
  

บทท่ี 2 
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาระบบจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง ได
ทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอ
ตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
1. การจัดการองคความรู 
2. ระบบคาตอบแทน 

3. Balanced Score Card 

4. Software configuration Management 

5. Version Control 

6. Double Buffer ในคอมพิวเตอรกราฟก 
7. วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร 

 
2.1 การจัดการองคความรู (Knowledge  Management)  

2.1.1 ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ซ่ึงเปนความรูท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายและ
สามารถจะจัดเก็บเปนขอมูล เชน เอกสารขอมูลของเด็กท่ีเขารวมโครงการ, ขอมูลการเขา
รวมกิจกรรมของเด็กแตละคนเปนตน ซ่ึงหากเก็บความรูประเภทนี้ลงคลังขอมูลแลว
(Knowledge Repository) จะทําใหพนักงานในองคกรสามารถท่ีจะนําความรูเหลานี้มา
ใช หรือประยุกตใชงานจากเอกสารเหลานี้ได  เจนเนตร  มณีนาค (2546) 

2.1.2 ความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูในแบบที่ซอนเรนอยูในสมอง
ของพนักงานแตละคน ความรูประเภทนี้มักเปนความรูท่ีไดมาจากประสบการณของ
ผูเช่ียวชาญ และถือวาเปนสวนท่ีทรงคุณคาท่ีสุดของความรอบรู ซ่ึงมาจากตัวผูเช่ียวชาญ
การนํามาซ่ึงความรูประเภทนี้ จะตองไดรับการถายทอดผานผูเช่ียวชาญ เชนจากการ
สัมภาษณ การลงไปฝกปฏิบัติ    ภายใตการชี้แนะ  (ของผูเช่ียวชาญ) หรือ โดยผาน
ข้ันตอนท่ีเรียกกวาการจับความรู (Knowledge Capture) ซ่ึงในข้ันตอนนี้ วิศวกรองค
ความรู (Knowledge Engineer) จะเปนผูเก็บขอมูลจาก ผูเช่ียวชาญ แลวนํามาวิเคราะห
ใหไดสาระขององคความรู ซ่ึงทายสุดความรูตางๆ จะไดออกมาในรูปแบบของผังความรู 
(Knowledge Model)  Morten T.Hensen (2548) 
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2.1.3 แนวคิด การจัดการความรูของ Turban ประกอบดวย การสราง (Create) การจัดและ
เก็บ (Capture and   store) การเลือกหรือกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute) 

และการใช (Use) ซ่ึงอาจสลับลําดับของกิจกรรมไปมา หรือเรียงลําดับการทํางานก็ได
ตามสถานการณท่ีเกดิข้ึน ซ่ึงเราสามารถอธิบายข้ันตอนการจัดการความรูของ Turban 

ภราดร  จินดาวงศ (2549) ไดดังนี ้

Create

Capture

Refine

Distribute

Use

Mointor

การสรางความรู หรือการทําใหเกิดความรูในตัวคน ผานกิจกรรม
ผานสื่อหรือสิ่งกระตุนอันนํามาสูความรู

การนําความรูท่ีอยูในตัวคน,เอกสาร
หรือขอมูลที่กระจายอยูใหเปนระเบียบ และจัดเก็บ

ขอมูลเหลานั้นลงในแหลงความรู

การกรองความรู หลังจากการนําความรูจัดเก็บแลว
ก็จะทําการกรองความรูที่มีประโยชน แลวทําการแยกออกมา
จากแหลงเก็บความรู เพื่อความสะดวกในการคนหา และใชงาน

กระจายความรูท่ีมีประโยชน ไปยังผูเก่ียวของ โดยผานสื่อ
หรือการอบรม เปนตน

การกรองความรู หลังจากการนําความรูจัดเก็บแลว
ก็จะทําการกรองความรูท่ีมีประโยชน แลวทําการแยกออกมา
จากแหลงเก็บความรู เพื่อความสะดวกในการคนหา และใชงาน

ติดตามผลการใชความรู โดยพิจารณาถึงความถูกตอง
ความเหมาะสมของการนําความรูไปใช
รวมทั้งพิจารณาการจะสรางความรูใหมๆ

 
รูป 2.1 แสดงการจัดการองคความรูของ Turban 
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2.1.4 Knowledge Repository 
คือระบบฐานขอมูล ท่ีใชจัดเก็บขอมูลความรูและเอกสาร ใหเปนระบบหมวดหมู งายตอ

