่น ชนิดของค า นอกจากนี้คลาสยังสามารถระบุภาษา 
ตัวเขียนและสกัดรากศัพท์ของค าได้ 
 
4.3 ขั้นตอนพัฒนาเครื่องมือและจัดท าเครื่องมือให้อยู่รูปแบบของคลัง (library) 
 เครื่องมือที่พัฒนาจะเริ่มท างานเมื่อ Xcode ถูกสั่งให้ประมวลผลโปรเจคใดๆ โดยการท างานของเครื่องมือ
จะท างานอยู่เบื้องหลังการท างานหลัก เครื่องมือจะมีขั้นตอนในการท างานทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนของ
การจ าแนกกลุ่มข้อมูล 2) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 3) ชั้นตอนการสร้างไฟล์รายการ
โปรแกรมท่ีละเมิดข้อปฏิบัติ 4) ขั้นตอนการแสดงผลแจ้งเตือนต าแหน่งโปรแกรมท่ีละเมิดข้อปฏิบัติ ดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 ขัน้ตอนการท างานของเครื่องมือ 

 
1) ขั้นตอนของการจ าแนกกลุ่มข้อมูล  

เมื่อโปรแกรมถูกประมวล เครื่องมือจะท าการเรียกฟังก์ชันของอ็อบเจกทีฟซีรันไทม์ เพ่ือท าการจ าแนก
กลุ่มข้อมูล ดังนี้ 

1.1 กลุ่มของ Magic Number 
1.2 กลุ่มของ Multiple Literal String 
1.3 กลุ่มของชื่อคลาส 
1.4 กลุ่มของชื่อฟังก์ชัน 
1.5 กลุ่มของเมท็อด 
1.6 กลุ่มของชื่อตัวแปร 

Read Source 
Code

•Objective C 
Runtime
(C language)

Classify

•Magic Number

•Multiple Literal 
String

•Class Name

•Function Name

•Variable Name

•Method Name

Check 
Convention

•Naming 
Convention

List of 
Violation

•Store list of 
Violation in File

Warning

•Input File

•Run Shell Script
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โดยข้อมูลแต่ละกลุ่ม จะถูกจัดเก็บในรูปของ Array เพ่ือน าเข้าไปยังขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไป ยกเว้น
ข้อมูลกลุ่ม 1.1 และ 1.2 จะถูกจัดว่าเป็นกลุ่มโปรแกรมท่ีละเมิดข้อปฏิบัติแล้ว ดังรูปที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 ขั้นตอนการจ าแนกข้อมูล 
 

2) ขั้นตอนการตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรม  
 ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อ โดยข้อมูลน าเข้าได้แก่ กลุ่มของชื่อคลาส 
กลุ่มของชื่อฟังก์ชัน กลุ่มของชื่อเมท็อดและกลุ่มของชื่อตัวแปร โดยทั้ง 4 กลุ่มจะกระบวนการในการจัดเตรียม
ข้อมูลและตรวจสอบข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการตั้งชื่อก่อน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะแยกไปตรวจสอบตามข้อปฏิบัติ
เฉพาะที่ได้ก าหนดไว้ ดังรูปที่ 11 
 
 
 

Source 

Code  

Objective C 

Runtime 

Magic Number 

and Literal 

String 

Class Name 

Method Name 

Variable Name 
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รูปที่ 11 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
 
3) ขัน้ตอนการสร้างไฟล์รายการโปรแกรมท่ีละเมิดข้อปฏิบัติ  
 น ารายการกลุ่มข้อมูลที่ละเมิดกฏการตั้งชื่อ กลุ่มข้อมูล Magic Number และกลุ่มข้อมูล Multiple 
Literal String มาจัดเก็บลงไฟล์ข้อความ เพ่ือน าเข้าข้ันตอนในการแสดงผล ดังรูปที่ 12 

 
 

  
 
 

รูปที่ 12 ขั้นตอนการสร้างไฟล์ข้อความของรายการโปรแกรมที่ละเมิดข้อปฏิบัติ 
 

 
 

• จัดรูปแบบข้อมูลแต่ละชื่อ โดยสกัดเป็นกลุ่มค า เพ่ือเตรียม
เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจ เช่น payMoneyOnline -> pay, 
Money, Online

1. จัดรูปแบบข้อมูลใหม่

• ตรวจสอบข้อปฎิบัติที่ใช้ร่วมกัน เช่น ชื่อจะต้อง
ประกอบด้วยค ามากกว่า 1 ค า

2. ตรวจสอบข้อปฎิบัติการตั้งชื่อ
เบื้องต้น

• ข้อมูลแต่ละกลุ่ม ถูกน าไปตรวจสอบในกลุ่มฟังก์ชันตามข้อ
ปฎิบัติที่เครื่องมือได้ระบุไว้

