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บทคดัย่อ 
  
 งานวิจยัน้ีสนใจศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการหาคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
Ax b=  สําหรับปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่บนโปรแกรม MATLAB ดว้ยการจาํลองเมตริกซ์
เปล่ียนสถานะอยา่งสุ่ม ใน 3 ลกัษณะ คือ  1) เมทริกซ์หนาแน่น(Dense Matrix) ซ่ึงกาํหนดใหมี้ขนาด
เป็น 500, 1000, 1500, …, 5000 และมีจาํนวนสมาชิกในเมทริกซ์ท่ีมีค่าศูนยเ์ป็น 99%, 95%, 90%, 

75%, 50%, 25%, 10%, 5% และ 1%  2) เมทริกซ์มากเลขศูนย(์Sparse Matrix)  และ 3) เมทริกซ์
แถบท่ีมากเลขศูนย(์Band Matrix)   ซ่ึงทั้งสองลกัษณะกาํหนดใหมี้ขนาดเป็น 10, 100, …, 1000000  
ทั้งน้ีในแต่ละกรณีท่ีศึกษาทาํการสุ่มซํ้ าจาํนวน 5 รอบ การหาคาํตอบของปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟน้ี 
ฟังก์ชนัท่ีใชใ้นการหาคาํตอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. วิธีการคาํนวณพีชคณิตโดยตรง(Direct 

method)  ไดแ้ก่ วิธีการจาํกดัของเกาส์(Gauss Elimination : GE) , วิธีการแยกตวัประกอบ LU (LU 

Factorization : LU) และวิธีแยกตวัประกอบ QR (QR Factorization : QR )  2. วิธีการวนซํ้ า 
(Iterative Method)  ไดแ้ก่ ไบคอนจูเกตเกรเดียนต(์Biconjugate Gradient : BICG) , ไบคอนจูเกต
เกรเดียนท่ีเสถียรแลว้(Biconjugate Gradient Stabilized : BICGSTAB), คอนจูเกตเกรเดียนตก์าํลงั
สอง (Conjugate Gradient Square : CGS) ,  วิธีแยกตวัประกอบ QR ท่ีใหก้าํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
(Least squares QR Factorization : LSQR) และ เศษตกคา้งควอไซมินิมอล(Quasiminimal 

Residual : QMR)  โดยเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีใชใ้นการคาํนวณหาคาํตอบของแต่ละวิธี ซ่ึง
ประมวลผลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพนเทียม 4 (Pentium 4) ความเร็ว 2.4 GHz หน่วยความจาํสาํรอง 
1 GB พบว่าสาํหรับเมทริกซ์หนาแน่นทุกขนาด และระดบัความหนาแน่นทุกระดบั  วิธี CGS สามารถ
คาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุด สาํหรับเมทริกซ์มากเลขศูนย ์พบว่าวิธี GE สามารถคาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุด และสาํหรับ
เมทริกซ์แถบมากเลขศูนย ์พบวา่วิธี LU สามารถคาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุด  
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บทนํา 
  กระบวนการสโทแคสติก (Stochastic Process) เป็นตวัแบบความน่าจะเป็น 

(Probabilistic Model) ของระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งสุ่ม  เช่น ระบบแถวคอยการ
ให้บริการของธนาคาร จะพบว่าเวลาระหว่างการเขา้รับบริการของลูกคา้และเวลาให้บริการของ
พนกังานเป็นตวัแปรสุ่ม ทาํให้การเปล่ียนแปลงต่างๆ เก่ียวกบัแถวคอย เช่น เวลารอรับบริการของ
ลูกคา้ในแถวคอยจึงเป็นตวัแปรสุ่มดว้ยเช่นกนั   ถา้ระบบท่ีตอ้งการศึกษามีขนาดใหญ่มาก (Large 

Scale System) เช่น ปัญหาการจดัการสินคา้คงคลงัของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงมีสินคา้
หลากหลายขนาดและชนิดท่ีจะตอ้งจดัเกบ็ สินคา้แต่ละชนิดมีระยะเวลาในการจดัเกบ็หรือระยะเวลา
ในการจดัส่งท่ีแตกต่างกนัหรือมีความไม่แน่นอนเกิดข้ึน รวมทั้งอาจเกิดปริมาณความตอ้งการสินคา้ 
ไม่แน่นอนข้ึนดว้ย  ดงันั้นการกาํหนดจาํนวนสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสมจึงมีความซับซ้อนมากข้ึน 
และปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่ (Large Scale Markov Chain) 
 ปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟเสนอโดย อนัเดรย ์อนัเดรเอียวิช มาร์คอฟ (Andrei Andreyevich 