การคนหา งายตอการใชงาน การนําความรูมาจัดทําเปนคลังความรู จะทําใหเปนแหลงขอมูลท่ี
พนักงานในองคกรสามารถใชคนควาหาความรูไดอยางไมจํากัด ท้ังนี้ในคลังความรูจะมีระบบ
คนหา (Search System) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใหความสะดวกในการคนหาขอมูล และเอกสารตางๆ 
 
2.2 ระบบคาตอบแทน (Reward System) 

 กิ่งพร  ทองใบ (2545) บุคลากรตางตองการผลตอบแทนจูงใจ สําหรับการมีสวนรวมใน
กระบวนการแบงปนความรู ระบบคาตอบแทน คาตอบแทนสามารถแบงออกเปน คาตอบแทนท่ี
เปนตัวเงินเปนคาตอบแทนที่จายเปนเงินทางตรงและคาตอบแทนทางออม  เชน เงินเดือน,โบนัส 
หรือสวัสดิการ และ คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ซ่ึงอาจเปนส่ิงของ สิทธิประโยชนท่ีนายจางจัด
ใหแกพนักงาน คาตอบแทนชนิดนี้อาจไมใชตัวเงินส่ิงของแตมีคุณคาทางจิตใจ เชนรูสึกวาตนมีคา
ตอองคกร ความรูสึกประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานเปนตน องคกรเองควรสรางแรงจูงใจท่ี
ชัดเจนเชนเม่ือพนักงานมีการแบงปนความรูรวมกับหนวยงานอ่ืนนั้น องคกรควรมีรางวัลจูงใจ
สําหรับการแบงปนความรูนั้นๆ ของพนักงานเปนตน 

 ความภูมิใจในองคกร การที่พนักงานมีความรูสึกภูมิใจท่ีไดทํางานในองคกรอาจสามารถ
เรียกไดวาเปนคาตอบแทนได เพราะการท่ีองคกรมีช่ือเสียงหรือมีจุดเดนจะทําใหพนักงานมี
ความรูสึกรูภูมิใจท่ีตนเปนคนท่ีมีคาท่ีไดมีสวนในการทําใหองคกรมีช่ือเสียง ดังนั้นองคกรหรือ
หนวยงานเองจะตองหม่ันพูดใหพนักงานมีความรูสึกภูมิใจท่ีไดทํางานในองคกรนั้นๆ 
 
2.3 Balanced Score card 

Nils-Goran Olve (2546) Balanced Score card มาจากแนวความคิดในการเช่ือมโยง
การควบคุมการดําเนินงาน     ระยะส้ัน เขากับวิสัยทัศนและกลยุทธในระยะยาวขององคกร  โดย
เปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหผูบริหารเห็นถึงการปฏิบัติงานในหลายๆ ดานพรอมๆ กัน จาก 4 มุมมองคือ 
มุมมองลูกคา, มุมมองภายใน, มุมมองดานนวัตกรรมและการเรียนรู, มุมมองดานการเงิน  และ
สามารถใชเปนเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพขององคกรได ซ่ึงการจัดการองคความรูจะมีสวนชวย
พัฒนาการเรียนรูขององคกรไดดีข้ึน วัตถุประสงคหลักอีกอยางหนึ่ง คือการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู  เพื่อใหคงไวซ่ึงความสามารถของการแขงขันในอนาคต 

ปจจุบันองคกรตางๆใหความสําคัญในการวัดผลสําเร็จ และการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานมากข้ึน ดังนัน้จงึตองมีการกําหนดดัชนีวดัคุณภาพและวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน    
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเคร่ืองมือชวยใหผูบริหารไดทราบถึงผลการดําเนินงาน  และใชเปน
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ตัวชวยสําหรับการตัดสินใจทั้งในระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ   ดัชนีจะทําหนาท่ีเปนตัวบงช้ี
ลักษณะหรือองคประกอบหลักของการดําเนินงานภายในองคกรวา  ประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใดนอกจากน้ียังสามารถใชเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอ่ืนๆ หรือในองคกร
เดียวกันแตตางชวงระยะเวลากันไป 

Balanced Scorecard (BJC) พัฒนาข้ึนโดย Prof. Robert S. Kaplan  และ Dr. David          
P. Norton แหง Harvard Business School    เคร่ืองมือนี้ไดรับการออกแบบข้ึนในป ค.ศ. 1996 
(Kaplan และ  Norton, 1996)   เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรธุรกิจ และตอมาไดรับการนําไปใชในองคกรท้ังท่ีเนนกําไรและไมหวังผลกําไรอยาง
แพรหลาย 

