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บทคัดย�อ ภาษาไทย 
 ณทัศน� จงประสิทธ์ิ : การวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยอิงร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ด

ในระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�. ( Software Developer Performance 
Measurement Based on Code Smells in Distributed Version Control System) อ.ท่ี
ปรึกษาหลัก : รศ. ดร.ทวิตีย� เสนีวงศ� ณ อยุธยา 

  
การจัดทีมนักพัฒนาซอฟต�แวร�ให#เหมาะสมกับโครงการซอฟต�แวร�น้ันมีความสําคัญต�อการ

พัฒนาโปรแกรมภายใต#โครงการ ซ่ึงประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�น้ันสามารถวัดได#จากคุณภาพ
ของซอฟต�แวร�ท่ีพัฒนาข้ึนซ่ึงร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดเป.นปmจจัยหน่ึงท่ีส�งผลถึงคุณภาพของซอฟต�แวร� อย�างไร
ก็ตามในการพัฒนาซอฟต�แวร�ปmจจุบันมีการใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� ซ่ึงนักพัฒนา
ซอฟต�แวร�ในโครงการเดียวกันจะร�วมกันพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีอยู�บนระบบ ดังน้ันคุณภาพของซอฟต�แวร�และ
ปริมาณร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดน้ีจึงเป.นผลรวมจากประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต�แวร�ของท้ังทีม ทําให#
การพิจารณาประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนทําได#ยาก โครงงานมหาบัณฑิตจึงจัดทําข้ึนเพ่ือ
นําเสนอวิธีการและเครื่องมือสนับสนุนการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนท่ีร�วมอยู�ใน
โครงการท่ีมีการพัฒนาซอฟต�แวร�บนระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�โดยอิงร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ด 
โดยจะนําเคร่ืองมือดีไซน�ไนต�มาตรวจหาจํานวนร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดแต�ละเวอร�ชันท่ีนักพัฒนาซอฟต�แวร�
แต�ละรายในทีมคอมมิตเข#าสู�ระบบสําหรับแต�ละโครงการ หลังจากน้ันจะนําผลลัพธ�จากการตรวจหา
จํานวนร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดมาคํานวณค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�ละราย โดยใช#ค�าเฉล่ีย
เบย�เซียนและนํามาประเมินความสอดคล#องในการจัดอันดับประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� โดย
การเปรียบเทียบกับการจัดอันดับโดยนักพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีมีประสบการณ�โดยใช#วิธีการวัดค�าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�อันดับท่ีของสเป6ยร�แมน ผลการทดลองพบว�ามีความสอดคล#องกันในเชิงบวก ดังน้ันวิธีการท่ี
เสนอจึงสามารถช�วยสนับสนุนให#กับผู#จัดการโครงการในการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�
ละรายร�วมกับการใช#วิธีอ่ืน ๆ 
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Effectively staffing a software development team for a software project is 

important to the development of software under the project. Performance of software 
developers can be measured by the quality of the produced software and the number 
of code smells is one factor that indicates software quality. However, modern software 
development uses distributed version control systems in which different software 
developers collaborate to develop the software on the systems. The quality and 
number of code smells in the software are hence the result of the aggregate 
performance of the whole team. This makes it difficult to measure the performance of 
individual developers. This master project proposes a method and a supporting tool for 
measuring the performance of individual software developers under a project in a 
distributed version control system based on code smells. A tool called Designite is used 
to detect code smells in each version of the code that is committed to the project by 
each developer. Then the number of code smells is used to calculate the performance 
of individual developers using Bayesian Average. Spearman’s Rank Correlation 
Coefficients are calculated between ranking of software developers by the proposed 
tool and ranking by the evaluators who have experiences in software development. The 
result shows that there is positive correlation. Hence the proposed method can be used 
with other means to support project managers in measuring the performance of 
software developers 
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ข�อเสนอโครงงานมหาบัณฑิต 
ชื่อหัวเร่ือง 

ภาษาไทย การวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต&แวร&โดยอิงร)องรอยท่ีไม)ดีในโค�ด
ในระบบควบคุมเวอร&ชันแบบกระจายศูนย& 

ภาษาอังกฤษ Software Developer Performance Measurement Based on Code 
Smells in Distributed Version Control System 

 

บทท่ี 1  
ที่มาและความสําคัญของป3ญหา 

การจัดทีมนักพัฒนาซอฟต�แวร�ให#เหมาะสมกับโครงการซอฟต�แวร�นั้นมีความสําคัญต�อการพัฒนา
โปรแกรมภายใต#โครงการได#อย�างมีประสิทธิภาพ และยังถือว�าเป.นการจัดสรรบุคลากรได#อย�างมี
ประสิทธิภาพเช�นกัน วิธีการจัดทีมนักพัฒนาซอฟต�แวร�ให#เหมาะสมนั้นสามารถพิจารณาจาก
ประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� แต�ในปmจจุบันไม�ได#มีการกําหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพอย�าง
ชัดเจน และในหลาย ๆ หน�วยงานนั้นมีวิธีการจัดทีมนักพัฒนาซอฟต�แวร�อยู�หลากหลายวิธี เช�น 
ตัดสินใจจากประสบการณ�การพัฒนา การทําการทดสอบ หรือ การปรึกษากันภายในทีมพัฒนา
ซอฟต�แวร�ว�านักพัฒนาซอฟต�แวร�รายใดมีความสามารถหรือเหมาะสมกับโครงการมากน#อยกว�ากัน 
โดยอาจจะไม�ได#มีผลการวัดอย�างแน�ชัด จึงอาจทําให#ทางโครงการไม�สามารถจัดทีมนักพัฒนา
ซอฟต�แวร�ท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีต#องการมาร�วมในโครงการได#อย�างเหมาะสมนัก และอาจทําให#
ประสิทธิภาพของโครงการมีระดับต่ํากว�าที่ต#องการ  

ประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�น้ันสามารถวัดได#จากคุณภาพของซอฟต�แวร�ท่ีพัฒนาข้ึนซ่ึง
ร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด (Code Smells)   [2] เป.นปmจจัยหนึ่งที่ส�งผลถึงคุณภาพของซอฟต�แวร� โดย
ร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดคือโค#ดท่ีมีการพัฒนาข้ึนมาและมีแนวโน#มที่จะก�อปmญหาหรือข#อผิดพลาด ซ่ึง
ซอฟต�แวร�ท่ีมีร�อยรอยที่ไม�ดีปริมาณมากจะส�งผลต�อการบํารุงรักษา และสะท#อนถึงประสิทธิภาพของ
นักพัฒนาซอฟต�แวร�ในด#านการพัฒนาโค#ดท่ีมีคุณภาพ อย�างไรก็ตามในการพัฒนาซอฟต�แวร�ปmจจุบันมี
การใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� (Distributed Version Control System) [3] ซ่ึง
นักพัฒนาซอฟต�แวร�ในโครงการเดียวกันจะร�วมกันพัฒนาซอฟต�แวร�ที่อยู�บนระบบ ดังนั้นคุณภาพของ
ซอฟต�แวร�และปริมาณร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดนี้ จึงเป.นผลโดยรวมจากประสิทธิภาพในการพัฒนา
ซอฟต�แวร�ของท้ังทีม ทําให#การพิจารณาประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนทําได#ยาก 

