บทที่ 2
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบจัดการความรูสําหรับโครงการศูนยพัฒนาเด็กคริสตจักรเวียงทอง ได
ทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆที่สามารถนํามาประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอ
ตางๆ ไดดังตอไปนี้
5. Version Control
1. การจัดการองคความรู
2. ระบบคาตอบแทน
6. Double Buffer ในคอมพิวเตอรกราฟก
7. วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร
3. Balanced Score Card
4. Software configuration Management
2.1 การจัดการองคความรู (Knowledge Management)
2.1.1 ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ซึ่งเปนความรูที่สามารถสังเกตเห็นไดงายและ

สามารถจะจัดเก็บเปนขอมูล เชน เอกสารขอมูลของเด็กที่เขารวมโครงการ, ขอมูลการเขา
รวมกิจกรรมของเด็กแตละคนเปนตน ซึ่งหากเก็บความรูประเภทนี้ลงคลังขอมูลแลว
(Knowledge Repository) จะทําใหพนักงานในองคกรสามารถที่จะนําความรูเหลานี้มา
ใช หรือประยุกตใชงานจากเอกสารเหลานี้ได เจนเนตร มณีนาค (2546)
2.1.2 ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) เปนความรูในแบบที่ซอนเรนอยูในสมอง
ของพนักงานแตละคน ความรูประเภทนี้มักเปนความรูที่ไดมาจากประสบการณของ
ผูเชี่ยวชาญ และถือวาเปนสวนที่ทรงคุณคาที่สุดของความรอบรู ซึ่งมาจากตัวผูเชี่ยวชาญ
การนํามาซึ่งความรูประเภทนี้ จะตองไดรับการถายทอดผานผูเชี่ยวชาญ เชนจากการ
สัมภาษณ การลงไปฝกปฏิบัติ ภายใตการชี้แนะ (ของผูเชี่ยวชาญ) หรือ โดยผาน
ขั้นตอนที่เรียกกวาการจับความรู (Knowledge Capture) ซึ่งในขั้นตอนนี้ วิศวกรองค
ความรู (Knowledge Engineer) จะเปนผูเก็บขอมูลจาก ผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาวิเคราะห
ใหไดสาระขององคความรู ซึ่งทายสุดความรูตางๆ จะไดออกมาในรูปแบบของผังความรู
(Knowledge Model) Morten T.Hensen (2548)
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แนวคิด การจัดการความรูของ Turban ประกอบดวย การสราง (Create) การจัดและ
เก็บ (Capture and store) การเลือกหรือกรอง (Refine) การกระจาย (Distribute)
และการใช (Use) ซึ่งอาจสลับลําดับของกิจกรรมไปมา หรือเรียงลําดับการทํางานก็ได
ตามสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่งเราสามารถอธิบายขั้นตอนการจัดการความรูของ Turban
ภราดร จินดาวงศ (2549) ไดดังนี้

2.1.3

Create

Capture

Refine

Distribute

Use

Mointor

การสรางความรู หรือการทําใหเกิดความรูในตัวคน ผานกิจกรรม
ผานสื่อหรือสิ่งกระตุนอันนํามาสูความรู

การนําความรูที่อยูในตัวคน,เอกสาร
หรือขอมูลที่กระจายอยูใหเปนระเบียบ และจัดเก็บ
ขอมูลเหลานั้นลงในแหลงความรู

การกรองความรู หลังจากการนําความรูจัดเก็บแลว
ก็จะทําการกรองความรูที่มีประโยชน แลวทําการแยกออกมา
จากแหลงเก็บความรู เพื่อความสะดวกในการคนหา และใชงาน

กระจายความรูที่มีประโยชน ไปยังผูเกี่ยวของ โดยผานสื่อ
หรือการอบรม เปนตน
การกรองความรู หลังจากการนําความรูจัดเก็บแลว
ก็จะทําการกรองความรูที่มีประโยชน แลวทําการแยกออกมา
จากแหลงเก็บความรู เพื่อความสะดวกในการคนหา และใชงาน
ติดตามผลการใชความรู โดยพิจารณาถึงความถูกตอง
ความเหมาะสมของการนําความรูไปใช
รวมทั้งพิจารณาการจะสรางความรูใหมๆ

รูป 2.1 แสดงการจัดการองคความรูของ Turban
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2.1.4 Knowledge Repository