Markov) โดยจดัรูปแบบปัญหาให้อยูใ่นรูปของระบบสมการเชิงเส้นแลว้ใชห้ลกัการพีชคณิตเพื่อ
หาค่าความน่าจะเป็นในระยะยาว )(π  ของสถานะต่างๆ  ของระบบ   ปัจจุบันมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หลากหลายโปรแกรมมาช่วยในการหาคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้นดว้ยวิธีพีชคณิต 
ซ่ึงถา้ปัญหาขนาดเลก็ การหาคาํตอบดว้ยวิธีพีชคณิตจะทาํไดง่้ายใชเ้วลาคาํนวณนอ้ย  แต่ถา้ปัญหา
ขนาดใหญ่การหาคาํตอบดว้ยวิธีดงักล่าวจะใชเ้วลาคาํนวณมากข้ึน จึงมีการพยายามคิดคน้วิธีการ
เชิงเลข (Numerical Method) เพื่อหาคาํตอบดว้ยวิธีการวนซํ้ า (Iterative Method)  หลากหลาย
วิธี เพื่อลดเวลาในการคาํนวณหาคาํตอบเป็นสาํคญั 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาสมรรถนะของฟังก์ชันการหาคาํตอบของระบบ
สมการเชิงเส้นดว้ยวิธีพีชคณิตโดยตรง (Direct method) และวิธีวนซํ้ าของคาํสั่งพื้นฐานใน
โปรแกรม MATLAB เพื่อหาคาํตอบของปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟตั้งแต่ขนาดเลก็ จนถึงขนาดใหญ่ 3 
ลกัษณะ คือ 1) เมทริกซ์หนาแน่น (Dense Matrix)   2) ลกัษณะเมทริกซ์มากเลขศูนย ์(Sparse 

Matrix) และ 3) ลกัษณะเมทริกซ์แถบมากเลขศูนย ์(Band Matrix) โดยฟังกช์นัการหาคาํตอบ
ประกอบไปดว้ยวิธีการทั้งหมด 8 วิธี เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการคาํนวณหาคาํตอบว่ามีฟังกช์นัใด
สามารถคาํนวณหาคาํตอบไดเ้ร็วท่ีสุด โดยวิธีการคาํนวณเหล่าน้ีจะกล่าวโดยละเอียดในหวัขอ้ถดัไป 
 



ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การแกปั้ญหาระบบสมการเชิงเส้น bAx =  ดว้ยโปรแกรม MATLAB เพื่อหาค่าของ      
ตวัแปร x  ซ่ึงเป็นเวคเตอร์ขนาด 1×n  เม่ือกาํหนดให ้ A เป็นค่าคงท่ีในรูปเมทริกซ์จตุรัสมีขนาด 

nn×   และ b  เป็นเวคเตอร์ค่าคงท่ีขนาด 1×n   จาํแนกวิธีแกปั้ญหาดงักล่าวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ วิธีการคาํนวณพีชคณิตโดยตรง และวิธีการวนซํ้ า โดยในแต่ละกลุ่มมีหลายวิธีการหาคาํตอบ
แตกต่างกนั [7][10][11]   ดงัน้ี  
 
1.  วิธีการคาํนวณโดยตรง เป็นวิธีซ่ึงคาํนวณหาค่าของสมาชิกในเวคเตอร์ x  แต่ละตวัไดโ้ดยการจดั
รูปเมทริกซ์ A เสียใหม่  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1.1 วิธีการกาํจดัของเกาส์ (Gaussian Elimination : GE) จดัใหอ้ยูใ่นรูปเมทริกซ์แบบ
สามเหล่ียมบน (Upper triangular matrix) โดยวิธีการดาํเนินการตามแนวแถว (Row 

Operation)   จาก cUxbAx =⎯→⎯=   เม่ือ U  เป็นเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมบน ขนาด nn×  
และ c  เป็นเวคเตอร์ค่าคงท่ีขนาด 1×n   จากนั้นแทนค่าแบบยอ้นกลบั (Back Substitution) 
สาํหรับสมาชิกในเวคเตอร์ x  ทีละตวั 
  1.2  วิธีการแยกตวัประกอบ LU (LU Factorization : LU)  จะแยกเมทริกซ์ A ใหอ้ยูใ่น
รูปผลคูณของเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมบนกบัเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมล่าง (Lower Triangular 

Matrix)  โดยพิจารณาจาก  bLybUxLbLUxbAx =⎯→⎯=⎯→⎯=⎯→⎯= )(    เม่ือ  L  
และU  เป็นเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมล่างและบนตามลาํดบั มีขนาด nn×  และ y  เป็นเวคเตอร์
ค่าคงท่ีขนาด 1×n  ซ่ึงเกิดจากการแทนค่าแบบยอ้นกลบัของ  yUx =   จากนั้นแทนค่าเพื่อหาค่า
สมาชิกในเวคเตอร์ x  ทีละตวั   