งานวิจัยนี้ จึงจัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอวิธีการและเคร่ืองมือสนับสนุนการวัดประสิทธิภาพของ
นักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนที่ร�วมอยู�ในโครงการที่มีการพัฒนาซอฟต�แวร�บนระบบควบคุมเวอร�ชัน
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แบบกระจายศูนย�โดยอิงร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ด ผู#วิจัยจะนําเคร่ืองมือท่ีชื่อว�า Designite [4] มาทําการ
ตรวจหาจํานวนร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดในแต�ละเวอร�ชันท่ีนักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�ละรายในทีมคอมมิต 
(Commit)  เข#าสู�ระบบสําหรับแต�ละโครงการ โดยงานวิจัยนี้จะนําร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด ประเภท
ร�องรอยที่ ไม�ดีด# านการออกแบบ (Design Smells) [5] และร�องรอยท่ี ไม�ดี ด# านการพัฒ นา 
(Implementation Smells) [6] มาเป.นตัววัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� เนื่องจาก
ร�องรอยที่ไม�ดีทั้งสองประเภทน้ีมีแนวโน#มที่จะเกิดสูงที่สุด หลังจากน้ันจะนําผลลัพธ�จากการตรวจหา
จํานวนร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดมาคํานวณค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�ละราย โดยใช#
ค�าเฉลี่ยเบย�เซียน (Bayesian Average) [7] [8] ซ่ึงวิธีนี้จะทําให#ค�าประสิทธิภาพท่ีได#มีความน�าเชื่อถือ
เพิ่มมากข้ึนหากจํานวนเวอร�ชันของซอฟต�แวร�ที่นักพัฒนาซอฟต�แวร�รายน้ีคอมมิตเข#าสู�ระบบมีจํานวน
มากข้ึน ซ่ึงเป.นการสะท#อนถึงปริมาณการมีส�วนร�วมของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายนี้ต�อการพัฒนา
ซอฟต�แวร�ของโครงการ การวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยวิธีที่เสนอจะช�วยสนับสนุน
การตัดสินใจในการจัดทีมนักพัฒนาซอฟต�แวร�ตามความต#องการท่ีได#รับมอบหมายในโครงการ และยัง
เป.นข#อมูลสนับสนุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ในโครงการ โดยที่วิธีที่เสนอน้ี
สามารถนําไปใช#ร�วมกับวิธีวัดประสิทธิภาพนักพัฒนาซอฟต�แวร�วิธีอ่ืนที่หน�วยงานใช#อยู�ได# 
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บทท่ี 2  
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  

2.1 ประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต&แวร& 
ประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� [9] [10] ส�วนใหญ�ข้ึนอยู�กับการพัฒนาได#ตรงตามกับ

ข#อกําหนดของโครงการท่ีถูกกําหนดไว# ซ่ึงประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�จะถูกประเมินจาก
ซอฟต�แวร�ที่นักพัฒนาซอฟต�แวร�ทําการพัฒนาว�าตรงกับข#อกําหนดของโครงการหรือไม�  

การประเมินประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยประเมินจากข#อกําหนดของโครงการอย�าง
เดียวน้ันไม�เพียงพอต�อการประเมินประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� นอกจากนั้นยังมีวิธีประเมิน
ในรูปแบบต�าง ๆ ซ่ึงบางวิธีนั้นก็ไม�สมเหตุสมผลในการทํามาใช#ประเมินประสิทธิภาพของนักพัฒนา
ซอฟต�แวร� เช�น ใช#จํานวนบรรทัดของโค#ดมาประเมินประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยไม�
สนใจถึงความซับซ#อนของโค#ดท่ีอาจจะใช#เวลามากในการพัฒนาแต�ส�งผลให#เกิดโค#ดเพียงไม�ก่ีบรรทัด 
เป.นต#น แต� มีบางวิธีท่ี ทําการประเมินจากการพัฒนาซอฟต�แวร�ของนักพัฒนาโดยจะทําการ
เปรียบเทียบกับหลักการต�าง ๆ ที่บ�งบอกถึงคุณภาพของซอฟต�แวร�ที่ถูกพัฒนาข้ึน เพื่อทําการปรับปรุง
ส�วนที่เป.นปmญหาในการพัฒนา และยังแสดงถึงประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�จากปmญหาท่ี
เกิดข้ึนอีกด#วย 

 
2.2 ระบบควบคุมเวอร&ชันแบบกระจายศูนย& 

ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� (Distributed Version Control System) [3] เป.น
ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับไฟล�หนึ่งหรือหลายไฟล�ของซอฟต�แวร� เพ่ือที่จะสามารถ
เรียกเวอร�ชันใดเวอร�ชันหนึ่งของซอฟต�แวร�กลับมาใช#งานเม่ือใดก็ได# และสามารถกระจายไฟล�ของ
ซอฟต�แวร�ไปสําเนาไว#บนเคร่ืองคอมพิวเตอร�ของนักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�ละรายได# นอกจากน้ันยังจะ
ช�วยในการเปรียบเทียบและแก#ไขสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอดีต ดูว�าใครเป.นคนแก#ไขคนสุดท#ายที่อาจทําให#เกิด
ปmญหา แก#ไขเม่ือใด และยังสามารถกู#คืนไฟล�ที่ถูกลบหรือทําให#เสียหายโดยไม�ได#ตั้งใจได#อย�างง�ายดาย 
ในการควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�จะมีการคัดลอกประวัติชิ้นงานทั้งหมดมาไว#ท่ีเคร่ืองของผู#ใช#
ดังรูปที่ 2.1 เพ่ือให#ผู#ใช#สามารถเข#าถึงประวัติงานได#ตลอดเวลา และยังลดจํานวนคร้ังท่ีต#องการติดต�อ
กับเซิร�ฟเวอร�ลง เหลือเพียงเม่ือต#องการส�งงานท่ีปรับปรุงแก#ไขไปให#เพ่ือนร�วมงานเท�านั้นซ่ึงการ
ทํางานแบบน้ีทําให#ในกรณีที่เซิร�ฟเวอร�หลักมีปmญหา เกิดความเสียหาย จะไม�ทําให#งานของผู#ใช#เสีย
หายไปด#วย และยังสามารถคัดลอกงานท่ีอยู�ในเคร่ืองของผู#ใช#ข้ึนไปบนเซิร�ฟเวอร�เพ่ือกู#ข#อมูลหลังจาก
ที่เซิร�ฟเวอร�ได#รับการซ�อมแซม ในปmจจุบันมีผู#ให#บริการระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�หลาย
ราย เช�น GitHub, Team Foundation Server, Bitbucket ในงานวิจัยน้ีจะพิจารณาเฉพาะ GitHub 
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เนื่องจากเป.นท่ีนิยมอย�างแพร�หลายในหมู�นักพัฒนาซอฟต�แวร� 
 

 
รูปที่ 2.1  การควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� [3] 

 
2.3 ร)องรอยท่ีไม)ดีในโค�ด 
ร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด (Code Smell) [1] [2] คือ ลักษณะของโค#ดที่ทําการพัฒนาข้ึนมาแล#วมี

แนวโน#มก�อปmญหาหรือข#อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได# ซ่ึงทําให#เวลาการพัฒนาล�าช#าข้ึนไปอีก และ
สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปmญหาต�าง ๆ ในอนาคตได# เช�น โค#ดในส�วนนั้นมีแนวโน#มที่จะเอ้ือต�อ
การเกิดจุดบกพร�อง (Bug) ในอนาคตเป.นต#น อย�างไรก็ตามการมีรองร�อยที่ไม�ดีในโค#ดอาจจะไม�
ก�อให#เกิดความผิดพลาดเลยก็ได# แต�สามารถใช#วัดคุณภาพของการออกแบบและคุณภาพของโค#ดว�าอยู�
ในระดับที่ไม�ดีนัก ซ่ึงหมายถึงโค#ดที่ยากต�อการแก#ไขและนํามาใช#ใหม� 