คือระบบฐานขอมูล ที่ใชจัดเก็บขอมูลความรูและเอกสาร ใหเปนระบบหมวดหมู งายตอ
การคนหา งายตอการใชงาน การนําความรูมาจัดทําเปนคลังความรู จะทําใหเปนแหลงขอมูลที่
พนักงานในองคกรสามารถใชคนควาหาความรูไดอยางไมจํากัด ทั้งนี้ในคลังความรูจะมีระบบ
คนหา (Search System) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใหความสะดวกในการคนหาขอมูล และเอกสารตางๆ
2.2 ระบบคาตอบแทน (Reward System)

กิ่งพร ทองใบ (2545) บุคลากรตางตองการผลตอบแทนจูงใจ สําหรับการมีสวนรวมใน
กระบวนการแบงปนความรู ระบบคาตอบแทน คาตอบแทนสามารถแบงออกเปน คาตอบแทนที่
เปนตัวเงินเปนคาตอบแทนที่จายเปนเงินทางตรงและคาตอบแทนทางออม เชน เงินเดือน,โบนัส
หรือสวัสดิการ และ คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ซึ่งอาจเปนสิ่งของ สิทธิประโยชนที่นายจางจัด
ใหแกพนักงาน คาตอบแทนชนิดนี้อาจไมใชตัวเงินสิ่งของแตมีคุณคาทางจิตใจ เชนรูสึกวาตนมีคา
ตอองคกร ความรูสึกประสบความสําเร็จในหนาที่การงานเปนตน องคกรเองควรสรางแรงจูงใจที่
ชัดเจนเชนเมื่อพนักงานมีการแบงปนความรูรวมกับหนวยงานอื่นนั้น องคกรควรมีรางวัลจูงใจ
สําหรับการแบงปนความรูนั้นๆ ของพนักงานเปนตน
ความภูมิใจในองคกร การที่พนักงานมีความรูสึกภูมิใจที่ไดทํางานในองคกรอาจสามารถ
เรี ย กได ว า เป น ค า ตอบแทนได เพราะการที่ อ งค ก รมี ชื่ อ เสี ย งหรื อ มี จุ ด เด น จะทํ า ให พ นั ก งานมี
ความรูสึกรูภูมิใจที่ตนเปนคนที่มีคาที่ไดมีสวนในการทําใหองคกรมีชื่อเสียง ดังนั้นองคกรหรือ
หนวยงานเองจะตองหมั่นพูดใหพนักงานมีความรูสึกภูมิใจที่ไดทํางานในองคกรนั้นๆ
2.3 Balanced Score card
Nils-Goran Olve (2546) Balanced Score card

