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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



การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งที่ 5 | (2) 
 

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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การพัฒนาโปรแกรม k-Nearest Neighbor แบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพี 
นรุตม์ บุตรพลอย1 กนกรรณ เขียววัน2 พรหมเมศ วีระพันธ์3 และจนิดาพร อ่อนเกศ4 

1,2สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3,4สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอผลการทดลองการเขียนโปรแกรมแบบขนานโดยทดลองเขียนโปรแกรมจาก
แนวคิดอัลกอริทึม k-Nearest Neighbor (KNN) เพื่อประมาณค่าสูญหายของข้อมูลด้วยไลบราลี่ส าหรับเขียนโปรแกรม
แบบขนานช่ือว่าโอเพ็นเอ็มพี (OpenMP) ซึ่งรองรับการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับภาษาซีโดยสามารถก าหนดจ านวนเธรด
การประมวลผลไดม้ากกว่า 1 เธรดส าหรับหน่วยประมวลผลกลางที่มีแกนประมวลผลมากกว่า 1 แกน เพื่อศึกษาการเขียน
โปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีโดยผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมแบบขนานโดยประยุกต์อัลกอริทึม k-Nearest 
Neighbor ผลการทดลองพบว่าเมื่อประมวลผลแบบล าดับค่า k ที่ดีท่ีสุดส าหรับการประมาณค่าสูญหายมีค่าเท่ากับ 10 
ส่วนการประมวลผลโดยเธรดขนาด 4 เธรดใช้เวลาการประมวลผลที่เร็วที่สุดแต่พบค่าผิดพลาดมากกว่าการประมวลผล
แบบล าดับ 
ค าส าคัญ:  การประมาณค่าสูญหาย, การประมวลผลแบบขนาน, k-Nearest Neighbor 

  
Abstract 

This paper is presents the parallel programming experiments by programming k-Nearest 
Neighbor (KNN) algorithm to imputation missing data by a parallel programming library called 
OpenMP, which supports development of C programming language, can define more than one 
threads for processing units with more than one core. The study of parallel programming with 
openmp. The results showed that the best number of k was 10. The processing by 4 threads took the 
fastest processing time but found the error more than the sequential processing 
Keywords:  imputation, parallel processing, k-Nearest Neighbor  

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลคือปัญหาคุณภาพของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ขาดความสมบูรณ์ 
อาจเนื่องมาจากสูญหายของข้อมูล (missing data) สาเหตุการสูญหายเกิดขึ้นด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น การส ารวจ
โดยการตอบแบบสอบถามผู้ตอบอาจไม่ประสงค์ที่จะตอบหรืออาจจะไม่ทราบค าตอบ ท าให้เว้นว่างไว้หรือเกิดจาก
ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์  หากมขี้อมูลสูญหายอาจท าใหสู้ญเสียข้อมูลที่ส าคัญบางอย่างไป แต่น่าเสียดาย
ที่วิธีการส่วนใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นอยู่กับข้อสันนิษฐานว่าข้อมูลสมบูรณ์ (AtefehNekouie, 2018) นอกจากนี้ถ้าจ านวน
ตัวอย่างที่จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลลด เพื่อเป็นการประมาณค่าข้อมูลสูญหายจึงมีแนวคิดของอัลกอริทึมต่างๆ ในการประมาณ
ค่าข้อมูลสูญหาย k-Nearest Neighbor เป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์การประมาณค่าสูญหายของ
ข้อมูลได้ โดยอัลกอริทึมนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างคอลัมน์ที่มีอยู่เพื่อจ าแนกหาสมาชิกที่ใกล้เคียงกัน และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการค านวณเพื่อประมาณค่าสูญหายของข้อมูลได้ แต่ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลมีขนาดใหญ่
ความสัมพันธ์ระหว่างเวกเตอร์ของข้อมูลจะมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นการค านวณเพื่อหาความสัมพันธ์จะมี
ความซับซ้อนและต้องใช้ทรัพยากรในการประมวลจ านวนมาก  

