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ค ำน ำ 
 

จากฉันทามติของที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” 
(5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference: 
RUNIRAC V) ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์พระราชา” ในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1. เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และเครือข่ายทั่วประเทศ 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 3. เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 4. เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
5. เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพน าไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์  
ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศและต่างประเทศ 6. เพ่ือเป็นการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และ 7. เพ่ือเชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มี
ผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ 

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรม “การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของสถาบันวิชาการกับการหนุนเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” (สสส.) โดยประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่าย กิจกรรมการถอดบทเรียนนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้
แนวคิด CCR ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
โปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) ด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี (Engineering and Technology) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and 
Social Sciences) ด้านการศึกษา (Education) ด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจ (Economics and Business) 
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Related Fields) การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ แบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ดังนี้ ด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Science and Health Science) 
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Humanities and Social Sciences) ด้านการศึกษา (Education) ด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจ 
(Economics and Business) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Related Fields) กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  และนานาชาติ (National and 
International Art & Cultural Workshop & Exhibition) สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) วรรณกรรม (Literary Arts) และสหศาสตร์ศิลป์Multidisciplinary Artistic Works) 
การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ส่วนภาคนิทรรศการ แบ่งเป็น การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ชุมชนต้นแบบ) 

การประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5” ครั้งนี ้เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และองค์กร สถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วย ส านักคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ ส านักงานกองทุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี 
Technological University (Myeik)Republic of The Union of Myanmar, Professor Jim 
Nyland Associate Vice-Chancellor (Queensland) Australian Catholic University Australia, 
Professor Ted Yu-Chung Liu National Pingtung University, Taiwan Myeik University 
Republic of the Union of Myanmar, University of Computer Studies (Myeik), AKM 
Tourism Myeik Republic of the Union of Myanmar, Graduate School of Medicine Osaka 
University 

การจัดการประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย” ในครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เกิดความร่วมมือทางวิชาการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการ“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ขอขอบคุณ
ในความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นที่ร่วมกันจัด
งานในครั้งนี้จนประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ทุกประการ 
 

คณะกรรมการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที ่5” 
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สำรจำกประธำนที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 
 การพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ เพ่ือช่วยใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก ซึ่งสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยสร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการวิจัย ท าให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ยกระดับความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ โดยการพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงและสามารถ
สร้างนวัตกรรมระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอื่นๆ ได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยที่สร้างผลประโยชน์ต่อสังคม และได้เผยแพร่
องค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการ พัฒนาท้องถิ่นชุมชน ขับเคลื่อนประเทศ และสร้างประโยชน์แก่
มนุษยชาติ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการกระบวนการวิจัยทั้งระบบ 
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University 
National and International Research and Academic Conference: RUNIRAC V) ภายใต้ชื่อ  
“สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ในระหว่าง
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561  นั้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปสู่นักวิจัย และบุคคลที่มีความสนใจทั่วไป เป็นการแลกเปลี่ยนและสั่งสม
องค์ความรู้ให้เกิดข้ึนในประชาคมการวิจัย สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความรู้
ใหม่ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
 ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ขอต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย 
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 5” ขอขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ซึ่งเป็น
เจ้าภาพร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ทุกประการ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                                อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

                               ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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สำรจำกอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University 
National and International Research and Academic Conference: RUNIRAC V) ภายใต้ชื่อ 
สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ในระหว่าง
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นเวที
ให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยที่มี
ศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศ และยังเป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพน าไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ในระดับประเทศและต่างประเทศ 

การประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและ
นานาชาติ กิจกรรม “การถอดบทเรียนกระบวนการท างานของสถาบันวิชาการต่างๆ กับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอผลงานวิจัย
ในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ และนิทรรศการต่างๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี 

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และองค์กร 
สถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วย ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่งทั่วประเทศ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันคลังสมองของชาติ ส านักงานกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี Technological 
University (Myeik)Republic of The Union of Myanmar, Professor Jim Nyland Associate 
Vice-Chancellor (Queensland) Australian Catholic University Australia, Professor Ted Yu-
Chung Liu National Pingtung University, Taiwan Myeik University Republic of the Union of 
Myanmar, University of Computer Studies (Myeik), AKM Tourism Myeik Republic of the 
Union of Myanmar, Graduate School of Medicine Osaka University 

