
แนวคิดเกี่ยวกับการใชขอมูลพรอมกัน 

คุณสมบัติทีส่ําคัญอยางหนึง่ของฐานขอมลูก็คือ การทีผู่ใชจากสวนตางๆ สามารถจะเรียกใชขอมลูในฐานขอมูล

ไดพรอมๆ กัน ในกรณีที่ฐานขอมลูทีจ่ัดทําขึ้นในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพื่อใชงานสวนบุคคลนั้นก็ยอมไม

จําเปนตองคํานึงถึงการควบคุมการทํางานที่เกิดจากผูใชหลายๆ คนที่ตองการใชงานฐานขอมูลนั้นใน

ขณะเดียวกัน เนื่องจากการใชงานฐานขอมูลอาจจะเปนการใชงานโดยผูใชคนใดคนหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึง่

เทานั้น แตสําหรับฐานขอมูลที่ใชงานในระดบัองคกรทีเ่ปนฐานขอมูลในระบบที่ซบัซอนมากขึ้นนั้น ระบบ

จัดการฐานขอมูลจะตองมีกลไกในการจัดการเพื่อใหผูใชจากหนวยงานตางๆ สามารถเรียกใชขอมลูใน

ฐานขอมูลเพื่อทํางานไดพรอมๆ กัน โดยที่ผลลัพธที่ไดจากการทํางานจะตองถูกตองเสมอ 

1. ความหมายของภาวะพรอมกัน 

คําวา “ภาวะพรอมกัน (concurrency)” หมายความวา การที่มทีรานแซกชันหลายๆ ทรานแซกชันตองการ

เรียกใชขอมลูเดียวกันในเวลาเดียวกันจากฐานขอมลูเพือ่ทํางานของแตละทรานแซกชัน ภาวะการทํางานพรอม

กันเกิดจากระบบการทํางานได 2 ระบบ 

การทํางานในระบบหลายโปรแกรม 

การทํางานในระบบการประมวลผลในเวลาเดียวกัน 

1.1 การทํางานในระบบหลายโปรแกรม หรอืการทํางานแบบมัลตโิปรแกรมมิง (multiprogramming) เปน

การทํางานของระบบคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพือ่ใหหนวยประมวลผลผลกลางหรือซีพียู (Central Processing 

Unit; CPU) ทํางานหลายๆ งานในขณะเดียวกันได ทั้งนี้ดวยเหตผุลเพื่อใหการใชงานซพีียูเปนไปอยางคุมคา

โดยไมตองอยูวาง (idle) เนื่องจากซีพียูจะมีความเร็วในการทํางานสงูกวาอุปกรณอื่นๆ ถาหากไมมีระบบการ

ทํางานแบบมัลตโิปรแกรมมิง ซีพยีูตองทํางานใดงานหนึง่จนเสร็จจึงจะสามารถทํางานที่ 2, 3ตอไปได ซึ่ง

หมายความขณะที่งานนั้นกําลังใชเครื่องพมิพหรืออปุกรณอืน่ๆ ที่ไมใชซีพียู ซีพียูก็ตองเสียเวลารอ ดังนั้นจึงเกิด

แนวคิดการประมวลผลแบบใหหลายโปรแกรมทํางานพรอมๆ กัน โดยมีการสลบัชวงการทํางานระหวาง

โปรแกรมเพื่อสลบัใหซีพียูไปทํางานของทรานแซกชันอื่นๆ ซึง่แตละทรานแซกชันที่ตองการใหซีพียูทํางานนั้น

อาจจะเปนโปรแกรมเดียวกันหรือตางโปรแกรมก็ได โดยใชหลักการอินเทอลฟี มาใชในการควบคุมภาวะพรอม

กัน 

อินเทอลีฟ (interleaved) คือ การที่ทรานแซกชันมากกวาหนึ่งทรานแซกชัน มีการสลบัการทํางานกันในขณะ

ใดขณะหนึ่ง โดยที่ระบบจัดการฐานขอมลูจะตองควบคุมภาวะพรอมกัน (concurrency control) เพื่อใหแต

ละทรานแซกชันมีการทํางานสลับกันไปมา ทั้งนีผ้ลลัพธที่ไดจะตองมีความถูกตองเสมอืนวาแตละทรานแซกชัน

ทํางานเรียงลําดับทลีะทรานแซกชันจนสิ้นสุดงานของแตละทรานแซกชันนั้น ตัวอยางเชน ภาพที่ 11.2 มีทราน



แซกชัน A และ B ทํางานพรอมกันในชวงเวลา time1 และ time2 โดยระบบจัดการฐานขอมูลตองควบคุม

ภาวะพรอมกัน โดยมีการสลบัการทํางานระหวางทรานแซกชัน A และ B 

 