3. ตรวจสอบข้อปฎิบัติเฉพาะตามแต่
ละกลุ่ม

รายการกลุ่มข้อมูลที่ละเมดิกฏการตั้งชื่อ 

รายการกลุ่มข้อมูลที่

ละเมิดกฏการตั้งชื่อ 

Magic Number 

and Multiple 

Literal String 
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4) ขั้นตอนการแสดงผลแจ้งเตือนต าแหน่งโปรแกรมท่ีละเมิดข้อปฏิบัติ 
 น าเข้าไฟล์รายการที่ละเมิดกฎผ่านการท างานของ Run Script และประมวลผลให้โปรแกรมแสดงการแจ้ง
เตือน ณ ต าแหน่งที่โปรแกรมละเมิดกฏพร้อมค าอธิบาย ดัรูปที่ 13 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 13 ขั้นตอนการแสดงผลแจ้งเตือนต าแหน่งโปรแกรมที่ละเมิดข้อปฏิบัติ 
 
4.4 ขั้นตอนทดสอบการท างานของเครื่องมือและประเมินผล 
 ขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือจะแบ่งการทดสอบในด้านความถูกต้องของเครื่องมือกับความสามารถในการ
อ่านโปรแกรม 

 
RUN SCRIPT 

IMPORT 
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 4.4.1 การประเมินความถูกต้องของเครื่องมือ จะท าโดยการน าเข้าโปรแกรมตัวอย่างที่จะท าการตรวจสอบ 
โดยน าเข้าข้อมูลที่ละเมิดข้อปฏิบัติเข้าไปในโปรแกรม จากนั้นใช้เครื่องมือตรวจสอบเพ่ือดูว่าเครื่องมือสามารถ
ตรวจหาจุดในโปรแกรมท่ีละเมิดข้อปฏิบัติได้ครบถ้วนหรือไม ่
 4.4.2 การประเมินความสามารถในการอ่านโปรแกรมเวอร์ชันที่ปรับแก้จากค าแนะน าของเครื่องมือแล้ว
กับโปรแกรมที่ละเมิดข้อปฏิบัติ โดยวัดเวลาที่นักเขียนโปรแกรมใช้ในการหาค าตอบส าหรับข้อค าถามที่ก าหนด จาก
การอ่านโปรแกรมท้ังสองเวอร์ชัน 
4.5 แนวคิดการท างานของเครื่องมือ 
 เครื่องมือในการตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาอ็อบเจกทีฟซี จะอยู่ในรูปแบบของไฟล์
ไลบรารีที่จะต้องน าเข้าในโปรแกรม Xcode และเขียนค าสั่งในการเรียกใช้งาน 

1. เปิดโปรเจคงานที่ต้องการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Xcode  
2. น าเข้าไฟล์ไลบรารีที่ใช้ในการตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาอ็อบเจกทีฟซี 
3. เพ่ิมค าสั่งในการเรียกใช้งานไลบรารี และก าหนดข้อปฏิบัติที่ต้องการยกเว้นได้ 
4. กด Run เพ่ือสั่งให้โปรแกรมประมวลผล 
5. โปรแกรม Xcode แสดงต าแหน่งบรรทัดของชุดค าสั่งที่ไม่เป็นไปตามกฎ ในรูปแบบของการแจ้ง

เตือนพร้อมค าอธิบาย เพ่ือแจ้งให้นักเขียนโปรแกรมแก้ไข 
5. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการตรวจสอบข้อปฏิบัติในโปรแกรมอ็อบเจกทีฟซี  
6. ขอบเขตงานวิจัย 
 6.1 เครื่องมือสามารถรองรับชุดค าสั่งโปรแกรมในภาษา อ็อบเจกทีฟซ ีเท่านั้น  

6.2 ข้อปฏิบัติที่ใช้ตรวจสอบจะครอบคลุมเรื่อง Magic Number, Multiple Literal String และการตั้งชื่อ
เท่านั้น 

6.3 ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากน าเข้าโปรแกรม เครื่องมือจะแสดงจุดที่โปรแกรมละเมิดกฏและค าอธิบายเท่านั้น 
7. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 7.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเขียนโปรแกรม อ็อบเจกทีฟซ๊ และเครื่องมือตรวจสอบการ
เขียนโปรแกรม 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
7.2 รวบรวมข้อมูลมาตรฐานและข้อปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม 
7.3 น าเสนอรายการข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมให้กับทีมพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชันขององค์กร

กรณีศึกษา 
7.4 ก าหนดรายการข้อปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมท่ีจะใช้ตรวจสอบ 
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7.5 ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน 
7.6 ศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิคและทฤษฎีที่ต้องใช้ในการตรวจสอบโปรแกรมตามรายการข้อปฏิบัติ  
7.7 ออกแบบส่วนต่อประสานของเครื่องมือในการตรวจสอบการเขียนโปรแกรม 
7.8 พัฒนาเครื่องมือตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
7.9 ทดสอบและประเมินผลการท างานของเครื่องมือ 
7.10 จัดท าเอกสารโครงงานมหาบัณฑิตและบทความทางวิชาการ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ได้เครื่องมือตรวจสอบข้อปฏิบัติการเขียนโปรแกรมอ็อบเจกทีฟซี 
 8.2 ช่วยให้โปรแกรมสามารถอ่านและท าความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

8.3 เพ่ิมความสามารถในการบ ารุงรักษาโปรแกรมที่มีอยู่เดิม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
บ ารุงรักษาโปรแกรม 
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