การนํา Balanced Scorecard มาใชในระบบคุณภาพของหนวยงานจะเปนกลไกชวยให
สามารถควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนเชิงกลยุทธท่ีวางไว  เพือ่บรรลุตามวัตถุประสงคและ
พันธกิจขององคกร โดยมีดัชนีวดัผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีวัดผลในแงมุมตางๆ อยางสมดุล
ของมุมมองดานการเงินและดานท่ีไมใชการเงินท่ีจะชวยใหองคกรบริหารงาน และการดําเนินงาน
อยางม่ันใจไดวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ีต้ังไว  ในขณะเดียวกนัก็จะใชเปนเคร่ือง
พิสูจนถึงความสามารถขององคกรในการปฏิบัติภารกิจวาเปนไปอยางมีคุณภาพ และบรรลุความ
คาดหวังของสังคมไดในระดบัใด  และเพื่อวัดผลสําเร็จการนําองคกรไปสูการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Balanced Scorecard เปนเคร่ืองมือซ่ึงเกิดจากแนวความคิดท่ีชวยใหองคกร   ในการแปล
จากกลยุทธใหเปนการปฏิบัติ    โดยเร่ิมตนท่ีวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธขององคกรซ่ึงเปนข้ัน
ของการกําหนดปจจยัสําคัญตอความสําเร็จ    และเปนการสรางดัชนีวัดผลสําเร็จ      (Key 

Performance Indicators) ข้ึนเพื่อเปนตัวบงช้ีถึงเปาหมายและใชวดัผลการดําเนนิงานในสวนท่ี
สําคัญตอกลยุทธ   จึงถือไดวา Balanced Scorecard เปนระบบการวัดผลการดําเนินงาน  ท่ี
ถายทอดวิสัยทัศนและกลยทุธขององคกรสูการปฏิบัติ  และสะทอนการดําเนินงานในมุมมอง 4 

ดานหลัก  คือ   ดานการเงิน  ดานลูกคา  ดานกระบวนการภายใน  และดานการเรียนรูและการพัฒนา 
1. The Learning and Growth Perspective เปนมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต 

เชน การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนา
ระบบอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนตน 

2. The Business Process Perspective เปนมุมมองดานกระบวนการทํางานภายใน
องคกรเอง เชน การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ, การจัดโครงสรางองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ, 

การประสานงานภายในองคกร, การจัดการดานสายงานผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตน 
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3. The Customer Perspective เปนมุมมองดานลูกคา เชน ความพึงพอของลูกคา, 
ภาพลักษณ, กระบวนการดานการตลาด, การจัดการดานลูกคาสัมพันธ เปนตน 

4. The Financial Perspective เปนมุมมองดานการเงิน เชน การเพิม่รายได, 
ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมีตนทุนตํ่าและมีการสูญเสียระหวางผลิตนอย, การหาแหลง
เงินทุนท่ีมีตนทุนตํ่า เปนตน 

 

 
 

รูป 2.2 แสดงความสัมพันธท้ัง 4 มุมมองของ Balanced Score Card 
 
การวัดผลสําเร็จธุรกิจตามท่ีเคยทํากันมาแตเดิมนั้น มักมุงเนนท่ีขอมูลทางการเงินและการ

บัญชีจากภายนอก ซ่ึงเปนวิธีการที่เร่ิมไมไดรับความนิยมในยุคปจจุบัน  องคกรตองการดชัน ี      

วัดความสําเร็จท่ีครอบคลุมมากกวา  เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับองคกรในยุคขอมูลขาวสาร   

ประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการใช  Balanced Scorecard  

• ชวยทุกคนในองคกรมองเหน็วิสัยทัศนขององคกรไดชัดเจน 

• ชวยใหทุกหนวยงานในองคกรปฏิบัติงานไดสอดคลอง ตามแผนท่ีวางไวยิ่งข้ึน 

• สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางานท่ัวท้ังองคกร 

• ชวยใหมีการจดัแบงงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ สําหรับแตละกิจกรรมได
อยางเหมาะสม 
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•  เปนการรวมแผนกลยุทธของทุกหนวยงานเขามาไวดวยกัน ดวยแผนธุรกิจของ
องคกร ทําใหแผนกลยุทธท้ังหมดมีความสอดคลองกัน 