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5” ด้วยความยินดียิ่ง และหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการต่อผู้เข้าร่วม
ประชุม สามารถน าผลงานวิจัยที่นักวิจัยน ามาเผยแพร่ไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 
ขับเคลื่อนประเทศ และสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติ ขอขอบคุณในความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ และขอให้การประชุมครั้งนี้
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีส าหรับจัดล าดับข้อมูล 
พรหมเมศ วีระพันธ์1 จินดาพร อ่อนเกศ2 นรุตม์ บุตรพลอย3 และกนกรรณ เขียววัน4 
1,2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

3,4สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

บทคัดย่อ  
การการจัดล าดับ (sorting) เป็นหนึ่งในปัญหาคลาสสิกของการประมวลผลข้อมูล (Muhammad Hanif 

Durad, 2014) เป็นหนึ่งในขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (algorithm) ทางคอมพิวเตอร์ที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทุกคน
ต้องทราบ เนื่องจากอัลกอริทึมการจัดล าดับถูกบรรจุไว้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมซึ่งเป็นหนึ่งในวิชา
หลักของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเป็นพื้นฐานของแนวคิดการเขียนโปรแกรมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานหาข้อมูล 
(searching) แต่การท างานในลักษณะดังกล่าวเป็นการประมวลผลแบบล าดับซึ่งอาจจะใช้เวลาการประมวลผลนาน 
ปัจจุบันมสี่วนขยายของภาษาซีชื่อว่าโอเพ็นเอ็มพีท่ีสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการเธรดแยกให้แกนประมวลผลของ
หน่วยประมวลผลกลางแต่ละแกนประมวลผลพร้อมกันได้ ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมจัดล าดับแบบขนานเพื่อทดลอง
จัดล าดับข้อมูลขนานเกิน 1,00,000  ตัวเลข ผลการทดลองพบว่าข้อมูลต่ ากว่า 1,000,000 จ านวนเธรดไม่ส่งผลต่อ
เวลาการประมวลผล แต่ถ้าขนาด 1,000,000 ขึ้นไป เธรดการประมวผล 4 เธรดให้เวลาดีที่สุด 
ค าส าคัญ:  การจัดล าดับ, การประมวลผลแบบขนาน 

  
Abstract  

The sorting is the one of computer algorithms that every computer scientist needs to 
know, sorting algorithms are included in the data structures and algorithms is the one of the main 
subjects in computer science and are the basis of programming concepts for applies to use in 
searching and Nowadays, the hardware supports large arrays, which is a challenge for computer 
scientists. The size of a large number of data sets, such as the number of unstructured numbers, is 
more than 1,000,000, and can quickly be sorted out. Today, processing technology can parallel 
independent processing by using OpenMP that can be programmed to handle separate threads for 
the cores. Each cores simultaneously. In order to test and study the new parallel processing for 
processing, the researchers tried to develop a fast sorting data program by using OpenMPM which 
supports parallel programming. In processing The results show that data less than 1,000,000 
threads does not affect processing time, but if the size is 1,000,000 or more, the 4 thread yields the 
best time. 
Keywords:  Sorting, Parallel processing 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

การจัดล าดับ (sorting) เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์ต้องศึกษาเนื่องจากผู้เรียนจะต้องมี
กระบวนการคิดการสร้างโปรแกรมในการจัดล าดับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยเพื่อให้ข้อมูล
ที่ถูกจัดล าดับมีความสะดวกต่อการน าไปใช้ค้นหาข้อมูลต่อไป “วิธีการจัดล าดับมีหลายวิธีแต่ละวิธีจะใช้ขนาด
หน่วยความจ าและเวลาของการจัดอันดับที่ไม่เท่ากัน” (ชิดชนก เหลือสินทรัพย์, 2543) ในแต่ละครั้งจะพยายามหาค่า
มาท าการสับเปลี่ยนต าแหน่งเพื่อแบ่งข้อมูล เรียกว่า pivot  มาท าการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยข้อมูลด้านซ้าย
จะมีค่าน้อยกว่าค่า pivot และข้อมูลด้านขวาจะมีค่ามากกว่า pivot จากนั้นก็จะใช้หลักการเดียวกันท ากับด้านซ้ายจน
ข้อมูลเรียงล าดับและท ากับด้านขวาจนหมด เมื่อเขียนโปรแกรมจัดเรียงล าดับแล้วในทางปฏิบัติหน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit : CPU) จะต้องท าหน้าที่ประมวลผลการท างานโดยอาศัยแกนประมวลผลซึ่งประกอบไปด้วย 
เอแอลยู คอนโทรลยูนิต ไปป์ไลน์ และรีจีสเตอร์ต่างๆที่ใช้ประกอบการประมวลผล ปัจจุบันหน่วยประมวลผลกลางได้รับ
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การออกแบบมาให้แกนประมวลผลมีหลายแกนในโมดูลประมวลผลเดียวเริ่ มจากใช้แกนประมวลผลคู่เรียกว่าแกนคู่ 
(dual core) จนปัจจุบันเป็นหลายแกน (multi core) ที่ส าคัญคือเป็นแกนอิสระจากกันสามารถแยกกันค านวณได้
รองรับการท างานแบบ MIMD สถาปัตยกรรมนี้ช่วยประมวลผลเธรดของระบบปฏิบัติพร้อมกันหลายเธรดในลักษณะ
ขนานได้ (intel white paper, p. 5)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกน 
 