ภาพที่ 11.2 การทํางานแบบอินเทอลีฟ เทียบกับ การประมวลผลในเวลาเดียวกัน 

1.2 การประมวลผลในเวลาเดียวกัน (simultaneous processing) เปนการทํางานในระบบคอมพิวเตอรที่มี

ซีพียูมากกวา 1 ซีพียู เพื่อรองรับการทํางานของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไดโดยไมตองสลับทํางานระหวาง

หลายทรานแซกชัน ดังนั้นซพีียูแตละตัวกจ็ะทํางานของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแยกกันไปแตละซีพียูจนเสรจ็

งาน เชน ภาพที่ 11.2 ทรานแซกชัน C และ D ทํางานในชวงเวลา3 และ เวลา4 โดยแตละทรานแซกชันมซีีพียู

ประมวลผลแยกไปคนละซพีีย ู

ในการกลาวถึงการควบคุมภาวะการทํางานพรอมกันในที่นี้จะเปนในสภานการณแบบอินเทอลฟี โดยมีซีพียทูี่

จะทํางานเพียงซีพียเูดียวเทานั้น 

2. ปญหาที่ทําใหมีการควบคุมภาวะพรอมกัน 

การควบคุมภาวะพรอมกันในการใชงานฐานขอมูลเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะหากระบบจัดการฐานขอมลูไมมี

กลไกดังกลาวยอมจะกอใหเกิดปญหาในการทํางานดังนี ้

2.1 ปญหาการสญูหายของขอมูลที่มีการปรับปรงุแกไข (the lost update problem) เปนปญหาที่เกิดจากท

รานแซกชันมากกวาหนึ่งทรานแซกชันตองการปรบัปรุงแกไขขอมูล เดียวกันในเวลาไลเรี่ยกัน ทําใหผลลัพธที่ได

ไมถูกตอง เพราะขอมลูที่ถูกแกไขโดยทรานแซกชันกอนหนาหายไปหมด จะปรากฏแตผลลพัธที่เกิดจากการ

ปรับปรงุแกไขของทรานแซกชันหลงัสุดเทานั้น 

ตัวอยางเชน การฝากและถอนเงิน สมมติวา จํานวนเงินทีม่ีในบัญชี ณ ปจจบุันเทากับ 350 บาท โดยมีทราน

แซกชันที่ 1 และ มีทรานแซกชันที่ 2 ตองการฝากและถอนเงิน ซึ่งถาหากมีการทํางานตามลําดับกอน-หลงั 

โดยใหทรานแซกชันที่ 1 ทําการฝากเงินเทากับ 350 เขาไปในฐานขอมูลเสียกอน หลงัจากนั้นทรานแซกชันที่ 2 



จะทําการถอนเงินในฐานขอมลูก็ยอมไมมีปญหาอะไร ดังตารางที่ 11.1 แสดงทํางานของทรานแซกชันที่ 1 และ 

2 ในภาวะพรอมกัน แบบเรียงลําดับกอน-หลงั 

ตารางที่ 11.1 การทํางานของทรานแซกชันในภาวะพรอมกนัแตเปนการเรียงลําดับกอน-หลัง 

ทรานแซกชันที่ 1 เวลา ทรานแซกชันที่ 2 คาของขอมูลใน 

ฐานขอมูล 

อานจํานวนเงินในบัญช ี Time 1   350 

ฝากเงิน 1000 (นั่นคือจํานวนเงิน

ทั้งหมดในบัญชี 

1000+350=1350) 

Time 2     

350 

บันทึกจํานวนเงินทัง้หมด Time 3   1350 

  Time 4 อานจํานวนเงินในบัญช ี 1350 

  Time 5 ถอนเงินออกจากบัญชี 

300 

(นั่นคือ 1350-

300=1050) 

  

1350 

  Time 6 บันทึกจํานวนเงินทีเ่หลือ

คา 

1050 

ถาระบบจัดการฐานขอมลูไมมีกลไกในการควบคุมภาวะพรอมกันจะเกิดปญหาขึ้นได โดยหากทรานแซกชันที่

ตองการเรียกใชขอมูลในการทํางานพรอมกันโดยไมเปนลําดบักอน-หลังทลีะทรานแซกชัน ดังแสดงในตารางที่ 

11.2 นั่นคือ สมมติวาทรานแซกชันที่ 1 และทรานแซกชันที ่2 เผอญิตองการเรียกใชขอมลูเดียวกันในเวลา

ไลเลี่ยกัน ดังนี ้

ตารางที1่1.2 ปญหาการสญูหายของขอมูลที่มีการปรับปรงุแกไข 

 



ทรานแซกชันที่ 1 เวลา ทรานแซกชันที่ 2 คาของขอมูลใน

ฐานขอมูล 

อานจํานวนเงินในบัญช ี Time 1   350 

  Time 2 อานจํานวนเงินในบัญช ี 350 

ฝากเงิน 1000(นั้นคือจํานวน

เงินทัง้หมดในบัญชี 

1000+350=1350) 