เพื่อให้สามารถค านวณได้เร็วยิ่งขึ้นควรน าเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานเข้ามาช่วยในการท างาน 
ปัจจุบันหน่วยประมวลผลกลางได้รับการออกแบบมาให้แกนประมวลผลมีหลายแกนในโมดูลประมวลผลเดียวเริ่มจาก
ใช้แกนประมวลผลคู่เรียกว่าแกนคู่ (dual core) จนปัจจุบันเป็นหลายแกน (multi core) ที่ส าคัญคือเป็นแกนอิสระ
จากกันสามารถแยกกันค านวณได้รองรับการท างานแบบ MIMD สถาปัตยกรรมนี้ช่วยประมวลผลเธรดของระบบปฏิบัติ
พร้อมกันหลายเธรดในลักษณะขนานได้ (intel white paper, 2016) งานวิจัยของ (Jorge L.Reyes-Ortiz , 2015) 
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ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนกลุ่มเมฆโดยเปรี่ยบเทียบการประมวลผลแบบขนานของ spark กับ MPI และ
openmp โดยผลที่ได้จากการทดลองกับชุดข้อมูลฟิสิกส์ของอนุภาคแสดงให้เห็นว่า MPI และ OpenMP มีประสิทธิภาพ
เหนือกว่า Spark ในแง่ของความเร็ว งานวิจัยของ (AmitBarve , 2015) ศึกษาการวิเคราะห์ค าศัพท์เป็นโดยได้มี
การพยายามปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์ค าศัพท์โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลแบบขนานของ
เครื่องมัลติคอร์ด้วย OpenMP ผลการทดลองพบว่าสามาเร่งความเร็วในการประมวลผลขึ้นมาได้ งานวจิัยของ (Deepa 
S Kumar, 2017) ศึกษาการวิเคราะห์การประมวลผลข้อมูลแบบขนานขนาดใหญ่ด้วย spark กับ MPI ผลการทดสอบ
พบว่า MPI ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลัสเตอร์แบบขนานงานวิจัยของ (AtefehNekouie, 
2018) ศึกษาการประมาณค่าสูญหายของข้อมูลด้วยวิธีแฟคเตอเรชันแบบเมตริกซ์ที่ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อประเมินข้อมูล
ที่หายไปและวัดประสิทธิภาพด้วย Mean Square Error (MSE) ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่าวิธีที่น าเสนอมีความเหนือกว่า
วิธีอื่นในแง่ของความถูกต้อง จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้เพื่อเป็นการทดสอบและศึกษาการประมวลแบบขนาน
ที่เป็นหลักการใหม่ส าหรับการประมวลผลผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาและทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมส าหรับ
แทนที่ข้อมูลสูญหายด้วยอัลกอริทึม k-nearest neighbor โดยประยุกต์น าโอเพ็นเอ็มพีมาช่วยในการประมวลผล
เพื่อทราบถึงการประยุกต์การประมวลผลแบบขนานกับอัลกอริทึม k-Nearest Neighbor และหาเวลาการประมวลผล
ที่ลดลงของการทดลอง 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อพัฒนาโปรแกรม k-Nearest Neighbor แบบขนานด้วยภาษาซีและไลบราลี่โอเพ็นเอ็มพี  
2.2 เพื่อศึกษาถึงเวลาที่ลดลงเมื่อเพิ่มจ านวนเธรดประมวลผล   
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะท าการเขียนโปรแกรมด้วยส่วนขยายโอเพ็นเอ็มพีของภาษาซี โดยจะทดสอบบนระบบ

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะขนาด 4 แกนประมวลผลโดยจะทดสอบกับรูปแบบการสูญหายที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบได้แก่ 
รูปแบบ Univariate Non response, Multivariate Non response, Monotone และ General โดยมีสมมุติฐานว่า
ถ้าใช้จ านวนเธรดประมวลผลมากขึ้นเวลาการประมวลผลจะยิ่งลดลง 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นการเขียนโปรแกรมการประมาณค่า

สูญหายด้วย k-nearest neighbor จากนั้นจะพิจารณาจ านวน k ที่เหมาะสมกับการประมาณค่าสูญหายซึ่งจะวัดจาก
ค่าผลต่างก าลังสองหรือค่า  Mean Square Error (MSE) โดยยิ่งมีค่าผลต่างน้อยหรือเข้าใกล้ศูนย์ยิ่งดี 