มาจากแนวความคิดในการเชื่อมโยง
การควบคุมการดําเนินงาน ระยะสั้น เขากับวิสัยทัศนและกลยุทธในระยะยาวขององคกร โดย
เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารเห็นถึงการปฏิบัติงานในหลายๆ ดานพรอมๆ กัน จาก 4 มุมมองคือ
มุมมองลูกคา, มุมมองภายใน, มุมมองดานนวัตกรรมและการเรียนรู, มุมมองดานการเงิน และ
สามารถใชเปนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพขององคกรได ซึ่งการจัดการองคความรูจะมีสวนชวย
พัฒนาการเรียนรูขององคกรไดดีขึ้น วัตถุประสงคหลักอีกอยางหนึ่ง คือการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหคงไวซึ่งความสามารถของการแขงขันในอนาคต
ปจจุบันองคกรตางๆใหความสําคัญในการวัดผลสําเร็จ
และการประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานมากขึ้น ดังนัน้ จึงตองมีการกําหนดดัชนีวดั คุณภาพและวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารไดทราบถึงผลการดําเนินงาน และใชเปน
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ตัวชวยสําหรับการตัดสินใจทั้งในระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ ดัชนีจะทําหนาที่เปนตัวบงชี้
ลักษณะหรือองคประกอบหลักของการดําเนินงานภายในองคกรวา ประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใดนอกจากนี้ยังสามารถใชเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอื่นๆ หรือในองคกร
เดียวกันแตตางชวงระยะเวลากันไป
Balanced Scorecard (BJC) พัฒนาขึ้นโดย Prof. Robert S. Kaplan และ Dr. David
P. Norton แหง Harvard Business School เครื่องมือนี้ไดรับการออกแบบขึ้นในป ค.ศ. 1996
(Kaplan และ Norton, 1996) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรธุรกิจ
และตอมาไดรับการนําไปใชในองคกรทั้งที่เนนกําไรและไมหวังผลกําไรอยาง
แพรหลาย
การนํา Balanced Scorecard มาใชในระบบคุณภาพของหนวยงานจะเปนกลไกชวยให
สามารถควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนเชิงกลยุทธที่วางไว เพือ่ บรรลุตามวัตถุประสงคและ
พันธกิจขององคกร โดยมีดัชนีวดั ผลสําเร็จของการดําเนินงานทีว่ ัดผลในแงมุมตางๆ อยางสมดุล
ของมุมมองดานการเงินและดานที่ไมใชการเงินที่จะชวยใหองคกรบริหารงาน และการดําเนินงาน
อยางมั่นใจไดวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ตั้งไว ในขณะเดียวกันก็จะใชเปนเครื่อง
พิสูจนถึงความสามารถขององคกรในการปฏิบัติภารกิจวาเปนไปอยางมีคุณภาพ และบรรลุความ
คาดหวังของสังคมไดในระดับใด
และเพื่อวัดผลสําเร็จการนําองคกรไปสูการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
Balanced Scorecard เปนเครื่องมือซึ่งเกิดจากแนวความคิดที่ชวยใหองคกร ในการแปล
จากกลยุทธใหเปนการปฏิบัติ โดยเริ่มตนที่วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธขององคกรซึ่งเปนขั้น
ของการกําหนดปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
และเปนการสรางดัชนีวัดผลสําเร็จ
(Key
Performance Indicators) ขึ้นเพื่อเปนตัวบงชี้ถึงเปาหมายและใชวด
ั ผลการดําเนินงานในสวนที่
สําคัญตอกลยุทธ จึงถือไดวา Balanced Scorecard เปนระบบการวัดผลการดําเนินงาน ที่
ถายทอดวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรสูการปฏิบัติ และสะทอนการดําเนินงานในมุมมอง 4
ดานหลัก คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูแ ละการพัฒนา
1. The Learning and Growth Perspective เปนมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต
เชน การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนา
ระบบอํานวยความสะดวกในการทํางาน เปนตน
เปนมุมมองดานกระบวนการทํางานภายใน
องคกรเอง เชน การคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ, การจัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ,
การประสานงานภายในองคกร, การจัดการดานสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เปนตน

2. The Business Process Perspective
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เปนมุมมองดานลูกคา เชน ความพึงพอของลูกคา,
ภาพลักษณ, กระบวนการดานการตลาด, การจัดการดานลูกคาสัมพันธ เปนตน

3. The Customer Perspective

เปนมุมมองดานการเงิน เชน การเพิม่ รายได,
ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีตนทุนต่ําและมีการสูญเสียระหวางผลิตนอย, การหาแหลง
เงินทุนที่มีตนทุนต่ํา เปนตน

4. The

Financial

Perspective

รูป 2.2 แสดงความสัมพันธทั้ง 4 มุมมองของ Balanced Score Card
การวัดผลสําเร็จธุรกิจตามที่เคยทํากันมาแตเดิมนั้น มักมุงเนนที่ขอมูลทางการเงินและการ
บัญชีจากภายนอก ซึ่งเปนวิธีการที่เริ่มไมไดรับความนิยมในยุคปจจุบัน
องคกรตองการดัชนี
วัดความสําเร็จที่ครอบคลุมมากกวา
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับองคกรในยุคขอมูลขาวสาร
ประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการใช Balanced Scorecard
• ชวยทุกคนในองคกรมองเห็นวิสัยทัศนขององคกรไดชัดเจน
• ชวยใหทุกหนวยงานในองคกรปฏิบัติงานไดสอดคลอง ตามแผนที่วางไวยิ่งขึน
้
• สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางานทั่วทั้งองคกร
• ชวยใหมีการจัดแบงงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ สําหรับแตละกิจกรรมได
อยางเหมาะสม
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•

•

เปนการรวมแผนกลยุทธของทุกหนวยงานเขามาไวดวยกัน ดวยแผนธุรกิจของ
องคกร ทําใหแผนกลยุทธทงั้ หมดมีความสอดคลองกัน
สามารถวัดผลไดทั้งลักษณะเปนทีมและตัวบุคคล