ภาพที่ 1 จ าลองหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนซึ่งจะเห็นว่ามีแกนประมวลผลแยกอิสระต่อกัน ดังนั้น

จึงไม่สามารถเปรียบเทียบหน่วยประมวลผลกลางแบบแกนเดียวกับหน่วยประมวลผลกลางแบบหลายแกนที่มีสัญญาณ
นาฬิกาเท่ากันได้ แต่การพัฒนาโปรแกรมบนแกนประมวลผลแบบหลายแกนได้นั้นจะต้องอาศัยไลบราลี่ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบขนาน โอเพ็นเอ็มพีเป็นไลบรารี่หนึ่งที่รองรับการสร้าง
ส ่วนต่อประสานของภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมไพเลอร์สร้างเธรดและจัดการแบ่งงานโดยอัตโนมัติ 
(www.openmp.org, 2017) งานวิจัยของ (Muhammad Hanif Durad,2014) น าเสนอสถาปัตยกรรมการพัฒนา
โปรแกรมการจัดล าดับแบบขนานด้วย MPI สองแบบ (Bilal Jan,2012) น าเสนอการจัดล าดับแบบขนานด้วย CPU 
และ GPU ผลการทดลองพบว่าเมื่อใช้ GPU ให้เวลาการประมวลผลที่รวดเร็วกว่า จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาโปรแกรมจัดล าดับแบบขนานโดยประยุกต์น าโอเพ็นเอ็มพีที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบขนานเข้ามาช่วย
ในการประมวลผลเพื่อให้ทราบและให้เกิดความรู้ใหม่ด้านการประมวลผลแบบขนานผู้วิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมจัดล าดับแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีเพื่อน าความรู้นี้ไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการด้าน
คอมพิวเตอร์ต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาศึกษาการประมวลผลแบบขนานด้วยภาษาโอเพ็นเอ็มพ ี
2.2 เพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบขนานส าหรับจัดเรียงข้อมลูที่มีขนานใหญ่เกิน 1,000,000 จ านวนขึ้นไป 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะท าการเขียนโปรแกรมด้วยส่วนขยายโอเพ็นเอ็มพีของภาษาซี โดยจะทดสอบ

บนระบบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะขนาด 4 แกนประมวลผลโดยจะทดสอบกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้เรียงล าดับ
ขนาดต่ ากว่า 1 ล้าน ตัวเลขได้แก่ 1 แสน 3 แสน 5 แสน 8 แสน และขนาดมากกว่า 1 ล้าน ได้แก่ 5 ล้าน 10 ล้าน 15 ล้าน 
20 ล้าน 25 ล้าน และ 30 ล้าน โดยมีสมมุติฐานว่าถ้าใช้จ านวนเธรดประมวลผลมากขึ้นเวลาการประมวลผลจะยิ่งลดลง 
 
 

bus interface 

Core1 

หน่วยประมวลผล
กลาง 

Core2 Core3 Core4 
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4.  วิธีด าเนินการวิจัย  
  4.1 การเตรียมข้อมูลและแนวคิดการประมวลผลแบบขนาน การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทดลองกับข้อมูล 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มข้อมูลที่ขนาดต่ ากว่า 1 ล้านตัวเลขและกลุ่มข้อมูลที่ขนาดมากกว่า 1 ล้านตัวเลข โดยการน้ าข้อมูลแบบสุ่ม 
จากนั้นพัฒนาโปรแกรมด้วยโอเพ็นเอ็มพีโดยมีแนวคิดการท างานของโปรแกรมดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แนวคิดการจัดล าดับแบบเร็วแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพี 
 