• สามารถวัดผลไดท้ังลักษณะเปนทีมและตัวบุคคล 

 
2.4 Software Configuration Management 

ในงานวิศวกรรมซอฟตแวรกิจกรรมดาน Software Configuration Management 

(SCM) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารการเปล่ียนแปลงในข้ันตอนการสราง
ซอฟตแวร ภายในกิจกรรม SCM จะประกอบไปดวยกลุมของกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงค
สําหรับการควบคุม-บริหารการเปล่ียนแปลง รายงานและการเช่ือมความสัมพันธภายในกิจกรรม
ตางๆเขาดวยกัน ท้ังยังเกี่ยวของกับการเลือกใชกลไกการควบคุมตนฉบับ Version Control 

สําหรับการผลิตซอฟตแวรอีกดวย เราสามารถกําหนดกิจกรรมตางๆของการทํา SCM ไวดังนี ้
1. ข้ันตอนการระบุขอมูลหรือส่ิง ท่ี มีความสําคัญท่ีจะตองเก็บไวในคลังขอมูล 

Identification โดยข้ันตอนนี้จะตองระบุวาเอกสารอะไรที่จะใชสําหรับเก็บลง
คลังขอมูล(Configuration Item) เชน รหัส, เอกสารการออกแบบตางๆ เอกสารการ
วางแผนหรือแมกระท่ังสัญญาตางๆ (เอกสารท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรม
ซอฟตแวรในการพัฒนาระบบ) จากนั้นนําเอกสารเหลานี้เก็บลงคลังขอมูลเพื่อวา
เอกสารเหลานี้จะสามารถติดตามและสามารถคนหาไดจากระบบคลังขอมูล ท้ังนี้
ผูบริหารจะตองเลือกใชเคร่ืองมือเกี่ยวกับการบริหารตนฉบับมาใชสําหรับระบบ
คลังขอมูลเชน SubVersion เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหาร จัดการ
ขอมูลตางๆในคลังขอมูล ดูการบริหารตนฉบับในขอท่ี 2.5 

 

 

รูป 2.3 แสดงข้ันตอนการเกบ็ขอมูลท่ีระบุไวลงในระบบคลังขอมูล 
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2. กําหนด Input โดยระบุวาเร่ิมตนเอกสารหรือขอมูลตางๆจะถูกเก็บไวท่ีไหนโดย
อางอิงจากแผนโครงการ Project Plan เพราะจากแผนโครงการจะทําใหรูวาจะตองใช
ขอมูล เอกสารหรือช้ินสวนรายการไหนในการสรางซอฟตแวร จากนั้นเราก็จะสามารถ
ระบุไดวารายการเหลานั้นถูกเก็บไวท่ีไหน ภายใตการควบคุมดวยกิจกรรม SCM และ
ถาเกิดเหตุการณท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงจะตองระบุวาเร่ิมจากสวนไหน เชน ถาเกิด
การเปล่ียนแปลงจะตองเร่ิมจากการกรอกฟอรมลงทะเบียนการเปล่ียนแปลง เปนตน 

3. กําหนด Output คือระบบผลลัพธของแตละรายการท่ีไดจากการลงทะเบียน SCM 

4. อธิบาย Process ตางๆ โดยข้ันตอนนี้จะตองระบุวาแตละกิจกรรมมีข้ันตอนอะไรบาง
และมีวิธีการอยางไรเชน 

a. กําหนดกิจกรรมบริหารการเปล่ียนแปลง ตองระบบวามีข้ันตอนอะไรบาง 
ต้ังแต ลงทะเบียนการเปล่ียนแปลงไปจนถึง รายงานผลการเปล่ียนแปลง 

b. กําหนดกิจกรรมการสราง Configuration Item วาตองทําอะไรบาง 
c. กําหนดกิจกรรมการออกผลิตภัณฑวามีข้ันตอนอะไรบาง 
d. กําหนดขอตกลงการสรางรหัสอางอิง (ขอ5) 
 

5. ระบบรหัสท่ีจะใชอางอิงสําหรับแตแฟมหรือขอมูลตางๆในคลังขอมูล (Unique 

Identification) เชน การต้ังรหัสสําหรับแตละรายการ, การกําหนดกฎการต้ังช่ือ 
(Naming Conversion) ไปจนถึงการระบบรายช่ือการสรางแฟม 

6. กําหนดหนาท่ีและผูมีสิทธ์ิ (Authorization) การกําหนดสิทธ์ิจะอางอิงตามเอกสาร
แผนประกันคุณภาพ (Quality assurance Plan) โดยกําหนดวาใครมีสิทธ์ิอะไรและมี
หนาท่ีรับผิดชอบอะไรบาง  