4.1 การเตรียมข้อมูล และการจ าลองข้อมูลสูญหาย 
      4.1.1 การเตรียมข้อมูล การวิจัยนี้ได้น าข้อมูลมาทดสอบช่ือว่า cloud จาก The UCI Machine 

Learning Repository ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่รวบรวมฐานข้อมูลที่ใช้ส าหรับทดลองอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง โดยชุด
ข้อมูลดังกล่าวมีจ านวนคอลัมน์ 10 คอลัมน์และจ านวนแถวจ านวน 1024 แถว ข้อมูลถูกจ าลองการหายในลักษณะ
ดังภาพที่ 1  

 

 
 
 

(a) Univariate Non response             (b) Multivariate Non response 
 

 

 
(c) Monotone                                 (d) General 

ภาพที่ 1  รูปแบบการสูญหายของข้อมูล 
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4.2  การประมาณค่าสูญหายด้วย k-Nearest Neighbor 
 การท างานเริ่มจากการหาสมาชิกที่มีความคล้ายกับสมาชิกที่สูญหาย กระบวนการน า k-Nearest 

neighbor ไปประมาณค่าสูญหายของข้อมูลเริ่มจากการวัดระยะห่าง(Distance) ระหว่างข้อมูลที่ทราบค่า กับข้อมูลที่เป็น
ศูนย์กลางในที่นี้คือ ค่าสูญหาย จากนั้นน าสมาชิกที่มีระยะห่างใกล้เคียงจ านวน k ตัวที่ก าหนดมาหาค่าเฉลี่ย 
เมื่อต้องการทราบว่าค่าประมาณที่ได้ใกล้เคียงข้อมูลจริงเท่าไหร่จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อก าลังสองเฉลี่ย (รัตติกาล 
จอมประพันธ์ม, 2555) 

 MSE   = 
 




n

i
ii

n 1
)ˆ(

1
ΥΥ

2                                               

 ได้ค่า k ที่เหมาะสมแล้วจะพัฒนาต่อโดยใช้โอเพ็นเอ็มพีส าหรับภาษาซีเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน
ซึ่งจะก าหนดที่ขนาด k เท่ากับค่าท่ีดีที่สุดของช่วงที่ 1 สามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (a)                 (b) 

ภาพที่ 2 ภาพรวมงานวิจัย 
 
ภาพที่ 2 แสดงถึงภาพรวมงานวิจัยโดยภาพที่ 2(a) เป็นการท างานช่วงที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยต้องการหาว่าค่า k ที่เท่าไหร่

ที่ให้ค่า MSE น้อยที่สุดซึ่งในช่วงนี้จะไม่สนใจเรื่องเวลาการประมวลผล ในส่วนภาพที่ 2(b) ผู้วิจัยจะพัฒนาโปรแกรม
การประมาณค่าด้วย k-nearest neighbor ต่อโดยการเติมค าสั่งโอเพ็นเอ็มพีซึง่ในช่วงนี้จะประมวลผลเฉพาะค่า k ที่ดีที่สุด
ที่ได้จากช่วงที่ 1 และทดสอบเวลาการประมวลผลที่ลดลง ซึ่งผลการทดสอบทั้ง 2 ช่วงแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2 

 
ตารางที่ 1 ผลการหาค่า MSE เพื่อหาค่า k ที่ดีท่ีสุด 

 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 
k=5 289.013 451.087 411.129 334.707 
k=10 271.679 435.312 402.365 326.708 
k=15 276.435 435.917 402.587 326.868 
k=20 276.878 436.601 404.585 326.519 
k=25 278.526 436.819 409.236 327.881 
K=30 282.326 437.145 410.178 328.118 
K=35 285.365 438.578 410.389 329.012 
K=40 286.312 438.902 411.450 329.890 
K=45 286.812 439.264 412.467 329.711 
K=50 287.890 441.565 412.893 330.268 
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K = 5,10,15,20,….,50 Data with 
missing data 
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เลือก k ที่ 
ดีที่สุด 
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ตารางที่ 1 แสดงผลค่า k ที่ดีที่สุดซึ่งพบว่าค่า k ที่ดีที่สุดเท่ากับ 10 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทดลองโปรแกรมการ
ประมาณค่าแบบขนานโดยก าหนดค่า k เท่ากับ 10 ผลลัพธ์ของเวลาการประมวลผลของโปรแกรมเป็นไปดังตารางที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
     (a)                  (b) 