  ภาพที่ 2 แสดงการจัดล าดับแบบเร็วแบบขนานจะเห็นว่ามีข้อมูลจ านวนมากและเมื่อแบ่งลงไปเรื่อย ๆ ข้อมูล
ที่ถูกแบ่งแยกออกไปในแต่ละฝั่ง(ซ้าย/ขวา) ของ pivot จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีก ดังนั้นแนวคิดนี้น่าจะสามารถ
เขียนใหม่โดยเมื่อแบ่งเสร็จแล้วให้แต่ละเธรดแยกไปจัดเรียงล าดับข้อมูลที่ได้รับของตนเองต่อไปได้ 
  4.2 การประมวลผลแบบล าดับ 
   การประมวลผลแบบล าดับ (กรณีที่ใช้เธรดการประมวลผล 1 เธรด) ความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ท่ี  
 

O (n log(n))                                                    (1)                   
หรือ 
   

O(n2) (2) 
                                                
ในสมการ (1) จะเป็นความเร็วเฉลี่ยเมื่อเป็นกรณีทั่วไปคือข้อมูลกระจายตัว แต่ถ้ากรณีที่เป็น worst case 

ที่ pivot ไปเลือกข้อมูลแล้วท าให้ข้อมูลหนักไปข้างใดข้างหนึ่งการแบ่งครึ่งจะไม่มีความหมายเพราะข้อมูลข้างที่ข้อมูล
ไปกระจุกตัวข้อมูลจะต้องพบกันหมดอยู่ดีดังนั้นเวลาเฉลี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน (2)   

4.3 ผลการประมวลผลโปรแกรมการจัดล าดับแบบขนาน  แนวคิดและการพัฒนาโปรแกรมที่พัฒนา
โปรแกรมผลการทดสอบเป็นไปดังตารางที่ 1 และ 2  

 
ตารางที่ 1 ผลการประมวลผลโปรแกรมการจัดล าดับแบบขนานขนาดข้อมูลน้อย 1 ล้านตัวเลข 

 1 แสน 2 แสน 3 แสน 5 แสน 8 แสน 9 แสน 
1 1.089 1.011 1.149 1.244 1.434 1.59 
2 1.056 1.32 1.149 1.259 1.435 1.59 
3 1.055 1.18 1.151 1.259 1.445 1.30 
4 1.05 1.05 1.263 1.257 1.430 1.32 

 
 
 
 

80 96 20 69 26 13 93 59 55 17 52 77 70 59 71 27 88 71 72 5 75 103 104 87 25 45 94 52 24 66 91 90 

66 20 69 26 13 24 59 55 17 52 77 70 59 71 27 52 71 72 5 75 45 25   87 104 103 94 88 93 96 91 90 80 

OpenMP Task OpenMP Task 
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ตารางที่ 2 ผลการประมวลผลโปรแกรมการจัดล าดับแบบขนานขนาดข้อมูลมากกว่า 1 ล้านตัวเลข 
 5 ล้าน 10 ล้าน 12.5 ล้าน 15 ล้าน 20 ล้าน 25 ล้าน 27.5 ล้าน 30 ล้าน 
1 5.74 19.29 29.44 39.9 67.88 103.6 127.2 141.7 
2 3.34 18.31 16.58 37.8 46.22 85.43 129.4 127.6 
3 2.88 8.479 13.05 17.1 28.92 53.24 70.82 78.23 
4 2.44 6.56 11.71 13.95 21.89 36.62 47.60 63.12 

 
ตารางที่ 1 และ 2 เป็นผลการรันโปรแกรมการจัดล าดับแบบขนานในหัวข้อมูลที่ 4.1 โดยผู้วิจัยได้ทดลองสุ่ม

ข้อมูลตัวเลขลงใน array ขนาด 5-30 ล้านตัวเลขจากนั้นทดลองโปรแกรมโดยก าหนดจ านวนเธรดที่มีอยู่ซึ่งในที่นี้
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดหน่วยประมวลผลกลาง 1 หน่วยซึ่งมีแกนประมวลผล 4 แกนจึงสร้างเธรดการประมวลผล
ได้สูงสุด 4 เธรด โดยผลการทดลองจะเห็นว่าที่ขนาด array ที่เท่ากันแต่ให้จ านวนเธรดที่มากขึ้นเวลาการประมวลผล
จะลดลงดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 เวลาที่ใช้ประมวลผลการจัดล าดับแบบขนานท่ีขนาดข้อมูลไม่เกินล้านตัวเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 เวลาที่ใช้ประมวลผลการจัดล าดับแบบขนานท่ีขนาดข้อมูลเกินล้านตัวเลข 
 