ในปmจจุบันมีเคร่ืองมือต�าง ๆ ท่ีใช#วัดร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด เช�น NDepend, SonarQube และ
Designite ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะใช#เคร่ืองมือท่ีมีชื่อว�า Designite [4] ที่สามารถบอกประเภทของร�องรอย
ที่ไม�ดีในโค#ดและทําการจัดกลุ�มร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดได#อีกด#วย ร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดที่ วัดได#โดย 
Designite สามารถแบ�งได#เป.น 3 กลุ�ม ได#แก� ร�องรอยท่ีไม�ดีในด#านสถาปmตยกรรม (Architecture 
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Smells) [11], ร�องรอยท่ีไม�ดีในด#านการออกแบบ (Design Smells) [5] และร�องรอยท่ีไม�ดีในด#าน
การพัฒนา (Implementation Smells) [6]  

ในงานวิจัยน้ี ผู# วิจัยพิจารณาเฉพาะร�องรอยที่ไม�ดีในด#านการพัฒนาและการออกแบบโดย
รายละเอียดของร�องรอยที่ไม�ดีเหล�านี้แสดงตารางที่ 2.1 และตารางท่ี 2.2 

 
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของร�องรอยที่ไม�ดีในด#านการพัฒนา [12] 

Implementation Smell Brief Description 
Complex Conditional a complex conditional statement 

Complex Method a method with high cyclomatic complexity 

Duplicate Code a code clone within a method 

Empty Catch Block a catch block of an exception is empty 

Long Identifier an identifier with excessive length 

Long Method a method is excessively long 

Long Parameter List a method has long parameter list 

Long Statement an excessively long statement 

Magic Number an unexplained number is used in an expression 

Missing Default a switch statement does not contain a default case 

Virtual Method Call from 
Constructor 

a constructor calls a virtual method 

ตารางท่ี 2.2 รายละเอียดของร�องรอยท่ีไม�ดีในด#านการออกแบบ [12] 
Design Smell Brief Description 

Broken Hierarchy a supertype and its subtype conceptually do not share an 
“IS-A” relationship 

Broken Modularization data and/ or methods that ideally should have been 
localized into a single abstraction are separated and spread 
across multiple abstractions 

Cyclically-dependent 
Modularization 

two or more abstractions depend on each other directly or 
indirectly 

Cyclic Hierarchy a supertype in a hierarchy depends on any of its subtypes 

Deep Hierarchy an inheritance hierarchy is “excessively” deep 

Deficient Encapsulation the declared accessibility of one or more members of an 
abstraction is more permissive than actually required 

Duplicate Abstraction two or more abstractions have identical names or identical 
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implementation 

Hub-like Modularization an abstraction has high incoming and outgoing dependencies 

Imperative Abstraction an operation is turned into a class 

Insufficient Modularization an abstraction exists that has not been completely 
decomposed, and a further decomposition could reduce its 
size, or implementation complexity 

Missing Hierarchy conditional logic to explicitly manage variation in behaviour 

Multifaceted Abstraction an abstraction has more than one responsibility assigned to 
it 

Multipath Hierarchy a subtype inherits both directly as well as indirectly from a 
supertype 

Rebellious Hierarchy a subtype rejects the methods provided by its supertype(s) 

Unexploited Encapsulation client code uses explicit type checks 

Unfactored Hierarchy  there is unnecessary duplication among types in a hierarchy 

Unnecessary Abstraction an abstraction that is actually not needed 

Unutilized Abstraction an abstraction is left unused 

Wide Hierarchy an inheritance hierarchy is “too” wide 

 
 
 

2.4 ค)าเฉลี่ยเบย&เซียน 
ค�าเฉลี่ยเบย�เซียน (Bayesian Average) [7] [8] เป.นค�าเฉลี่ยแบบหนึ่งที่นิยมใช#ในเว็บไซต�ที่มีการ

จัดอันดับสิ่งต�าง ๆ จากการให#คะแนนของผู#ใช#เช�น BoardGameGeek และ IMDB เป.นต#น ค�าเฉลี่ย
เบย�เซียนสามารถแก#ปmญหาที่เกิดข้ึนจากการคิดคะแนนเฉลี่ยตามปกติของสิ่งที่จะจัดอันดับซ่ึงการหา
ค�าเฉลี่ยตามปกติจะมีหลักการง�าย ๆ คือการนําคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล#วหารด#วยจํานวนคร้ังที่ให#
คะแนน จากน้ันจึงทําการจัดอันดับโดยเรียงจากค�าเฉลี่ยท่ีหาได# แต�วิธีการดังกล�าวจะมีข#อเสียตาม
ตัวอย�างดังนี้ 

สมมติว�าส่ิงท่ีจะจัดอันดับหรือไอเทม P1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.8 จากการให#คะแนน 100 คร้ัง (ผู#ใช# 
80 คน ให#คะแนน 1 และผู#ใช# 20 คน ให#คะแนน 0) แล#วมีไอเทมใหม� P2 ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 1 จาก
การให#คะแนน 1 คร้ัง (มีผู#ใช#เพียง 1 คน และให#คะแนน 1) ในสถานการณ�น้ีจะทําให#ไอเทม P2 ข้ึนไป
อยู�อันดับที่หนึ่งทันที จึงทําให#การคํานวณค�าเฉลี่ยในรูปแบบปกติมีความน�าเชื่อถือน#อย ส�วนค�าเฉล่ีย
เบย�เซียนน้ันจะเชื่อถือคะแนนของไอเทมที่มีจํานวนคร้ังในการให#คะแนนน#อย น#อยกว�าคะแนนของไอ
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เทมท่ีมีจํานวนคร้ังในการให#คะแนนมาก ซ่ึงหมายความว�ายิ่งมีจํานวนคร้ังในการให#คะแนนมากเท�าใด 
น้ําหนักของคะแนนเสียงเหล�านี้จะมากยิ่งข้ึนเท�านั้น ซ่ึงการคํานวณค�าเฉลี่ยเบย�เซียนน้ันได#แก#ไข
ข#อเสียของการหาค�าเฉลี่ยตามปกติดังที่กล�าวมาโดยการใช#จํานวนคร้ังในการให#คะแนนมาพิจารณา
ด#วย ดังนี้ 

1. ถ#าไอเทมนั้นยิ่งมีจํานวนคร้ังในการให#คะแนนมากเท�าใด ค�าเฉลี่ยที่คํานวณได#จะใกล#เคียงกับ
ค�าเฉลี่ยท่ีไม�ได#มีการปรับค�าด#วยน้ําหนักคะแนนเสียง (Uncorrected Rating Value)  

2. ถ#าไอเทมนั้นมีจํานวนคร้ังในการให#คะแนนท่ีน#อย ค�าเฉลี่ยที่คํานวณได#ควรจะใกล#กับค�าเฉลี่ย
ของไอเทมทั้งหมด 

ดังนั้นเม่ือมีการให#คะแนนใหม� ค�าเฉลี่ยที่ได#จากการคํานวณจะถูกทําให#ห�างจากค�าเฉลี่ยของไอ
เทมท้ังหมด และเข#าสู�ค�าเฉลี่ยท่ีไม�ได#มีการปรับค�าด#วยน้ําหนักคะแนนเสียง ค�าเฉล่ียเบย�เซียนมีสมการ
ดังน้ี 

 
 

(1) 