  1.3  วิธีการแยกตวัประกอบ QR (QR Factorization : QR) จะแยกเมทริกซ์ A ใหอ้ยูใ่น
รูปผลคูณของเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix) กบัเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมบน โดย
พิจารณาจาก bQRxbQRxbAx T=⎯→⎯=⎯→⎯=  เม่ือ Q  และ R  เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก
และเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมบนตามลาํดบั มีขนาด nn×   โดยอาศยัคุณสมบติัของเมทริกซ์เชิงตั้ง
ฉาก คือ 1−= QQT  1×n   จากนั้นแทนค่าแบบยอ้นกลบัสาํหรับสมาชิกในเวคเตอร์ x  ทีละตวั
[6][8][9] 
 
2. วิธีการวนซํ้ า เป็นวิธีซ่ึงประมาณค่าของสมาชิกแต่ละตวัในเมทริกซ์โดยผ่านการคูณเมทริกซ์
ค่าคงท่ีและเวกเตอร์ของ x̂  ท่ีประมาณค่าไดจ้ากการทาํซํ้ าหลายๆ คร้ัง มีรายละเอียดดงัน้ี [1][2] 

 2.1  ไบคอนจูเกตเกรเดียนต ์(Biconjugate Gradient : BICG) วิธี BICG เป็นวิธีการวน
ซํ้ าท่ีพฒันามาจากวิธีคอนจูเกตเกรเดียนต ์(Conjugate Gradient : CG) ซ่ึงวิธี CG นั้น เป็นการ
แกปั้ญหาระบบสมการเชิงเส้น bAx = โดยวิธีการสุ่มค่า x  ใดๆ บนพื้นท่ีคาํตอบ จากนั้นจะใช้



วิธีการหาเวคเตอร์เชิงตั้งฉากของค่าเศษเหลือ r  เพื่อให้ไดทิ้ศทางการลู่เขา้สู่คาํตอบซ่ึงแสดงดว้ย
เวคเตอร์ฉาย p โดยหลกัการของวิธี CG [2] มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1)  กาํหนดค่า 0000 , rpAxbr =−=  

 2)  สาํหรับ j  = 0, 1,…จนกระทัง่เร่ิมลู่เขา้สู่คาํตอบเม่ือค่าเศษเหลือ 1+jr ตํ่าสุด 

 3)  ),/(),( jjjjj pAprr=α  คือ สัมประสิทธ์ิแสดงทิศทางการลู่เขา้สู่คาํตอบโดยท่ี r j 

เป็นเวคเตอร์เชิงตั้งฉาก ซ่ึงมีเง่ือนไขจาํเป็น คือ 0),( =− jjjj rApr α  

 4)  คาํนวณ jjjj pxx α+=+1  

 5)  หาค่าเศษเหลือ jjjj Aprr α 1 −=+  

 6)  ),/(),( 11 jjjjj rrrr ++=β  
 7)  jjjj prp β+= ++ 11  

                โดยท่ี  baba T=),(  

จากวิธี CG ประกอบดว้ยค่าของเวคเตอร์ท่ีตอ้งทาํการคาํนวณ 4 ค่า คือ x , p , Ap  และ 
r   ส่วนวิธี BICG นั้น ใชพ้ื้นฐานการคาํนวณเช่นเดียวกบัวิธี CG แต่เพิ่มปัญหาคู่ควบ ** bxAT =

ซ่ึงมีการคาํนวณค่า TA เขา้มาพิจารณาร่วมดว้ย ทาํให้เกิดเวคเตอร์เชิงตั้งฉากเพ่ิมข้ึนมาอีก 2 ชุด 
ท่ีมาจากเวคเตอร์ *

jp  และ *
jr   ของปัญหาคู่ควบ จึงเป็นท่ีมาของช่ือวิธี BICG ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพแลว้ วิธี BICG ให้ผลลพัธ์ใกลเ้คียงกบัวิธี CG ในกรณีท่ีระบบมีลกัษณะสมมาตร
สาํหรับระบบท่ีมีลกัษณะไม่สมมาตร วิธี BICG มกัถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัวิธีการหาค่าเศษเหลือ
ตํ่าสุดแบบทัว่ไป (Generalized Minimal Residual: GMRES) ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากวิธี GMRES 

จะให้ผลลพัธ์ค่าเศษเหลือตํ่าสุด แต่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีหน่วยความจาํมาก ในขณะท่ีวิธี BICG ใชพ้ื้นท่ี
หน่วยความจาํนอ้ยกวา่ แต่ไม่สามารถคาํนวณค่าเศษเหลือตํ่าท่ีสุดได ้ 

2.2 คอนจูเกตเกรเดียนตก์าํลงัสอง (Conjugate Gradient Square : CGS) 