2.4 Software Configuration Management

ในงานวิศวกรรมซอฟตแวรกิจกรรมดาน Software Configuration Management
(SCM)
เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนการสราง
ซอฟตแวร ภายในกิจกรรม SCM จะประกอบไปดวยกลุมของกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงค
สําหรับการควบคุม-บริหารการเปลี่ยนแปลง รายงานและการเชื่อมความสัมพันธภายในกิจกรรม
ต า งๆเข า ด ว ยกั น ทั้ ง ยั ง เกี่ ย วข อ งกั บ การเลื อ กใช ก ลไกการควบคุ ม ต น ฉบั บ Version Control
สําหรับการผลิตซอฟตแวรอีกดวย เราสามารถกําหนดกิจกรรมตางๆของการทํา SCM ไวดังนี้
1. ขั้ น ตอนการระบุ ข อ มู ล หรื อ สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะต อ งเก็ บ ไว ใ นคลั ง ข อ มู ล
Identification โดยขั้ น ตอนนี้ จ ะต อ งระบุ ว า เอกสารอะไรที่ จ ะใช สํ า หรั บ เก็ บ ลง
คลังขอมูล(Configuration Item) เชน รหัส, เอกสารการออกแบบตางๆ เอกสารการ
วางแผนหรื อ แม ก ระทั่ ง สั ญ ญาต า งๆ (เอกสารทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ศ วกรรม
ซอฟตแ วรใ นการพัฒนาระบบ) จากนั้น นําเอกสารเหล านี้เ ก็บลงคลังขอมูลเพื่อวา
เอกสารเหลานี้จะสามารถติดตามและสามารถค นหาไดจากระบบคลังขอมูล ทั้ งนี้
ผูบ ริห ารจะต อ งเลื อกใช เ ครื่ อ งมือ เกี่ย วกั บ การบริห ารตน ฉบับ มาใช สํ าหรับ ระบบ
คลังขอมูลเชน SubVersion เปนตน เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหาร จัดการ
ขอมูลตางๆในคลังขอมูล ดูการบริหารตนฉบับในขอที่ 2.5

รูป 2.3 แสดงขั้นตอนการเก็บขอมูลที่ระบุไวลงในระบบคลังขอมูล
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

กําหนด Input โดยระบุวาเริ่มตนเอกสารหรือขอมูลตางๆจะถูกเก็บไวทไี่ หนโดย
อางอิงจากแผนโครงการ Project Plan เพราะจากแผนโครงการจะทําใหรูวาจะตองใช
ขอมูล เอกสารหรือชิ้นสวนรายการไหนในการสรางซอฟตแวร จากนั้นเราก็จะสามารถ
ระบุไดวารายการเหลานั้นถูกเก็บไวที่ไหน ภายใตการควบคุมดวยกิจกรรม SCM และ
ถาเกิดเหตุการณที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงจะตองระบุวาเริม่ จากสวนไหน เชน ถาเกิด
การเปลี่ยนแปลงจะตองเริ่มจากการกรอกฟอรมลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลง เปนตน
กําหนด Output คือระบบผลลัพธของแตละรายการที่ไดจากการลงทะเบียน SCM
อธิบาย Process ตางๆ โดยขั้นตอนนี้จะตองระบุวาแตละกิจกรรมมีขั้นตอนอะไรบาง
และมีวิธีการอยางไรเชน
a. กํ า หนดกิ จ กรรมบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง ต อ งระบบว า มี ขั้ น ตอนอะไรบ า ง
ตั้งแต ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงไปจนถึง รายงานผลการเปลี่ยนแปลง
b. กําหนดกิจกรรมการสราง Configuration Item วาตองทําอะไรบาง
c. กําหนดกิจกรรมการออกผลิตภัณฑวามีขั้นตอนอะไรบาง
d. กําหนดขอตกลงการสรางรหัสอางอิง (ขอ5)
ระบบรหัสที่จะใชอางอิงสําหรับแตแฟมหรือขอมูลตางๆในคลังขอมูล
(Unique
Identification) เชน การตั้งรหัสสําหรับแตละรายการ, การกําหนดกฎการตั้งชื่อ
(Naming Conversion) ไปจนถึงการระบบรายชื่อการสรางแฟม
กําหนดหนาที่และผูมีสิทธิ์ (Authorization) การกําหนดสิทธิ์จะอางอิงตามเอกสาร
แผนประกันคุณภาพ (Quality assurance Plan) โดยกําหนดวาใครมีสิทธิ์อะไรและมี
หนาที่รับผิดชอบอะไรบาง
กําหนดกฎ (Roles) เชนกฎการตั้งชื่อแฟมขอมูล ในกรณีที่ตองการสรางแฟมใหม,
กฎการใชงาน Tool ตางๆในการทํา SCM เปนตน
เชื่อมความสัมพันธของแตละกิจกรรมที่สัมพันธกันเขาดวยกัน
งานอีกอยางหนึ่ง
ของการทํา SCM คือการระบุวากิจกรรมไหนสัมพันธกนั และติดตามวาเอกสารหรือ
รายการตางๆในกิจกรรมนั้นๆ ไดเชื่อมตอกับกิจกรรมอื่นหรือไม เชน เมื่อตองการ
แกไขขอผิดพลาดของระบบซึ่งเริ่มจากกิจกรรมบริหารการเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็จะ
เชื่อมไปยังกิจกรรมการพัฒนาระบบและสุดทายลงมาที่รายงานผลการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สิ่งเหลานี้จะเปนงานของกิจกรรม SCM
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2.5 Version Control