โดยที่ b(r) คือ ค�าเฉลี่ยเบย�เซียนของไอเทมน้ันๆ (คะแนนเฉลี่ยของไอเทมนั้น ๆ เพ่ือการ
จัดอันดับ คํานวณเม่ือมีการให#คะแนนใหม�แก�ไอเทมนั้น ๆ ) 
a คือ ค�าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดทุกไอเทม 

  W(a) คือ ค�าเฉลี่ยของจํานวนคร้ังในการให#คะแนนท้ังหมดทุกไอเทม 
  r คือ ค�าเฉลี่ยของคะแนนในไอเทมน้ัน ๆ 
  W(r) คือ จํานวนคร้ังในการให#คะแนนในไอเทมนั้น ๆ 
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บทท่ี 3  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

3.1 House of Cards: Code Smells in Open-source C# Repositories 
งานวิจัยของ Tusher Sharma และคณะ [12] ได#ทําการวิเคราะห�ร�องรอยที่ไม�ดีในแต�ละชนิด 

เพื่อหาว�าร�องรอยท่ีไม�ดีแบบใดมีมากที่สุดในคลังของซอฟต�แวร�โอเพนซอร�ซภาษาซีชาร�ป โดยใช#
โปรแกรม Designite [4] ซ่ึงโปรแกรมมีการแบ�งร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดเป.น 3 ประเภท ได#แก� ร�องรอยท่ี
ไม�ดีในด#านสถาปmตยกรรม (Architecture Smells) ร�องรอยที่ไม�ดีในด#านการออกแบบ (Design 
Smells) และร�องรอยที่ไม�ดีในด#านการพัฒนา (Implementation Smells) โดยโค#ดที่ใช#ในการวัดมี
จํานวนมากกว�า 49 ล#านบรรทัด จากผลลัพธ�ที่แสดงออกมาดังรูปที่ 3.1 บ�งบอกว�าร�องรอยที่ไม�ดีแบบ 
Magic Number ซ่ึงอยู�ในประเภทร�องรอยท่ีไม�ดีในด#านการพัฒนามีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 
2,993,353 จุด หากคิดเป.นความหนาแน�น (Density) ของร�องรอยท่ีไม�ดีประเภทน้ีจะได#ค�าสูงถึง 55.8 
จุดต�อหนึ่งพันบรรทัด ส�วนร�องรอยที่ไม�ดีในด#านการออกแบบ พบว�ามีจํานวนมากเช�นกัน แต�น#อยกว�า
ร�องรอยท่ีไม�ดีในด#านการพัฒนา และพบในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 

 
รูปที่ 3.1 ตารางการวัดร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด [12] 



 9

 

ผู#วิจัยได#นําเคร่ืองมือท่ีใช#ในงานวิจัยเร่ืองน้ีมาใช#ตรวจหาร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ด และทําการเลือก
ร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดด#านการออกแบบและร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดด#านการพัฒนามาใช#เป.นตัววัด
ประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� เนื่องจากร�องรอยท่ีไม�ดีท้ังสองประเภทน้ีมีแนวโน#มที่จะเกิดสูง
ที่สุด 
 

3.2 Analysis of Software Developer Activity on a Distributed Version Control 
System 

งานวิจัยของ Shu Li  และคณะ [13] ได#ทําการวิเคราะห�ซอฟต�แวร�ที่มีอยู�ระบบควบคุมเวอร�ชัน
แบบกระจายศูนย�สําหรับการพัฒนาซอฟต�แวร� GitHub โดยวิเคราะห�ซอฟต�แวร�ที่ มีการพัฒนาใน
รูปแบบ MVC Framework เพ่ือวิเคราะห�ผู#พัฒนาแต�ละคนว�ามีทักษะทางด#าน View, Model หรือ 
Controller มากท่ีสุด และสามารถแยกแยะลักษณะของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ว�ามีคุณลักษณะในด#าน 
การพัฒนาข้ันสูง การมีส�วนร�วม การมีความคิดริเร่ิม การสนับสนุน และความเป.นผู#นํา ตามตัวอย�าง
รูปที่ 3.2-3.4 

 

 
รูปท่ี 3.2 ตัวอย�างผลการวิเคราะห�ของโครงการ P1 [13] 
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รูปท่ี 3.3 ประวัติการสร#างสภาพแวดล#อมของโครงการ P1 [13] 

 

 
รูปที่ 3.4 ตัวอย�างการแยกแยะลักษณะของนักพัฒนาซอฟต�แวร� [13] 

 
จากผลลัพธ�ของการวิเคราะห�ของโครงการ P1 ดังรูปที่ 3.2 มีนักพัฒนาซอฟต�แวร�จํานวน 6 คนท่ี

ทําการพัฒนาโครงการนี้ โดยจะแบ�งผลลัพธ�ออกเป.น 3 ประเภทคือ ส�วนท่ีพัฒนาใหม� (New), ส�วนท่ี
ทําการปรับปรุงแก#ไข (Others) และส�วนที่มีทั้งการพัฒนาใหม�และปรับปรุงแก#ไข (New + Others) 
ซ่ึงจะสามารถสรุปได#ว�านักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-6 มีสัดส�วนการสร#างและแก#ไขโค#ดของโครงการน้ี
มากกว�า 50 เปอร�เซ็นต� ทําให#ระดับการมีส�วนร�วมน้ันสูงมาก นอกจากน้ีนักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-6 ยัง
มีคุณลักษณะในด#านการสนับสนุนและความคิดริเร่ิม เนื่องจากได#มีการสร#างสภาพแวดล#อมของ
โครงการและใช#เครืองมือในการจัดการหลายคร้ังดังรูปที่ 3.3 ดังนั้นนักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-6 จึงมี
ลักษณะความเป.นผู#นํา ในขณะเดียวกันนักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-4 มีท้ังคุณลักษณะในด#านการมีส�วน
ร�วมและการสนับสนุน แต�นักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-4 ไม�ได#มีส�วนร�วมในการสร#างสภาพแวดล#อมของ
โครงการ ดังน้ันจึงไม�มีคุณลักษณะด#านความเป.นผู#นํา นอกจากนี้นักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-2 มีส�วน
เก่ียวข#องในพื้นท่ีการพัฒนาในชั้นของ MVC อยู�บ#างแต�ถือว�าน#อยมาก และผลงานของนักพัฒนา
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ซอฟต�แวร�อยู�ในระดับต่ํา ซ่ึงสะท#อนว�านักพัฒนาซอฟต�แวร� P1-2 ได#เข#าร�วมโครงการหลังจากท่ี
โครงการได#ดําเนินการไปแล#ว เน่ืองจากโครงการ P1 เป.นโครงการของผู# วิจัยในงานวิจัยเร่ืองนี้ จึง
สามารถยืนยันได#ว�าผลลัพธ�ที่แสดงในรูป 3.4 สอดคล#องกับคุณลักษณะท่ีแท#จริงของนักพัฒนา
ซอฟต�แวร�ในโครงการ 

ผู#วิจัยได#นําแนวคิดของงานวิจัยดังกล�าวในการนําระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�มาใช#
เพื่อทําการแยกแยะคุณลักษณะของนักพัฒนาซอฟต�แวร� แต�จะพิจารณาในแง�ใช# ในการวัด
ประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยอิงร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดในระบบควบคุมเวอร�ชันแบบ
กระจายศูนย� 
 