7. กําหนดกฎ (Roles) เชนกฎการต้ังช่ือแฟมขอมูล ในกรณีท่ีตองการสรางแฟมใหม,   
กฎการใชงาน Tool ตางๆในการทํา SCM เปนตน 

8. เช่ือมความสัมพันธของแตละกิจกรรมท่ีสัมพันธกันเขาดวยกัน งานอีกอยางหนึ่ง     
ของการทํา SCM คือการระบุวากิจกรรมไหนสัมพันธกนั และติดตามวาเอกสารหรือ 
รายการตางๆในกิจกรรมนั้นๆ ไดเช่ือมตอกับกิจกรรมอ่ืนหรือไม เชน เม่ือตองการ
แกไขขอผิดพลาดของระบบซ่ึงเร่ิมจากกิจกรรมบริหารการเปล่ียนแปลง จากนั้นกจ็ะ
เช่ือมไปยังกจิกรรมการพัฒนาระบบและสุดทายลงมาท่ีรายงานผลการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้จะเปนงานของกิจกรรม SCM  
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2.5 Version Control 

คือการบริหารแฟมขอมูลท่ีเปนเร่ืองเดียวกนั และที่มีขอมูลท่ีแตกตางกันโดยการแยก
ออกเปนฉบับ ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีนิยมใชกันในกลุมผูพฒันาซอฟแวรเพื่อใชในการบริหารแฟมรหสั
หรือ แฟมขอมูลดิจิตอลตางๆ การระบุหมายเลขฉบับ(Version Number) นั้นมี 2 ประเภท คือ     
ถาเปนแฟมสวนตัวของผูแกไขจะเรียกวาหมายเลขฉบับปรับปรุง (Revision) สวนถาแฟมท่ีแกไข
ระบุใหเปนสาธารณะจะเรียกวาฉบับจริง (Version) 

 Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato (2008) ไดอธิบาย
การทํางานของการบริหาตนฉบับโดยเร่ิมจากการนําขอมูลตางๆมาเก็บไวในคลังขอมูลกลาง 
(Repository) ซ่ึงในคลังขอมูลนี้จะเก็บแฟมขอมูลโครงสรางแบบตนไม (File System Tree) ใน
ลักษณะของ Directory และทุกคร้ังท่ีมีคนเขียนหรืออานขอมูลลงในแฟมขอมูลการเขียนขอมูล
หรือการอานขอมูลจะถูกบันทึกไวในคลังขอมูลดังรูปท่ี 2.4 

 
รูป 2.4 แสดงการเขียนและอานขอมูลในคลังขอมูล 

 
ดังนั้นทุกคร้ังท่ีมีการแกไขขอมูลในแฟมขอมูลขอมูลเหลานั้นจะถูกบันทึกไว เม่ือผูใชงาน

ตองการอานแฟมขอมูลในคลังขอมูล ผูใชสามารถเปดขอมูลเกาของแฟมนั้นๆข้ึนมาดูได ท้ังยงั
สามารถเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของขอมูลในแฟมขอมูลนั้นๆไดอีกดวย ส่ิงเหลานี้ถือเปน
หัวใจหลักของการบริหารตนฉบับ วัตถุประสงคหลักของการบริหารตนฉบับคือการใหผูใชสามารถ
แกไขแฟมขอมูลรวมกัน ซ่ึงปกติแลวการใชขอมูลรวมกนั Share Data มักเกดิปญหาการเขียน
ขอมูลทับกับขอมูลซ่ึงแสดงในรูปท่ี 2.5 ดังนี้ สมมติวามีพนักงาน 2 คนคือ Harry และ Sally ท้ังคู
ตองการที่จะแกไขแฟมขอมูลเดียวกันในคลังขอมูลเปนการแกไขขอมูลพรอมๆกัน ถา Harry 

บันทึกขอมูลท่ีตัวเองไดแกไขลงในคลังกอน จากน้ันในเวลาไลเลียกัน Sally ไดแกไขขอมูลของ
ตัวเองทับลงไปในคลังขอมูล ถาหากไมมีการทําการบริหารตนฉบับ ขอมูลของ Harry    ก็จะถูกทับ
ดวยขอมูลของ Sally แตในกรณีท่ีมีการบริหารตนฉบับขอมูลของ Harry จะถูกบันทึกเปน 
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version หนึ่งและของ Sally จะถูกบันทึกเปน version ลาสุดซ่ึงในกรณีนีจ้ะเกิดปญหาคือขอมูลท่ี 
Harry ไดแกไขไปนั้นไมไดถูกใสเขาไปใน Version ลาสุดพรอมกับของ Sally ซ่ึงความเปนจริง
นั้นขอมูลลาสุดจะตองเปนขอมูลของท้ัง Harry และ Sally  