Time 3     

350 

  Time 4 ถอนเงินออกจากบัญชี 

300(นั่นคือ350-

300=50) 

  

350 

บันทึกจํานวนเงินทัง้หมด Time 5   1350 

  Time 6 บันทึกจํานวนเงิน

ทั้งหมด 

50 

- ชวงเวลา Time1 ทรานแซกชันที่ 1 อานจํานวนเงินในบัญชีมีคาเทากับ 350 บาท 

- ชวงเวลา Time 2 ทรานแซกชันที่ 2 ก็อานอานจํานวนเงินในบัญชีมีคาเทากับ 350 บาท เชนกัน 

- ชวงเวลา Time 3 ทรานแซกชันที่ 1 ทําการฝากเงิน 1000 อีก 1000 บาท นั่นคือ 1000+350=1350 แตยัง

ไมไดมีการบันทึกในฐานขอมลู จึงทําใหคาขอมลูในฐานขอมลูเทากับ 350 บาทอยูเชนเดมิ 

- ชวงเวลา Time 4 ทรานแซกชันที่ 2 ถอนเงินออกจากบัญชี 300 บาท (นั่นคือ 350-300=50) แตยังไมไดมี

การบันทึกในฐานขอมลู จึงทําใหคาในฐานขอมลูเทากับ 350 บาทยอยูเชนเดิม 

- ชวงเวลา Time 5 ทรานแซกชันที่ 1 บันทึกคาที่คํานวณไดเทากับ 1350 ลงในฐานขอมลู 

- ชวงเวลา Time 6 ทรานแซกชันที่ 2 บันทึกคาที่คํานวณเทากับ 50 ลงในฐานขอมลู ซึ่งบันทึกทบัขอมลูเดมิที่

มีการปรบัปรุงแกไขโดยทรานแซกชันแรก ทําใหขอมลูสญูหายไปจากฐานขอมลู โดยปรากฏแตขอมูลที่มีการ

ปรับปรงุแกไขโดยทรานแซกชันที่ 2 เทานั้น 



2.2ปญหาจากการเรียกใชขอมลูชุดเดียวกันของทรานแซกชนัที่ยังไมคอมมิต (uncommitted dependency 

problem) เปนปญหาที่เกิดจากทรานแซกชันมากกวาหนึง่ทรานแซกชันตองการเรียกใชขอมุลชุดเดียวกัน 

โดยทรานแซกชันที่ 1 ยังอยูระหวางกลางในการทํางาน ขณะเดียวกันทรานแซกชันที่ 2 เรียกใชขอมลูที่แกไข

โดยทรานแซกชันที่ 1 หลังจากนั้นปรากฏวาทรานแซกชันที่ 1 มีปญหา จะตองถูกยกเลกิและโรลแบ็ก 

(rollback) เพื่อเริ่มตนทํางานใหมทั้งหมด ดังนั้นขอมลูทีท่รานแซกชันที่ 2 เรียกไปใชงานไปแลวจึงเปนขอมูล

ไมถูกตอง ทําใหผลลัพธที่ไดไมถูกตองดวย เพราะมกีารยกเลกิไปแลวจากทรานแซกชันที่ 1 

ตัวอยางเชน ถาทรานแซกชันที่ 1 ตองการฝากเงินอกี 1000 หนวย ขณะที่ทรานแซกชันที่ 2 ตองการถอนเงิน

ออกไป 300 บาท ดังนั้น ถาหากทรานแซกชันที่ 1 และ 2 ทํางานเรียงลําดบัโดยทรานแซกชันที่ 2 รอใหทราน

แซกชันที่ 1 ทํางานเสร็จเสียกอน แลวทรานแซกชันที่ 2 จึงเรียกใชขอมูลเดียวกัน ปญหาก็จะไมเกิด และ

ผลลัพธของขอมลูทีบ่ันทึกในฐานขอมูลก็จะถูกตองดวย ดังตารางที่ 11.3 

ตารางที่ 11.3 การเรียกใชขอมลูภายหลงัจากมีการโรลแบก็ 

ทรานแซกชันที่ 1 เวลา ทรานแซกชันที่ 2 คาของขอมูลในฐานขอมูล 

อานจํานวนเงินในบัญช ี Time 1   350 

ฝากเงิน อีก 1000 Time 2  350 

บันทึกจํานวนเงินทัง้หมด Time 3   1350 

มีปญหาและการโรลแบ็ก Time 4  350 

  Time 5 อานจํานวนเงินในบัญช ี 350 

  Time 6 ถอนเงิน 30 350 

  Time 7 บันทึกจํานวนเงิน

ทั้งหมด 

50 

แตถาหากทรานแซกชันที่ 2 มีการเรียกใชขอมลูที่ถูกปรบัแกโดยทรานแซกชันที่ 1 ซึ่งมีปญหา และจะตองถูก