ภาพที่ 3 ผลการประมวลผลการรันโปรแกรมแบบขนาน 
 
ภาพที่ 3 แสดงผลการประมวลผลโปรแกรมซึ่งจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบการสูญหายทั้ง 4 รูปแบบใช้เวลา

การประมวลผลเท่ากันดังภาพท่ี 3 แสดงถึงเวลาการประมวลผลซึ่งจะเห็นว่าเมื่อจ านวนเธรดมากขึ้นเวลาจะลดลงตาม
สมมุติฐานแต่สิ่งที่เป็นท่ีสังเกตุจะเห็นว่าการสูญหายทั้ง 4 รูปแบบเวลาการประมวลผลที่ลดลงนั้นใช้เวลาเท่ากัน 

 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ทดลองการพัฒนาประมวลผล k nearest neighbor แบบขนานโดยจ าลองข้อมูลการสูญหาย 4 รูปแบบ
ผลการประมวลผลพบว่าเมื่อใช้จ านวนเธรดที่มากขึ้นเวลาจะลดลงและรูปแบบการสูญหายทั้ง 4 รูปแบบใช้เวลา
การประมวลผลที่เท่ากัน เหตุผลที่ช่วงที่ 1 ได้ค่า k เท่ากับ 10 อาจเนื่องมาจากถ้าค่า k มากเกินไปมีความเป็นไปได้ที่จะได้
เวกเตอร์ที่มีค่าสูญหายปนอยู่ด้วยยิ่งก าหนดให้ค่า k (เวกเตอร์) มากเท่าไหร่อาจยิ่งท าให้ไม่ได้กลุ่มของค่ามาเฉลี่ยกันมาก 
แต่จะได้กลุ่มมาเพียงบางค่าและอาจจะเอียงไปค่าใดค่าหนึ่ง ในส่วนช่วงที่ 2 พบว่าท้ัง 4 รูปแบบการสูญหายนั้นใช้เวลา
การประมวลผลที่แต่ละเธรดเท่ากันเนื่องมาจากทั้ง 4 รูปแบบเป็นข้อมูลชุดเดียวกันมีจ านวนแถวที่เท่ากันดังนั้นการแบ่ง
ข้อมูลเพื่อแยกประมวลผลจะไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบการใช้เธรดที่แตกต่างกันพบว่ายิ่งเธรดมากยิ่งประมวลผล
ได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมติฐาน แต่มีข้อสังเกตคือเมื่อดูค่า MSE พบว่าสูงขึ้นกว่าช่วงแรกดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผล MSE การประมวลผลแบบขนาน 

 แบบท่ี 1 แบบท่ี 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 
1 เธรด 271.679 435.312 402.365 326.708 
2 เธรด 276.810 437.148 405.350 326.886 
3 เธรด 278.325 437.682 408.622 327.166 
4 เธรด 280.426 439. 826 409.573 327.358 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประมวลผล k-nearest neighbor แบบขนานโดยก าหนดค่า k เท่ากับ 10 โดยค่า 

MSE เพิ่มมากขึ้นกว่าแบบล าดับ (ดังตารางที่ 1) ซึ่งอาจเนื่องมากจากแต่ละเธรดจะดึงเวกเตอร์ซ้ ากันในเวลาเดียวกันท า
ให้การประมาณค่าผิดพลาดมากข้ึนได้ 
 
6.  ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากการทดลองพบว่าการพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสามารถท าได้จริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลาง การประมวลผล และ
การประมวลผลแบบขนานซึ่งปัจจุบันผู้หน่วยประมวลผลกลางมีแกนประมวลผลมากกว่า 1 แกน ดังนั้นผู้ศึกษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์สามารถน าความสามารถนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อในการท างานด้านการประมวลผลและต่อยอดต่อไปได้ 

 

 1 เธรด 2 เธรด 3 เธรด 4 เธรด 
แบบที่ 1 7.29 4.98 3.82 3.21 
แบบที่ 2 7.32 4.98 3.82 3.21 
แบบที่ 3 7.28 4.98 3.82 3.21 
แบบที่ 4 7.27 4.98 3.82 3.21 
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