 
รูป 2.5 ตัวอยางการอานและเขียนขอมูลลงคลังขอมูล 

 
2.5.1 กลไกการ Lock-Modify-Unlock 

เพื่อแกไขปญหาท่ีกลาวขางตนจะใชกลไกการ Lock-Modify-Unlock ซ่ึงเราสามารถ
อธิบายกลไกนี้โดยใชตัวอยางเดิมของ Harry และ Sally ดังรูปท่ี 2.6 กลาวคือเม่ือ Harry ตองการ
แกไขแฟมขอมูลในคลังเขาจะทําการ Lock แฟมขอมูลนั้นแลวทําการอานขอมูล เม่ือ Sally 
ตองการเขาถึงขอมูลท่ี Harry ได Lock ไวก็จะไมสามารถทําไดดังนัน้เม่ือ Harry แกไขขอมูลเสร็จ
แลวทําการเขียนขอมูลลงแลวทําการ Unlock แลว Sally จึงจะสามารถทําการแกไขขอมูลตอไป
เม่ือ Sally แกไขขอมูลเสร็จสุดทายเราก็จะไดขอมูลลาสุดท่ีมีขอมูลของท้ัง Harry และ Sally  

จุดดอยของการใชกลไก lock-modify-unlock ดังนี้ 
- จากตัวอยางถาหาก Harry ลืม Unlock จะทําใหไมมีใครสามารถเขาถึงขอมูลท่ี Harry 

ไดทําการ Lock เอาไวได ยิ่งกวานั้นถาหาก Harry ออกไปขางนอกแลวลืม  ปลดล็อก 
แฟมนั้นก็แสดงวาวนันั้นท้ังวนัจะไมมีใครสามารถเขาถึงแฟมท่ี Harry ล็อกไวได 
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- การ Lock อาจมีผลในดานความปลอดภัยเชนถาหากมีแฟม 2 แฟมท่ีมีผลตอกันแลว 
Harry Lock แลวแกไขแฟมท่ี 1 ขณะท่ี Sally ทําการแกไขแฟมท่ี 2 ซ่ึงในกรณนีี้ท้ังคู 
จะสามารถแกไขขอมูลท้ัง 2 แฟมไดแตเนือ่งจาก แฟมท้ัง 2 นี้มีความสัมพันธกันซ่ึงอาจ
ทําใหเกิดปญหาการสูญเสียขอมูลสําคัญได 

 
รูป 2.6 แสดงการเขียนและอานขอมูลในคลังขอมูล 
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2.5.2 กลไกการ Copy-Modify-Merge 

เพื่อแกไขจุดดอยของกลไกการ Lock-Modify-Unlock จึงมีคนคิดคนวิธี Copy-

Modify-Merge ในกรณนีีผู้แกไขขอมูลสามารถ Copy ขอมูลออกมาจากคลังเปนขอมูลสําหรับ
แกไขของตนเอง(Working Copy) เปนขอมูลสวนตัวจากนั้นผูแกไขจะทําการแกไขขอมูล ซ่ึงจะ
ไมถูกบันทึกลงในคลังขอมูล จนกวาผูแกไขจะทําการรวม (Merge) ขอมูลท่ีแกไขลงในคลังขอมูล 

 ซ่ึงเราสามารถอธิบายกลไกนี้ โดยใชตัวอยางเดิมของ Harry และ Sally กลาวคือเม่ือ 
Harry ตองการแกไขแฟมขอมูลในคลังเขาจะทําการคัดลอกแฟมขอมูลจากคลัง แลวจากนั้นกทํ็า
การแกไขขอมูลสวนตัวนัน้ในเคร่ืองตัวเอง ขณะท่ี Sally ก็ทําเหมือนกบั Harry คือคัดลอกแฟมจาก
คลังแลวแกไขขอมูลท่ีคัดลอกมาในเคร่ืองของตัวเองเม่ือ Sally แกไขขอมูลเสร็จ ก็ทําการ Update 

ขอมูลของตนเองลงคลังขอมูล จากนั้น Harry ก็ Update ขอมูลของตัวเองแตคร้ังนี้ระบบจะแจง
เตือน Harry วาขอมูลของเขาไมใชขอมูลลาสุดแลว (เพราะกอนหนานั้นท้ัง Harry และ Sally 