ยกเลกิเพือ่เริ่มตนทํางานนั้นใหม กจ็ะทําใหขอมูลในฐานขอมูลผิดพลาดไป ดังตารางที่ 11.4 

ตารางที่ 11.4 การเรียกใชขอมลูของทรานแซกชันที่ยงัไมคอมมิต 



ทรานแซกชันที่ 1 เวลา ทรานแซกชันที่ 2 คาของขอมูลใน

ฐานขอมูล 

อานจํานวนเงินในบัญช ี Time 1   350 

ฝากเงินอีก 1000 Time 2   350 

บันทึกจํานวนเงินทัง้หมด Time 3   1350 

  Time 4 อานจํานวนเงินใน

บัญช ี

1350 

  Time 5 ถอนเงิน 300 

(นั่นคือ 1350-300) 

  

1350 

มีปญหาและตองโรลแบ็ก Time 6   350 

  Time 7 บันทึกจํานวนเงิน

ทั้งหมด 

1050 

2.3 ปญหาการเรียกใชขอมูลที่ไมสอดคลองกัน (inconsistent retrieval problem) เปนปญหาที่เกิดจากท

รานแซกชันมากกวาหนึ่งทรานแซกชัน มีการใชงานชุดขอมูลเดียวกัน โดยทรานแซกชันหนึ่งใชขอมลูนั้นเพื่อ

ประมวลผลใดๆ ในขณะเดียวกันกม็ีทรานแซกชันอื่นไดมีการปรับปรุงแกไขขอมูลชุดเดียวกัน ทําใหผลลัพธ

ของทรานแซกชันแรกไมถูกตอง 

ตัวอยาง ตารางที่ 11.5 แสดงคําสั่งภาษาเอสคิวแอลเพื่อสั่งใหทรานแซกชันที่ 1 และที่ 2 ทํางาน ดังนี ้

- ทรานแซกชันที่ 1 ตองการทราบปรมิาณสินคาทั้งหมดโดยนําคาปริมาณสินคา (QPROD) แตละชนิดจาก

ตารางสินคา (product) มารวมกัน 

- ทรานแซกชันที่ 2 ตองการปรับปรงุแกไขยอดปริมาณสินคาของสินคา 2 ชนิด คือ รหัสสินคา A3 เพิ่มอกี 30 

หนวย และรหัสสินคา A4 หักออก 30 หนวย 

ตารางที่ 11.5 การทํางานของทัง้สองทรานแซกชันดวยภาษาเอสคิวแอล 



 

สวนตารางที่ 11.6 แสดงขอมูลในตารางสินคาทัง้กอนและหลังการทํางานของทรานแซกชันที่ 2 จากตารางที่ 

11.5 ดังนี ้

ตารางที่ 11.6 ขอมูลในตารางสินคา 

 

ถึงแมวาผลลัพธที่แสดงในตารางสินคา (ตารางที1่1.6) จะไดผลลัพธถูกตอง แตถาหากดูการทํางานของแตละท

รานแซกชัน ในแตละชวงเวลาจะพบวาผลรวมปริมาณสินคาไมถูกตอง ผลรวมที่ถูกตองควรจะเปน 455 แต

ผลรวมที่ไดจากการคํานวณ แสดงในตารางที่ 11.7 ไดเทากบั 485 ซึ่งยงัไมถูกตอง 

ตารางที่ 11.7 ปญหาการใชขอมลูที่ไมสอดคลองกัน 

 



ทรานแซกชันที่ 1   

เวลา 

ทรานแซกชันที่ 2 คาขอมูลใน

ฐานขอมูล 

ผลรวม

สินคา 

อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A1” 

Time1   100 100 

อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A2” 

Time2   120 220 

  Time 3 อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A3” 

70   

  Time 4 ปริมาณสินคา = 70+30     

  Time 5 บันทึกปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A3” 

100   

อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A3” 

Time 6   100 320 

อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A4” 

Time 7   35 355 

  Time 8 อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A4” 

35   

  Time 9 ปริมาณสินคา = 35-30     

  Time 10 บันทึกปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A4” 

5   

  Time 11 COMMIT     



อานปริมาณสินคาของ 

PROD_ID = “A5” 

Time 12   100 455 

อานปริมาณสินคา ของ 

PROD_ID = “A6” 

Time 13   30 485 

 จากปญหาทีเ่กิดข้ึนทัง้ 3 สถานการณของการทํางานในภาวะพรอมกัน ระบบจัดการฐานขอมลูจึงตองมีกลไก

ในการควบคุมภาวะพรอมกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาที่กลาวขางตน 

 

ที่มา http://sot.swu.ac.th/Portals/156/sot/CP342/lesson11/ms2t1.htm 

 