3.3 The Application of the Function Point Analysis in Software Developers’ 
Performance Evaluation 

งานวิจัยของ Chen Ting และคณะ [14] ได# นําเสนอข้ันตอนการวิเคราะห�ฟmงก�ชันพอยต� 
(Function Point Analysis) เพ่ือคํานวณหาปริมาณงานสําหรับนักพัฒนาซอฟต�แวร� โดยผลการ
ประเมินสามารถใช#เป.นข#อมูลอ#างอิงในการประเมินภาระงานและประสิทธิภาพในการทํางานของ
ผู#พัฒนาซอฟต�แวร� การวิเคราะห�ฟmงก�ชันพอยต�เป.นวิธีหน่ึงในการวัดปริมาณงานในการพัฒนา
ซอฟต�แวร�ผ�านรูปแบบของการคาดการตามฟmงก�ชันของซอฟต�แวร� เม่ือทําการวิเคราะห�ความต#องการ
ของโครงการและมีการคํานวณฟmงก�ชันพอยต�ท่ีสอดคล#องกัน ฟmงก�ชันพอยต�จะแสดงเป.นขนาดของ
ซอฟต�แวร�และเปลี่ยนเป.นขนาดของภาระงาน ประเภทของฟmงก�ชันแบ�งออกเป.น 5 ประเภท ได#แก�   
1) Internal Logical File (ILF) คือข#อมูลเชิงตรรกะท่ีประมวลผลภายในระบบ เช�นการประมวลผล
ของข#อมูลในฐานข#อมูล 2) External Interface File (EIF) คือข#อมูลที่ต#องการซ่ึงถูกส�งมาจาก
ภายนอก เพื่อมาประมวลผลในระบบ 3) External Input (EI) คือข#อมูลที่เข#ามาจากภายนอก เช�น
ข#อมูลที่มาจากผู# ใช# 4) External Output (EO) คือข#อมูลที่ส�งออกสู�ภายนอกและ 5) External 
Inquery คือข#อมูลท่ีถูกประมวลผลจากภายนอกแล#วส�งมาในระบบ ข้ันตอนในการวิเคราะห�มีดังนี้ 

3.3.1 กําหนดขอบเขตของการคํานวณ 
ทําการกําหนดบรรทัดฐานการคํานวณของจุดฟmงก�ชัน และขอบเขตของระบบ 
 
3.3.2 วิเคราะห�ฟmงก�ชันพอยต� 
ทําการแยกแยะและคาดการณ�องค�ประกอบต�าง ๆ ที่ต#องมีการประเมินของซอฟต�แวร�เช�น 

จํานวนข#อมูลเข#า จํานวนข#อมูลออก จํานวนตารางข#อมูล จํานวนไฟล�ข#อมูลเชิงตรรกะภายในและ
ภายนอก เพื่อกําหนดจํานวนฟmงก�ชันพอยต� 
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3.3.3 คํานวณฟmงก�ชันพอยต� 
หลังจากได#จํานวนของฟmงก�ชันท้ัง 5 ประเภท จึงนําแต�ละประเภทไปคูณกับค�าน้ําหนักของ

ความซับซ#อน (Weighting Factor) เพ่ือให#ได#ค�าฟmงก�ชันพอยต�ที่ยังไม�ได#ปรับค�า (Unadjusted 
Function Point: UFP) โดยค� าน้ํ าห นักของความ ซับซ#อนจะถูก กํ าหนดด# วย  International 
Function Point Users Group (IFPUG) โดยในแต�ละประเภทของฟmงก�ชันจะมีค�าน้ําหนักของความ
ซับซ#อนอยู� 3 ระดับตามความซับซ#อนของฟmงก�ชันโดยรวมแต�ละประเภท 

 
3.3.4 กําหนดความซับซ#อนของการพัฒนาซอฟต�แวร� 
ทําการหาค�าความซับซ#อนของตัวแปรที่มีผลกระทบ (Technical Complexity Factor: TCF) 

โดยประกอบด#วยตัวแปร 14 ค�า ดังรูปท่ี 3.5 โดยค�าความซับซ#อนของตัวแปรท่ีมีผลกระทบจะมีค�า
ระหว�าง 0 ถึง 5  

 
รูปท่ี 3.5 ตัวแปรของค�าความซับซ#อน [14] 

 
 หลังจากให#ค�าตัวแปรท้ังหมดแล#วจะต#องนํามารวมกันท้ังหมดเพ่ือท่ีจะได#ค�าความซับซ#อนของ
ตัวแปรที่มีผลกระทบ และนําค�าดังกล�าวมาคํานวณหาค�าความซับซ#อนของการพัฒนาซอฟต�แวร� 
(Value Adjustment Factor: VAF) โดยมีสมการดังนี้ 
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 VAF = 0.65+0.01×TCF (2) 

 
3.3.5 คํานวณหาค�าฟmงก�ชันพอยต�ที่ปรับค�า 
หลังจากได#ค�าฟmงก�ชันพอยต�ท่ียังไม�ได#ปรับค�าและค�าความซับซ#อนของการพัฒนาซอฟต�แวร�

มาแล#ว ก็จะสามารถคํานวณหาค�าฟmงก�ชันพอยต�ท่ีปรับค�า (Adjusted Function Point: AFP) ได#ตาม
สมการดังนี้ 
 AFP = UFP×VAF (3) 
 
 งานวิจัยนี้อภิปรายว�าค�าฟmงก�ชันพอยต�ที่ปรับค�านั้นนอกจากจะระบุขนาดของซอฟต�แวร�ท่ีจะ
พัฒนาได#แล#ว ยังแสดงถึงขนาดของภาระงานในการพัฒนาซอฟต�แวร�และยังบอกถึงประสิทธิภาพใน
การทํางานของนักพัฒนาซอฟต�แวร�จากขนาดของภาระงานในการพัฒนาซอฟต�แวร�ด#วยโดยนักพัฒนา
ซอฟต�แวร�ที่สามารถพัฒนาซอฟต�แวร�ขนาดใหญ� จึงเป.นผู#มีประสิทธิภาพ 

ผู#วิจัยได#นําแนวคิดของงานวิจัยดังกล�าวในการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�จากการ
วิเคราะห�ตัวซอฟต�แวร�โดยตรงพิจารณาจากภาระงานในการพัฒนาซอฟต�แวร� แต�จะพิจารณาโดยอิง
ร�องรอยท่ีไม�ดีซ่ึงอยู�ในระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 

 
3.4 TopCoder 
TopCoder [15] เป.นชุมชนของคนที่มีความสามารถมารวมกันเพ่ือทําการแข�งขัน ทํางานร�วมกัน 

และแลกเปลี่ยนความรู#ด#านการพัฒนาซอฟต�แวร� Topcoder จะมีสามแทร็กของการแข�งขันคือ การ
ออกแบบ การพัฒนา และวิทยาศาสตร�ข#อมูล และในแทร็กเหล�าน้ี ผู#ที่เข#าร�วมแข�งขันจะทํางานที่ท#า
ทายตามโจทย�ท่ีเกิดข้ึนจริงในปmจจุบันเพ่ือแก#ปmญหาแก�ลูกค#าท่ีอยู�ในอันดับ Global 2000 โจทย�ระบบ
จริงซ่ึงมีความซับซ#อนจะถูกแบ�งออกเป.นประเภทการแข�งขันเพ่ือให#ผู#เข#าแข�งขันสามารถทํางานตาม
ความชํานาญ เช�น การออกแบบกราฟฟ�ก การสร#างต#นแบบ การออกแบบโซลูชัน อัลกอริทึม หรือการ
เขียนโค#ด และนอกจากนี้จะมีการแข�งขันกันภายในชุมชน TopCoder เพ่ือทดสอบทักษะด#าน
วิทยาศาสตร�ข#อมูลในประเภทต�าง ๆ และการเขียนโปรแกรม โดยผลงานที่ผู#เข#าร�วมได#ทํามานั้นจะมี
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ TopCoder ว�าผลงานที่ทํามามีคุณภาพสูง 
TopCoder ยังได#พัฒนาระบบการให#คะแนนของผู#เข#าร�วมการแข�งขันโดยอิงจากวิธีการหาค�าเฉลี่ย 
Elo ซ่ึงเป.นการคํานวณระดับทักษะของผู#เล�นเม่ือเทียบกับคู�แข�งในเกมคู�แข�ง เช�น หมากรุก เป.นต#น 
จากนั้นจะมีการให#รางวัลเป.นเหรียญและส่ิงของอ่ืน ๆ กับผู#เข#าร�วมการแข�งขันในทุกแทร็ก และทําให#
คะแนนของผู#เข#าแข�งขันดีข้ึน 
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นักวิจัยได#นําแนวคิดในการให#คะแนนจากการเข#าแข�งขันของผู#เข#าร�วมแข�งขันในเว็บไซต�ดังกล�าว 
แต�จะใช#วิธีการให#คะแนนโดยวิธีการหาค�าเฉลี่ยเบย�เซียนแทนโดยอิงจากร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดของ
นักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�ละราย 
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บทท่ี 4  
แนวคิดและวิธีการดําเนินงาน 