คือการบริหารแฟมขอมูลที่เปนเรื่องเดียวกัน
และที่มีขอมูลที่แตกตางกันโดยการแยก
ออกเปนฉบับ ซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมใชกันในกลุมผูพฒ
ั นาซอฟแวรเพื่อใชในการบริหารแฟมรหัส
หรือ แฟมขอมูลดิจิตอลตางๆ การระบุหมายเลขฉบับ(Version Number) นั้นมี 2 ประเภท คือ
ถาเปนแฟมสวนตัวของผูแกไขจะเรียกวาหมายเลขฉบับปรับปรุง (Revision) สวนถาแฟมที่แกไข
ระบุใหเปนสาธารณะจะเรียกวาฉบับจริง (Version)
Ben Collins-Sussman, Brian W. Fitzpatrick, C. Michael Pilato (2008) ไดอธิบาย

การทํางานของการบริหาตนฉบับโดยเริ่มจากการนําขอมูลตางๆมาเก็บไวในคลังขอมูลกลาง
(Repository) ซึ่งในคลังขอมูลนี้จะเก็บแฟมขอมูลโครงสรางแบบตนไม (File System Tree) ใน
ลักษณะของ Directory และทุกครั้งที่มีคนเขียนหรืออานขอมูลลงในแฟมขอมูลการเขียนขอมูล
หรือการอานขอมูลจะถูกบันทึกไวในคลังขอมูลดังรูปที่ 2.4

รูป 2.4 แสดงการเขียนและอานขอมูลในคลังขอมูล
ดังนั้นทุกครั้งที่มีการแกไขขอมูลในแฟมขอมูลขอมูลเหลานั้นจะถูกบันทึกไว เมื่อผูใชงาน
ตองการอานแฟมขอมูลในคลังขอมูล ผูใชสามารถเปดขอมูลเกาของแฟมนั้นๆขึ้นมาดูได ทั้งยัง
สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของขอมูลในแฟมขอมูลนั้นๆไดอีกดวย
สิ่งเหลานี้ถือเปน
หัวใจหลักของการบริหารตนฉบับ วัตถุประสงคหลักของการบริหารตนฉบับคือการใหผูใชสามารถ
แกไขแฟมขอมูลรวมกัน ซึ่งปกติแลวการใชขอมูลรวมกัน Share Data มักเกิดปญหาการเขียน
ขอมูลทับกับขอมูลซึ่งแสดงในรูปที่ 2.5 ดังนี้ สมมติวามีพนักงาน 2 คนคือ Harry และ Sally ทั้งคู
ตองการที่จะแกไขแฟมขอมูลเดียวกันในคลังขอมูลเปนการแกไขขอมูลพรอมๆกัน ถา Harry
บันทึกขอมูลที่ตัวเองไดแกไขลงในคลังกอน จากนั้นในเวลาไลเลียกัน Sally ไดแกไขขอมูลของ
ตัวเองทับลงไปในคลังขอมูล ถาหากไมมกี ารทําการบริหารตนฉบับ ขอมูลของ Harry ก็จะถูกทับ
ดวยขอมูลของ Sally แตในกรณีที่มีการบริหารตนฉบับขอมูลของ Harry จะถูกบันทึกเปน
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หนึ่งและของ Sally จะถูกบันทึกเปน version ลาสุดซึ่งในกรณีนจี้ ะเกิดปญหาคือขอมูลที่
Harry ไดแกไขไปนั้นไมไดถูกใสเขาไปใน Version ลาสุดพรอมกับของ Sally ซึ่งความเปนจริง
นั้นขอมูลลาสุดจะตองเปนขอมูลของทั้ง Harry และ Sally
version