แกไขขอมูลตนฉบับเดียวกนั เม่ือระบบตรวจสอบวาขอมูลในคลังตรงกับตนฉบับท่ี Harry คัดลอก
มาแกไขหรือไม) ดังนั้นแทนท่ีระบบจะทําการบันทึกทับขอมูลท่ี Sally เคยแกไขไว กจ็ะถามวา
ตองการรวมขอมูล (Merge) หรือไม ถา Harry ตองการรวมขอมูลระบบก็จะทําการรวมขอมูลของ 
Harry ลงไป ซ่ึงก็จะทําใหไดขอมูลท้ังของ Harry และ Sally ลงในแฟมท่ีท้ังคูไดแกไข 

 
 

รูป 2.7 รูปแสดงตัวอยางการ Copy-Modify-Merge 
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จากตัวอยางขางตนถาหากวาขอมูลท่ี Sally แกไขอยูในตําแหนงเดียวกนักับขอมูลท่ี Harry 
ไดแกไขไวซ่ึงเราเรียกเหตุการณนี้วา Conflict กลไกนี้สามารถแกไขปญหานี้ไดโดยระบบจะทํา
การแสดงความแตกตางของแฟมท้ัง 2 แฟมคือขอมูลท่ี Sally แกไขกับขอมูลท่ี Harry แกไขแลว
ให Harry เปนคนตัดสินใจวาจะใชขอมูลของใครจากน้ันคอยทําการบันทึกลงในคลังขอมูลดัง
แสดงในรูป 2.8 

 

รูป 2.8 รูปแสดงการแกไขปญหาการ Conflict 
 

ดวยวิธีนี้จะชวยแกไขจุดดอยของวิธีการ Lock-Modify-Unlock และยังทําใหเราสามารถ
แกไขแฟมขอมูลในคลังขอมูลพรอมๆกัน ท้ังยังสามารถนําแฟมในคลังขอมูลออกมาแกไขท่ีเคร่ือง
ของตัวเองไดโดยไมยึดติดกบัคลังขอมูลระหวางการแกไขขอมูลอีกดวย 
 

2.6 Double Buffer ในคอมพิวเตอรกราฟก  
 บางคนเรียกวา Ping-Pong Buffering เปนเทคนคิท่ีใชกันอยางแพรหลายในวงการ
คอมพิวเตอรกราฟก ในการแกไขปญหา การกระพริบของหนาจอที่เกดิข้ึนในข้ันตอนของการวาด
รูป อันเนื่องมาจากการใชคําส่ังการแสดงรูปเร็วเกนิไป เร็วกวา Refresh Rate ของจอภาพจึงทําให
เกิดการกระพริบของจอภาพ ซ่ึงโดยปกติแลวจอภาพ Monitor จะสามารถวาดภาพประมาณ 60 
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จอภาพตอ 1 วินาทีโดยประมาณ ดังนั้นการใชคําส่ังวาดภาพกอนท่ีจอภาพ         จะแสดงรูปเสร็จ
นั้นจะทําใหเกดิการกระพริบของหนาจอ หรือทําใหเกดิภาพเละ (ugly artifacts) 

การใชซอฟตแวรในการแกไขปญหานี้ โดยการใชเนื้อท่ีหนวยความหลัก (RAM) ในการ
เก็บขอมูลท่ีจะใชในการวาดลงในจอภาพ  แทนท่ีจะเปนหนวยความจําของจอภาพเอง (VRAM) 

ดวย   เหตุนีเ้ราจึงสามารถใชหนวยความจําหลักเปรียบเสมือนหนวยความจําของจอภาพ กลาวคือ
เราสามารถเขียนขอมูลท่ีตองการแสดงผล ลงในหนวยความจํากอนจากนั้นจึงทําการคัดลอกขอมูล
ลงในหนวยความจําของจอภาพ ซ่ึงจะชวยแกไขปญหาการกระพริบและการเละของภาพได แตวา
การใช ซอฟตแวรในการแกไขปญหาจะทําใหหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ทํางานเยอะข้ึน 

การใชฮารดแวรในการแกไขปญหานี้โดยการแบงหนวยความจําของจอภาพ ออกเปน 2 

จอภาพ จอหนึ่งไวสําหรับการแสดงผล (Display Buffer) สวนอีกเจอไวสําหรับวาดขอมูลลง 
(Back Buffer) เม่ือวาดเสร็จก็จะใชคําส่ัง Page Flip นําจอที่วาดเสร็จนี้ออกแสดงออกทางจอภาพ 
ทําแบบนี้สลับไปมา เพราะฉะน้ันทุกคร้ังท่ีจอหนึ่ง(หนวยความจํา) แสดงผล(Display Buffer) อีก 
1 จอ (หนวยความจํา) กจ็ะมีไวสําหรับวาดขอมูลลง(Back Buffer) เม่ือวาดเสร็จกอนคอยส่ังให
แสดงขอมูลท่ีวาดนัน้แทน 