งานวิจัยนี้ได#นําเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยอิงร�อยรอยที่ไม�ดีในโค#ด
ในระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� โดยมีแนวทางการดําเนินงานท้ังหมด 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 กําหนดสภาพแวดล�อมท่ีจะใช�ในการวัดประสิทธิภาพ 
ในข้ันตอนการกําหนดสภาพแวดล#อมที่จะใช#ในการวิเคราะห�น้ัน มีจุดประสงค�เพ่ือที่จะจํากัด

สภาพแวดล#อมสําหรับการวัดประสิทธิภาพของซอฟต�แวร� โดยจะกําหนดสภาพแวดล#อมที่ใช#ในการ
วิเคราะห�ดังนี้ 

4.1.1 กําหนดภาษาของโครงการท่ีจะนํามาวัดประสิทธิภาพ 
ในข้ันตอนกําหนดภาษาของโครงการที่จะนํามาวัดประสิทธิภาพน้ัน จะกําหนดให#นําโครงการ

ที่ใช#ภาษาซีชาร�ปในการพัฒนามาทําการวัดประสิทธิภาพเท�านั้น 
4.1.2 กําหนดระบบควบคุมเวอร�ชันที่ใช#ในโครงการที่จะนํามาวัดประสิทธิภาพ 

ในข้ันตอนกําหนดระบบควบคุมเวอร�ชันที่ใช#ในโครงการท่ีจะนํามาวัดประสิทธิภาพนั้น จะ
กําหนดให#ใช#ได#กับระบบควบคุมเวอร�ชัน GitHub เท�านั้น 

 
4.2 กําหนดประเภทของร)องรอยที่ไม)ดีในโค�ดท่ีจะนํามาวัดประสิทธิภาพ 
ในข้ันตอนกําหนดประเภทของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดที่จะนํามาวัดประสิทธิภาพนั้น มีจุดประสงค�

เพื่อท่ีจํากัดประเภทของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดที่จะนํามาวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� โดย 
ประเภทของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดท่ีผู#วิจัยจะนํามาวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ได#แก� 
ร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดด#านการออกแบบ และร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดด#านการพัฒนา เน่ืองจากร�องรอยท่ี
ไม�ดีในโค#ดของสองประเภทนี้มีแนวโน#มท่ีจะเกิดสูงสุด ซ่ึงรายละเอียดร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดสอง
ประเภทนี้ได#นิยามแสดงไว#ในหัวข#อท่ี 2.4  
 

4.3 กําหนดเคร่ืองมือที่จะใช�ในการวิเคราะห&เพ่ือหาร)องรอยท่ีไม)ดีในโค�ด 
ในข้ันตอนกําหนดเคร่ืองมือท่ีจะใช#ในการวิเคราะห�เพื่อหาร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดนั้น มีจุดประสงค�

เพื่อท่ีจะนําเคร่ืองมือท่ีใช#ในการวิเคราะห�เพ่ือหาร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดมาตรวจหาร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด
และแยกประเภทของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด เพื่อจะนําไปวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� โดย
จะกําหนดให#ใช#เคร่ืองมือท่ีมีชื่อว�า Designite ในการวิเคราะห�เพ่ือหาร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด โดย
เคร่ืองมือนี้สามารถแยกแยะประเภทของร�องรอยที่ ไม�ดีในโค#ดตามที่ นิยามไว#ในหัวข#อท่ี 2.4 
นอกจากนั้นเคร่ืองมือนี้ยังสามารถส�งผลลัพธ�ออกมาในรูปแบบไฟล�เอกเซล 
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4.4 ออกแบบและกําหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพ 
ในข้ันตอนออกแบบและกําหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพนั้น มีจุดประสงค�เพ่ือใช#เป.นข้ันตอนในการ

วัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนที่ร�วมอยู�ในโครงการที่มีการพัฒนาโดยใช#ระบควบคุม
เวอร�ชันแบบกระจายศูนย� ซ่ึงจะประกอบด#วยข้ันตอนดังรูปท่ี 4.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รูปที่ 4.1 ข้ันตอนการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนท่ีร�วมอยู�ในโครงการที่มีการ

พัฒนาโดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 

 

4.4.1 การตรวจหาร�องรอยท่ีไม�ดีในเวอร�ชันคอมมิต 
ในระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�นอกจากสามารถให#นักพัฒนาซอฟต�แวร�ทําการคอม

มิต (Commit) โค#ดท่ีนักพัฒนาซอฟต�แวร�เพิ่มหรือแก#ไขแล#ว ยังสามารถสร#างสาขาใหม� (New 
Branch) หรือรวมสาขาเข#าด#วยกัน (Pull Request) โดยจะแสดงโครงสร#างการคอมมิตบนระบบ
ควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�ตามตัวอย�างในรูปที่ 4.2  
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รูปท่ี 4.2 ตัวอย�างโครงสร#างการคอมมิตบนระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 

 
งานวิจัยนี้จะนําเฉพาะการกระทําของนักพัฒนาซอฟต�แวร� ท่ีเป.นการคอมมิตโค#ดมายัง

เซิร�ฟเวอร�ของระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�มาวัดประสิทธิภาพเท�าน้ัน เนื่องจากการคอม
มิตเป.นการกระทําโดยที่นักพัฒนาซอฟต�แวร�ทําการสร#างหรือแก#ไขโค#ดภายในโครงการ แต�ในการ
กระทําอ่ืน ๆ นั้นไม�ใช�การกระทําท่ีทําการสร#างหรือแก#ไขโค#ดภายในโครงการเช�น การสร#างสาขาใหม� 
เป.นต#น หรืออาจจะมีบางการกระทําท่ีทําการสร#างหรือแก#ไขโค#ดภายในโครงการโดยทางอ#อมเช�น การ
รวมสาขาเข#าด#วยกัน เป.นต#น 

ผู#วิจัยจะยกตัวอย�างการวัดประสิทธิภาพในแต�ละข้ันตอนจากท่ีแสดงในรูปท่ี 4.1 มาเพ่ือแสดง
การวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� โดยจะยกตัวอย�างจากตัวอย�างโครงสร#างการคอม       
มิตจากรูปที่ 4.2 ผู#วิจัยจะทําการเลือกเฉพาะการกระทําที่เป.นการคอมมิตมาวัดประสิทธิภาพได#แก� 
C1, C2, C3 และ C4 เท�านั้น ซ่ึงในตัวอย�างท่ีจะแสดงน้ีจะทําการวัดประสิทธิภาพนักพัฒนาซอฟต�แวร� 
D2 โดยจะคํานวณจากคอมมิต C4 ซ่ึงเป.นคอมมิตล�าสุดท่ีนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายน้ีคอมมิตเข#ามาใน
ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 