รูป 2.5 ตัวอยางการอานและเขียนขอมูลลงคลังขอมูล
2.5.1 กลไกการ Lock-Modify-Unlock

เพื่อแกไขปญหาที่กลาวขางตนจะใชกลไกการ Lock-Modify-Unlock ซึ่งเราสามารถ
อธิบายกลไกนี้โดยใชตัวอยางเดิมของ Harry และ Sally ดังรูปที่ 2.6 กลาวคือเมื่อ Harry ตองการ
แกไขแฟมขอมูลในคลังเขาจะทําการ Lock แฟมขอมูลนั้นแลวทําการอานขอมูล เมื่อ Sally
ตองการเขาถึงขอมูลที่ Harry ได Lock ไวก็จะไมสามารถทําไดดังนัน้ เมื่อ Harry แกไขขอมูลเสร็จ
แลวทําการเขียนขอมูลลงแลวทําการ Unlock แลว Sally จึงจะสามารถทําการแกไขขอมูลตอไป
เมื่อ Sally แกไขขอมูลเสร็จสุดทายเราก็จะไดขอมูลลาสุดที่มีขอมูลของทั้ง Harry และ Sally
จุดดอยของการใชกลไก lock-modify-unlock ดังนี้
- จากตัวอยางถาหาก Harry ลืม Unlock จะทําใหไมมใี ครสามารถเขาถึงขอมูลที่ Harry
ไดทําการ Lock เอาไวได ยิ่งกวานั้นถาหาก Harry ออกไปขางนอกแลวลืม ปลดล็อก
แฟมนั้นก็แสดงวาวันนั้นทั้งวันจะไมมีใครสามารถเขาถึงแฟมที่ Harry ล็อกไวได
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-

การ

อาจมีผลในดานความปลอดภัยเชนถาหากมีแฟม 2 แฟมที่มีผลตอกันแลว
Harry Lock แลวแกไขแฟมที่ 1 ขณะที่ Sally ทําการแกไขแฟมที่ 2 ซึ่งในกรณีนี้ทั้งคู
จะสามารถแกไขขอมูลทั้ง 2 แฟมไดแตเนือ่ งจาก แฟมทัง้ 2 นี้มีความสัมพันธกันซึ่งอาจ
ทําใหเกิดปญหาการสูญเสียขอมูลสําคัญได
Lock

รูป 2.6 แสดงการเขียนและอานขอมูลในคลังขอมูล
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2.5.2 กลไกการ Copy-Modify-Merge

เพื่อแกไขจุดดอยของกลไกการ Lock-Modify-Unlock จึงมีคนคิดคนวิธี CopyModify-Merge ในกรณีนผ
ี้ ูแกไขขอมูลสามารถ Copy ขอมูลออกมาจากคลังเปนขอมูลสําหรับ
แกไขของตนเอง(Working Copy) เปนขอมูลสวนตัวจากนั้นผูแ กไขจะทําการแกไขขอมูล ซึ่งจะ
ไมถูกบันทึกลงในคลังขอมูล จนกวาผูแกไขจะทําการรวม (Merge) ขอมูลที่แกไขลงในคลังขอมูล
ซึ่งเราสามารถอธิบายกลไกนี้ โดยใชตวั อยางเดิมของ Harry และ Sally กลาวคือเมื่อ
Harry ตองการแกไขแฟมขอมูลในคลังเขาจะทําการคัดลอกแฟมขอมูลจากคลัง แลวจากนั้นก็ทํา
การแกไขขอมูลสวนตัวนัน้ ในเครื่องตัวเอง ขณะที่ Sally ก็ทําเหมือนกับ Harry คือคัดลอกแฟมจาก
คลังแลวแกไขขอมูลที่คัดลอกมาในเครื่องของตัวเองเมื่อ Sally แกไขขอมูลเสร็จ ก็ทําการ Update
ขอมูลของตนเองลงคลังขอมูล จากนั้น Harry ก็ Update ขอมูลของตัวเองแตครั้งนี้ระบบจะแจง
เตือน Harry วาขอมูลของเขาไมใชขอมูลลาสุดแลว (เพราะกอนหนานั้นทั้ง Harry และ Sally
แกไขขอมูลตนฉบับเดียวกัน เมื่อระบบตรวจสอบวาขอมูลในคลังตรงกับตนฉบับที่ Harry คัดลอก
มาแกไขหรือไม) ดังนั้นแทนที่ระบบจะทําการบันทึกทับขอมูลที่ Sally เคยแกไขไว ก็จะถามวา
ตองการรวมขอมูล (Merge) หรือไม ถา Harry ตองการรวมขอมูลระบบก็จะทําการรวมขอมูลของ
Harry ลงไป ซึ่งก็จะทําใหไดขอมูลทั้งของ Harry และ Sally ลงในแฟมที่ทั้งคูไดแกไข