  ภาพที่ 2 แสดงเวลาการประมวลผลที่ขนาดต่ ากว่า 1 ล้านตัวเลขและภาพที่ 3  แสดงเวลาการประมวลผล
ที่ขนาดมากกว่า 1 ล้านตัวเลข ซึ่งจะเห็นว่าท่ีขนาดต่ ากว่า 1 ล้านตัวเลข ณ ขนาดข้อมูลที่เท่ากันเวลาการประมวลผล
ไม่ต่างกัน ในขณะที่ ข้อมูลเกิน 1 ล้านตัวเลขท่ีขนาดข้อมูลเท่ากันแต่เพิ่มเธรดการประมวลเข้าไปเวลาการประมวลผล
ลดต่อลงไปมากและจะเห็นว่าที่ขนาดข้อมูล 30 ล้านขึ้นไปเมื่อใช้เธรดการประมวลผล 4 เธรดเวลาการประมวลผล
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ลดลงมากกว่า 1 เธรดมากกว่าครึ่ง ซึ่งในกรณีการทดลองนี้จะไม่สนใจในเรื่องของการเลือก pivot ที่ดีและการสื่อสาร
ระหว่าง task ที่จะท าให้ต้นไม้สมดุลโดยจะถือว่าการสร้างงานย่อยใช้เวลาที่เท่ากันดังน้ันเวลาการประมวลผลจะอยู่ที่ 
 

O(n) (3) 
  

สมการที่ (3) เป็นความเร็วตามหลักการคือความเร็วจะเท่ากับจ านวนข้อมูลที่มีอยู่ n ค่าแต่เวลาการประมวลผลจริง
จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมข้องเครื่องคอมพิวเตอร์การสื่อสารกันระหว่างเธรด เนื่องจากจะต้องมีการเรียงข้อมูลแบบ
ล าดับอยู่ในช่วงของการหา pivot และการแบ่งข้างข้องต้นไม้ดังนั้นเวลาจะไม่เป็นไปตามที่สมการที่ (3) แต่ถึงอย่างไร
จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มเธรดการประมวลผลเวลาที่ใช้ในการประมวลผลจะลดลง 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  งานวิจัยนี้ฉบับนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการจัดล าดับแบบขนานโดยใช้ Library OpenMP 
รองรับภาษาซี โดยท าการพัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีหน่วยประมวลผลกลาง 1 หน่วยและภายในมีแกน
ประมวลผล 4 แกน (core i5) ผลการทดสอบพบว่าการโปรแกรมการจัดล าดับแบบขนานสามารถท าได้จริงแต่มี
ข้อสังเกตตรงที่เมื่อผู้เขียนทดลองกับข้อมูลที่มีขนาดน้อยต่ ากว่า 1,000,000 ต าแหน่งพบว่าเวลาที่ใช้ในการประมวลผล
ระหว่าง 1 เธรดกับ 4 เธรดไม่ต่างกัน  
  เห็นผลที่เวลาการประมวลผลลดลงได้จริงเนื่องมาจากแต่ละแกนประมวลผลไประมวลผลผลเฉพาะกลุ่ม
ข้อมูลของตนเองมีจุดที่จะต้องรอกันอยู่ตรงที่การหา pivote ของแต่ละรอบจะต้องรอแกนประมวผลที่ว่างเป็นคนแบ่ง 
ซึ่งตรงจุดนี้ท าให้การท างานยังเป็นลักษณะล าดับอยู่ จากนั้นเมื่อข้อมูลถูกแชร์ให้แต่ละแกนประมวผลผลประมวลผลแล้ว
การท าในของลูปเพื่อเปรียบเที่ยบค่ามากหรือค่าน้อยจะเป็นหน้าที่ของแต่ละแกนประมวลผลท าให้ลดเวลาการประมวลผล
ลงไปได้ 
 
6.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  จากการทดลองพบว่าการพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสามารถท าได้จริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลาง การประมวลผล และ
การประมวลผลแบบขนานซึ่งปัจจุบันผู้หน่วยประมวลผลกลางมีแกนประมวลผลมากกว่า 1 แกน ดังนั้นผู้ศึกษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์สามารถน าความสามารถนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อในการท างานด้านการประมวลผลและต่อยอดต่อไปได้  
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