 
4.1.2 การคํานวณหาความหนาแน�นของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ด 
การคํานวณหาความหนาแน�นของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ด (Code Smell Density) เป.นข้ันตอน

หน่ึงในการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร� โดยจะใช#จํานวนของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดมาทํา
การคํานวณกับจํานวนของบรรทัดของโค#ด โดยมีสมการดังน้ี 
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 SDj = 
Number of Smells in Codej

KLOCj
 (4) 

  
 โดยให# j คือ เวอร�ชันปmจจุบัน 

  SDj คือ ค�าความหนาแน�นของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันปmจจุบัน 

  Number of Smells in Codej คือ จํานวนร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันปmจจุบัน 

  KLOCj คือ จํานวนต�อหน่ึงพันบรรทัดของโค#ดเวอร�ชันปmจจุบัน 
 
กําหนดให#จํานวนของร�องรอยที่ ไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันปmจจุบันซ่ึงก็คือเวอร�ชัน C4 ที่นํามา

ยกตัวอย�างมีค�าเป.น 25 และกําหนดให#ค�าจํานวนต�อหน่ึงพันบรรทัดของโค#ดเวอร�ชันปmจจุบันมีค�าเป.น 
2.38 ดังน้ันค�าความหนาแน�นของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ด (Code Smell Density) ในเวอร�ชันปmจจุบันมี
ค�าเป.น 10.50 จุดต�อหนึ่งพันบรรทัด (25/2.38) และกําหนดให# C1, C2, C3 มีค�าความหนาแน�นของ
ร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดมีค�าเป.น 13.33, 10, 11.36 จุดต�อหนึ่งพันบรรทัดตามลําดับ 

 
4.1.3 การคํานวณหาค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่เวอร�ชันคอมมิตปmจจุบันเม่ือ
เทียบกับเวอร�ชันคอมมิตก�อนหน#า 
การคํานวณหาค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่เวอร�ชันคอมมิตปmจจุบันเม่ือเทียบกับ

เวอร�ชันคอมมิตก�อนหน#า เป.นข้ันตอนท่ีคํานวณจากค�าความหนาแน�นของร�องรอยที่ ไม�ดี ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยผู#วิจัยจะเรียกค�าน้ีว�า ค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีเวอร�ชันคอมมิต
ปmจจุบันเม่ือเทียบกับเวอร�ชันคอมมิตก�อนหน#า โดยมีสมการดังนี้ 

 PPij  = SDi-SDj (5) 
 

โดยให# i คือ เวอร�ชันคอมมิตก�อนหน#า 
  j คือ เวอร�ชันคอมมิตปmจจุบัน 

 PPij คือ ค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่เวอร�ชันคอมมิตปmจจุบันเม่ือ
เทียบกับเวอร�ชันคอมมิตก�อนหน#า (พิจารณาจากค�าความหนาแน�นของร�องรอยที่ไม�
ดีท่ีเปลี่ยนแปลงไป) 

  SDi คือ ค�าความหนาแน�นของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันคอมมิตก�อนหน#า 

  SDj  คือ ค�าความหนาแน�นของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันคอมมิตปmจจุบัน 
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ดังนั้น SDi จะแทนด#วยค�าความหนาแน�นของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันซ่ึงมีค�าก�อนหน#า 

11.36 จุดต�อหนึ่งพันบรรทัด และ SDj จะแทนด#วยค�าความหนาแน�นของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดเวอร�ชัน
ปmจจุบันซ่ึงมีค�า 10.50 จุด ซ่ึงค�าความหนาแน�นของร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดเวอร�ชันปmจจุบันมีค�าลดลง

จากเวอร�ชันก�อนหน#า ดังนั้น PPij จะมีค�าเท�ากับ 0.86 ซ่ึงหมายความว�านักพัฒนาซอฟต�แวร� D2 

สามารถทําให#โค#ดเวอร�ชันปmจจุบันนั้นมีคุณภาพที่ดีข้ึนจากเวอร�ชันก�อนหน#า (แต�ถ#าค�า PPij จากการ
คํานวณเท�ากับ 0 หมายความว�านักพัฒนาซอฟต�แวร�ไม�ได#ทําให#โค#ดเวอร�ชันปmจจุบันมีคุณภาพดีข้ึน

หรือแย�ลง หรือถ#าค�า PPij จากการคํานวณน#อยกว�า 0 หมายความว�า นักพัฒนาซอฟต�แวร�ทําให#โค#ด

เวอร�ชันปmจจุบันมีคุณภาพแย�ลง) ดังนั้นค�า PPij ของ C1, C2 และ C3 จะมีค�าเท�ากับ -3.33, 3.33 
และ -1.36 ตามลําดับ 
 

4.1.4 การคํานวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยใช#สมการหาค�าเฉลี่ย
เบย�เซียน 
การคํานวณหาค�าประสิทธิภาพโดยรวมของนักพัฒนาซอฟต�แวร�โดยใช#สมการหาค�าเฉลี่ยเบย�

เซียน เป.นข้ันตอนที่ใช#คํานวณหาค�าประสิทธิภาพโดยรวมของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่คอมมิตโค#ดใน
เวอร�ชันปmจจุบัน โดยใช#สมการดังนี้ 

 
 

PBj = 
[(Na×Aa)+(Nr×Ar)]

(Na+Nr)
 

(6) 

 

โดยให# PBj คือค�าประสิทธิภาพโดยรวมของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีคอมมิตโค#ดในเวอร�ชัน
ปmจจุบันคือเวอร�ชัน j 

  a คือ นักพัฒนาซอฟต�แวร�ท้ังหมดในโครงการ 
  r คือ นักพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีคอมมิตโค#ดในเวอร�ชันปmจจุบัน 

Na คือ ค�าเฉลี่ยของจํานวนคร้ังในการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�
ทั้งหมดแต�ละรายในโครงการ โดยหาจากสมการดังนี้ 
 
 No. of all  commits in project

No. of all software developers in project
 

(7) 
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Aa คือ ค�าเฉลี่ยของค�าประสิทธิภาพท่ีคํานวณเทียบกับเวอร�ชันก�อนหน#าของ
นักพัฒนาซอฟต�แวร�ทั้งหมดในโครงการ โดยหาจากสมการดังนี้ 
 

 
∑ PPij of all commits in project

No. of all commits in project
 

(8) 

 

Nr คือ จํานวนคร้ังในการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่คอมมิตโค#ดใน
เวอร�ชันปmจจุบัน (คือ No. of commits in project by software developer r) 

Ar คือ ค�าเฉลี่ยของค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่คอมมิตโค#ดในเวอร�ชัน
ปmจจุบันที่คํานวณเทียบกับเวอร�ชันก�อนหน#า โดยหาจากสมการดังนี้ 
 

 
∑ PPij of commits in project by software developer r

No. of all commits in project by software developer r
 

(9) 

 

ดังนั้น Na จะแทนด#วยค�าเฉล่ียของจํานวนคร้ังในการวัดประสิทธิภาพทั้งหมดต�อนักพัฒนา

ซอฟต�แวร�ท้ังหมดแต�ละรายในโครงการ คือ 2 และ Aa จะแทนด#วยค�าเฉลี่ยของค�าประสิทธิภาพท่ี