รูป 2.7 รูปแสดงตัวอยางการ Copy-Modify-Merge
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จากตัวอยางขางตนถาหากวาขอมูลที่ Sally แกไขอยูในตําแหนงเดียวกันกับขอมูลที่ Harry
ไดแกไขไวซึ่งเราเรียกเหตุการณนี้วา Conflict กลไกนี้สามารถแกไขปญหานี้ไดโดยระบบจะทํา
การแสดงความแตกตางของแฟมทั้ง 2 แฟมคือขอมูลที่ Sally แกไขกับขอมูลที่ Harry แกไขแลว
ให Harry เปนคนตัดสินใจวาจะใชขอมูลของใครจากนั้นคอยทําการบันทึกลงในคลังขอมูลดัง
แสดงในรูป 2.8

รูป 2.8 รูปแสดงการแกไขปญหาการ Conflict
ดวยวิธีนี้จะชวยแกไขจุดดอยของวิธีการ Lock-Modify-Unlock และยังทําใหเราสามารถ
แกไขแฟมขอมูลในคลังขอมูลพรอมๆกัน ทั้งยังสามารถนําแฟมในคลังขอมูลออกมาแกไขที่เครื่อง
ของตัวเองไดโดยไมยึดติดกับคลังขอมูลระหวางการแกไขขอมูลอีกดวย
2.6 Double Buffer ในคอมพิวเตอรกราฟก

บางคนเรียกวา Ping-Pong Buffering เปนเทคนิคที่ใชกันอยางแพรหลายในวงการ
คอมพิวเตอรกราฟก ในการแกไขปญหา การกระพริบของหนาจอที่เกิดขึ้นในขัน้ ตอนของการวาด
รูป อันเนื่องมาจากการใชคําสั่งการแสดงรูปเร็วเกินไป เร็วกวา Refresh Rate ของจอภาพจึงทําให
เกิดการกระพริบของจอภาพ ซึ่งโดยปกติแลวจอภาพ Monitor จะสามารถวาดภาพประมาณ 60
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จอภาพตอ 1 วินาทีโดยประมาณ ดังนั้นการใชคําสั่งวาดภาพกอนที่จอภาพ
จะแสดงรูปเสร็จ
นั้นจะทําใหเกิดการกระพริบของหนาจอ หรือทําใหเกิดภาพเละ (ugly artifacts)
การใชซอฟตแวรในการแกไขปญหานี้ โดยการใชเนื้อทีห่ นวยความหลัก (RAM) ในการ
เก็บขอมูลที่จะใชในการวาดลงในจอภาพ แทนที่จะเปนหนวยความจําของจอภาพเอง (VRAM)
ดวย เหตุนเี้ ราจึงสามารถใชหนวยความจําหลักเปรียบเสมือนหนวยความจําของจอภาพ กลาวคือ
เราสามารถเขียนขอมูลที่ตองการแสดงผล ลงในหนวยความจํากอนจากนั้นจึงทําการคัดลอกขอมูล
ลงในหนวยความจําของจอภาพ ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการกระพริบและการเละของภาพได แตวา
การใช ซอฟตแวรในการแกไขปญหาจะทําใหหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ทํางานเยอะขึ้น
การใชฮารดแวรในการแกไขปญหานี้โดยการแบงหนวยความจําของจอภาพ ออกเปน 2
จอภาพ จอหนึ่งไวสําหรับการแสดงผล (Display Buffer) สวนอีกเจอไวสําหรับวาดขอมูลลง
(Back Buffer) เมื่อวาดเสร็จก็จะใชคําสั่ง Page Flip นําจอที่วาดเสร็จนี้ออกแสดงออกทางจอภาพ
ทําแบบนี้สลับไปมา เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จอหนึ่ง(หนวยความจํา) แสดงผล(Display Buffer) อีก
1 จอ (หนวยความจํา) ก็จะมีไวสําหรับวาดขอมูลลง(Back Buffer) เมื่อวาดเสร็จกอนคอยสั่งให
แสดงขอมูลที่วาดนัน้ แทน