 

 
 

รูป 2.9  แสดงความสัมพันธการทํา Double Buffer 
 

การทํา Double Buffer ใน Java Applet นั้นเราสามารถจองหนวยความจาํสําหรับ      
การวาด (Back Buffer) แลวทําการเขียนขอมูลท่ีตองการแสดงลงในหนวยความจําท่ีจะแสดง 
จากนั้นก็ส่ังแสดงผลขอมูลของหนวยความจําท่ีจองนั้น (Back Buffer) โดยมีข้ันตอนดังนี ้



 17

 
- สราง Back Buffer โดยเร่ิมจากการสรางตัวแปรแบบ Image ดังนี้  

o Image img;  
- ดวยจากนั้นใชคําส่ัง createImage(int w, int h) เพื่อจองหนวยความจําลงในตัวแปร

ท่ีสรางไว 
o  img = createImage(800, 600)  

- จากนั้นทําการสรางตัวแปร Back Buffer  
o Graphics back_buffer; 

- ส่ังให Back Buffer ใชไปยังตําแหนงของ หนวยความจําท่ีเราจองไว ดังนี ้
o back_buffer =(Graphics2D)bufferImage.getGraphics(); 

- จากนั้นก็จะสามารถใช back_buffer ในการวาดภาพตางๆแทนท่ีจะวาดจาก event 

paint() ของ Applet  

- เม่ือวาดขอมูลตางๆลงใน Back Buffer ตามท่ีตองการแลว และถาเราตองการให
แสดงขอมูลใน Back Buffer ท่ีสรางข้ึน โดยเราอาจสามารถวาดขอมูลใน Back 

Buffer ใน Event paint ได เชน 
public void paint(Graphics g){ 

g.drawImage(back_buffer,0,0,null); 
} 

  
 การใชเทคนิคของ Double Buffer จะสามารถแกไขปญหาการกระพริบของจอภาพใน
ข้ันตอนการวาดรูปเพื่อแสดงผลทางจอภาพ การคนควาอิสระน้ีไดนําเทคนิค Double Buffer มาใช
สําหรับการแกไขปญหาการกระพริบของจอภาพ ในสวนของการวาดผังองคความรู 
 
2.7 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร  
 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร Incremental Model เปนวงจรชวีิตการพัฒนาท่ีแบงระบบ
ใหญออกเปนระบบยอย จากน้ันทําการพฒันาทีละระบบยอย จากนั้นนําแตละระบบยอยมาประกอบ
รวมกัน (Integrate) ทําแบบนี้จนพฒันาระบบเสร็จส้ิน โดยลักษณะวงจรชวีิตจะคลายกับ 
Waterfall Model และ Spiral Model รวมกัน โดยแบงระบบยอยออกจากระบบใหญ แลวทําการ
พัฒนาระบบยอยท่ีละระบบตาม Waterfall Model ดังรูป 2.10  
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รูป 2.10  แสดงวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Incremental 

 
 วงจรการพัฒนาอาจสามารถพัฒนาเร่ิมจากการแยกความตองการของระบบออก โดยเร่ิม
พัฒนาจุดท่ีงายสุดกอนโดยพัฒนาใหครบวงจรชีวิต จากน้ันคอยๆพฒันาจนครบความตองการของ
ผูใช (Full version) โดยทุกคร้ังท่ีพัฒนาครบวงจรชีวิตหนึ่ง ก็จะไดความสามารถของระบบเพ่ิมข้ึน 
ทําเชนนี้จนความสามารถของระบบครบตามความตองการของผูใช 
 ประโยชนจากการพัฒนาซอฟตแวร โดยใชวงจรชีวติการพัฒนาซอฟตแวรแบบ 
Incremental คือผูจางสามารถเห็นความกาวหนาของการพัฒนาระบบได การสงมอบงานสามารถ
ทําไดงายข้ึน เพราะผูจางมีสวนในการติดตามความกาวหนาของระบบอยูเสมอ และระบบท่ีพัฒนา
จะสามารถพัฒนาไดตรงตามความตองการของผูใชท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอไดดยีิ่งข้ึน 