คํานวณเทียบกับเวอร�ชันก�อนหน#า คือ -0.12 และ Nr จะแทนด#วยค�าของจํานวนคร้ังในการวัด

ประสิทธิภาพทั้งหมดของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีคอมมิตโค#ดในเวอร�ชันปmจจุบัน คือ 2 และ Ar จะแทน
ด#วยค�าเฉลี่ยของค�าประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ท่ีคอมมิตโค#ดในเวอร�ชันปmจจุบันที่คํานวณ

เทียบกับเวอร�ชันก�อนหน#า คือ 2.09 หลังจากคํานวณตามสมการท่ีกําหนดไว# ดังน้ัน PBj จะมีค�า 
เท�ากับ 0.98 

จากตัวอย�างข#างต#นซ่ึงคํานวณตามข้ันตอนการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนท่ี
ร�วมอยู�ในโครงการท่ีมีการพัฒนาโดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�ดังรูปท่ี 4.1 น้ัน จะทํา
ให#นักพัฒนาซอฟต�แวร� D2 มีคะแนนในการวัดประสิทธิภาพโดยอิงร�องรอยท่ีไม�ดีในโค#ดของโครงการน้ี
เท�ากับ 0.98 คะแนน 

 
4.5 ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ 
ในข้ันตอนออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือนั้น มีจุดประสงค�เพ่ือใช#เป.นต#นแบบที่สนับสนุนข้ันตอน

ของวิธีการท่ีเสนอ การทํางานของเคร่ืองมือที่ผู#วิจัยจะทําการพัฒนามีข้ันตอนการทํางานดังรูปท่ี 4.3 
โดยผลลัพธ�ของเคร่ืองมือน้ีจะสามารถแสดงถึงคะแนนของการวัดประสิทธิภาพรายคนภายในโครงการ 
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โดยจะแสดงผลการวัดประสิทธิภาพทั้งที่คํานวณเฉพาะจากร�องรอยท่ีไม�ดีในด#านการออกแบบ 
ร�องรอยที่ไม�ดีในด#านการพัฒนา และรวมทั้งสองด#าน ตัวอย�างเบ้ืองต#นผลลัพธ�ของเคร่ืองมือแสดงใน
รูปที่ 4.4 และ 4.5 

 
รูปที่ 4.3 ข้ันตอนในการทํางานของเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนที่มีการ

พัฒนาโดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 
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รูปที่ 4.4 ตัวอย�างหน#าจอแสดงผลลัพธ�ของโครงการ P1 

 
รูปท่ี 4.5 ตัวอย�างหน#าจอแสดงผลลัพธ�ของนักพัฒนาซอฟต�แวร� D1 

4.6 การทดสอบและประเมินผล 
ในข้ันตอนการประเมินผล มีจุดประสงค�เพ่ือตรวจสอบว�าการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนา

ซอฟต�แวร�โดยอิงร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดบนระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�นั้นทําให#สามารถจัด
อันดับนักพัฒนาซอฟต�แวร�ไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดอันดับโดยผู#เชี่ยวชาญหรือไม� วิธีที่จะนํามา
ทดสอบและเมินผลมี 2 วิธีดังน้ี 
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1) ประเมินผลโดยใช#โค#ดอย�างน#อย 2 โครงการและจะใช#นักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่มีประสบการณ�
และไม�ได#อยู�ในโครงการอย�างน#อยจํานวน 4 คน มาทําการรีวิวว�าโค#ดที่นักพัฒนาซอฟต�แวร�แต�ละ
รายได#ทําการพัฒนาในโครงการเดียวกันนั้นมีคุณภาพมากน#อยเพียงใด โดยจะทําการจัดอันดับว�า
นักพัฒนารายใดพัฒนาโค#ดได#มีประสิทธิภาพมากกว�ากัน และนําคะแนนท่ีได#จากเคร่ืองมือที่ผู#วิจัย
สร#างมาจัดอันดับ แล#วจึงนํามาทดสอบสมมติฐานทางสถิติว�ามีอันดับที่สอดคล#องกันมากน#อยเพียงใด 

2) ทดสอบลักษณะของค�าตัววัดของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายนึงโดยนักพัฒนารายนั้นจะต#องร�วม
พัฒนาอยู�ในโครงการท่ีมีขนาดแตกต�างกันเพื่อทดสอบลักษณะของค�าประสิทธิภาพโดยรวมของ
นักพัฒนาซอฟต�แวร�ว�ามีคะแนนไปในทิศทางเดียวกันมากน#อยเพียงใดเม่ือนํามาเทียบกับค�า
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของโครงการนั้น ๆ 

 

บทท่ี 5  
วัตถุประสงค& 

1) เพื่อนําเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนที่ร�วมอยู�ในโครงการที่มี
การพัฒนาโดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 

2) สร#างเคร่ืองมือสนับสนุนวิธีการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนท่ีร�วมอยู�ใน
โครงการที่มีการพัฒนาโดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 
 

บทท่ี 6  
ขอบเขตการดําเนินงาน 

1) พิจารณาร�องรอยที่ ไม�ดีในด#านการออกแบบและด#านการพัฒนาที่วัดได#จากเคร่ืองมือ 
Designite เท�านั้น 

2) วัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�ที่พัฒนาโดยใช#ภาษาซีชาร�ปเท�าน้ันโดยใช#ค�าเฉลี่ยเบย�
เซียน 

3) ใช#ระบบควบคุมเวอร�ชัน GitHub เท�านั้น 
4) พัฒนาเคร่ืองมือด#วยภาษาซีชาร�ป 
5) แสดงคะแนนของการวัดประสิทธิภาพรายคนภายในโครงการ 
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บทท่ี 7  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1) ศึกษาองค�ความรู#และทฤษฎีที่เก่ียวข#องกับงานวิจัย 
2) ศึกษาเคร่ืองมือที่จะนํามาใช#วิเคราะห� 
3) กําหนดสภาพแวดล#อมที่จะใช#ในการวิเคราะห� 
4) กําหนดประเภทของร�องรอยที่ไม�ดีในโค#ดที่จะนํามาวิเคราะห� 
5) ออกแบบและกําหนดสมการสําหรับการวัดประสิทธิภาพ 
6) ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ 
7) ทดสอบและประเมินผล 
8) สรุปผลการวิจัย 
9) จัดทําบทความวิชาการและเล�มโครงงาน 

 

บทท่ี 8  
ประโยชน&ท่ีคาดว)าจะได�รับ 

8.1 ได#วิธีการวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนท่ีร�วมอยู�ในโครงการที่มีการพัฒนา
โดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย�เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทีมนักพัฒนา
ซอฟต�แวร�ตามความต#องการที่ได#รับมอบหมายในโครงการ 

8.2 ได#เคร่ืองมือสําหรับวัดประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต�แวร�รายคนท่ีร�วมอยู�ในโครงการที่มี
การพัฒนาโดยใช#ระบบควบคุมเวอร�ชันแบบกระจายศูนย� 



บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 





ประว ัติผู#เขียน 
 

ประวัติผู�เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ณทัศน� จงประสิทธ์ิ 
วัน เดือน ปw เกิด 12 กรกฎาคม 2534 
สถานท่ีเกิด โรงพยาบาลรามาธิบดี 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ที่อยู)ป3จจุบัน 273 หมู�บ#านอยู�เจริญ ซอยลาดพร#าว 101 ถนนลาดพร#าว เขตวังทองหลาง 

แขวงคลองเจ#าคุณสิงห� กรุงเทพฯ 10310   
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