รูป 2.9 แสดงความสัมพันธการทํา Double Buffer
การทํา

ใน Java Applet นั้นเราสามารถจองหนวยความจําสําหรับ
การวาด (Back Buffer) แลวทําการเขียนขอมูลที่ตองการแสดงลงในหนวยความจําที่จะแสดง
จากนั้นก็สั่งแสดงผลขอมูลของหนวยความจําที่จองนั้น (Back Buffer) โดยมีขั้นตอนดังนี้
Double Buffer
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-

สราง Back Buffer โดยเริ่มจากการสรางตัวแปรแบบ Image ดังนี้

-

o Image img;
ดวยจากนั้นใชคําสั่ง createImage(int w, int h)

เพื่อจองหนวยความจําลงในตัวแปร

ที่สรางไว
img = createImage(800, 600)
จากนั้นทําการสรางตัวแปร Back Buffer
o Graphics back_buffer;
สั่งให Back Buffer ใชไปยังตําแหนงของ หนวยความจําที่เราจองไว ดังนี้
o back_buffer =(Graphics2D)bufferImage.getGraphics();
จากนั้นก็จะสามารถใช back_buffer ในการวาดภาพตางๆแทนที่จะวาดจาก event
o

-

paint() ของ Applet
-

เมื่อวาดขอมูลตางๆลงใน Back Buffer ตามที่ตองการแลว และถาเราตองการให
แสดงขอมูลใน Back Buffer ที่สรางขึ้น โดยเราอาจสามารถวาดขอมูลใน Back
Buffer ใน Event paint ได เชน
public void paint(Graphics g){
g.drawImage(back_buffer,0,0,null);
}

การใชเทคนิคของ Double Buffer จะสามารถแกไขปญหาการกระพริบของจอภาพใน
ขั้นตอนการวาดรูปเพื่อแสดงผลทางจอภาพ การคนควาอิสระนี้ไดนําเทคนิค Double Buffer มาใช
สําหรับการแกไขปญหาการกระพริบของจอภาพ ในสวนของการวาดผังองคความรู
2.7 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร

วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร Incremental Model เปนวงจรชีวิตการพัฒนาที่แบงระบบ
ใหญออกเปนระบบยอย จากนั้นทําการพัฒนาทีละระบบยอย จากนั้นนําแตละระบบยอยมาประกอบ
รวมกัน (Integrate) ทําแบบนี้จนพัฒนาระบบเสร็จสิ้น โดยลักษณะวงจรชีวิตจะคลายกับ
Waterfall Model และ Spiral Model รวมกัน โดยแบงระบบยอยออกจากระบบใหญ แลวทําการ
พัฒนาระบบยอยที่ละระบบตาม Waterfall Model ดังรูป 2.10

18

รูป 2.10 แสดงวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวรแบบ Incremental
วงจรการพัฒนาอาจสามารถพัฒนาเริ่มจากการแยกความตองการของระบบออก โดยเริ่ม
พัฒนาจุดที่งายสุดกอนโดยพัฒนาใหครบวงจรชีวิต จากนั้นคอยๆพัฒนาจนครบความตองการของ
ผูใช (Full version) โดยทุกครั้งที่พัฒนาครบวงจรชีวิตหนึ่ง ก็จะไดความสามารถของระบบเพิ่มขึน้
ทําเชนนี้จนความสามารถของระบบครบตามความตองการของผูใช
ประโยชนจากการพัฒนาซอฟตแวร
โดยใชวงจรชีวติ การพัฒนาซอฟตแวรแบบ
Incremental คือผูจางสามารถเห็นความกาวหนาของการพัฒนาระบบได การสงมอบงานสามารถ
ทําไดงายขึ้น เพราะผูจางมีสว นในการติดตามความกาวหนาของระบบอยูเสมอ และระบบที่พัฒนา
จะสามารถพัฒนาไดตรงตามความตองการของผูใชที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไดดยี ิ่งขึ้น