วิธีน้ีพฒันาข้ึน เพื่อตอ้งการหลีกเล่ียงการคาํนวณค่า TA ท่ีใชใ้นวิธี BICG ซ่ึงทาํใหก้ารลู่
เขา้สู่คาํตอบกระทาํไดเ้ร็วกว่าวิธี BICG วิธีการท่ีทาํให้ TA หายไป โดยใชว้ิธีพหุนามกาํลงัสอง 
(Squared Polynomials) ซ่ึงจากเดิมในวิธี BICG คาํนวณ 0

2*
0

* )(')( rArrAr j
T

j φφ =⎯→⎯=

และเช่นเดียวกบัค่า *p โดยท่ี jφ  คือ องศาพหุนาม j (Polynomial of Degree j) ซ่ึงในวิธีน้ีจะเพิ่ม
เวคเตอร์ช่วยเพิ่มอีก 2 ค่า คือ ju  และ jq  [2] ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี  

   1)  กาํหนดค่า 00 Axbr −= และ *
0r  

  2)  กาํหนดให ้ 000 rup ==  

  3)  สาํหรับ j = 0, 1, 2 ... จนกระทัง่ลู่เขา้สู่คาํตอบ 
  4) ),/(),( *

0
*

0 rAprr jjj =α  
  5) jjjj Apuq α−=  
  6) )(1 jjjjj quxx ++=+ α  



  7) )(1 jjjjj quArr +−=+ α  

  8) ),/(),(β *
0

*
01 rrrr jjj +=  

  9) jjjj qru β+= ++ 11  
  10) )(11 jjjjjj pqup ββ ++= ++  
 
 ซ่ึงการคาํนวณโดยวิธี CGS น้ี ถึงแมจ้ะมีความสามารถในการลู่เขา้สู่คาํตอบไดเ้ร็วกว่าวิธี 
BICG แต่คาํตอบท่ีไดค่้อนขา้งขาดความแม่นยาํ และมีโอกาสสูงท่ีการคน้หาคาํตอบในคร้ังแรกจะ
ไม่ถูกตอ้ง โดยทัว่ไปวิธี CGS จึงเหมาะสมกบัปัญหาท่ีไม่สามารถหาค่า TA หรือคาํนวณไดย้าก 

2.3 ไบคอนจูเกตเกรเดียนท่ีเสถียรแลว้ (Biconjugate Gradient Stabilized : 
BICGSTAB) 

เป็นวิธีการท่ีพฒันาข้ึน เพื่อแกปั้ญหาระบบสมการเชิงเส้นแบบไม่สมมาตร และหลีกเล่ียง
ปัญหาการลู่เขา้สู่คาํตอบท่ีไม่สมํ่าเสมอจากการคาํนวณดว้ยวิธี CGS ซ่ึงจากเดิมวิธี CGS คาํนวณ 

00
2 )()(')( rAArrAr jjjjj φψφ =⎯→⎯=′  โดยท่ี jψ  คือ องศาพหุนามเช่นเดียวกบั jφ แต่ในวิธี 

BICGSTAB ไดนิ้ยาม jψ  ข้ึนมาใหม่ เพื่อปรับพฤติกรรมการลู่เขา้สู่คาํตอบให้มีความราบเรียบ
มากข้ึน โดยวิธี BICGSTAB [2] มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1) กาํหนดค่า 00 Axbr −= และ *
0r  

2) กาํหนดให ้ 00 rp =  

3) สาํหรับ  j = 0, 1, … จนกระทัง่ลู่เขา้สู่คาํตอบ 

4) ),/(),( *
0

* rAprr jjjj =α  
5) jjjj Aprs α−=  
6) ),/(),( jjjjj AsAssAs=ω  
7) jjjjjj spxx ωα ++=+1  
8)  jjjj Assr ω−=+1  

9) 
j

j

j

j
j rr

rr
ω
α

β
),(
),(

*
0

*
01+=  

10) )(11 jjjjjj Apprp ωβ −+= ++  
ซ่ึงวิธี BICGSTAB น้ีมีความสามารถลู่เขา้สู่คาํตอบไดเ้ร็วพอกนักบัวิธี CGS แต่จะมี

พฤติกรรมการลู่เขา้ท่ีสมํ่าเสมอกวา่ 
 
2.4  วิธีเศษตกคา้งควอไซมินิมอล  (Quasi-Minimal Residual  : QMR) 

 เป็นวิธีท่ีมีพฤติกรรมในการพฒันาเป็นแนวทางเดียวกนักบัวิธีการหาค่าเศษเหลือตํ่าสุดแบบ
ทัว่ไป โดยอาศยัการลู่เขา้ของเชิงมุมฉากคู่ (Biorthogonal) ในการหาคาํตอบของระบบท่ีเมทริกซ์
ไม่ลกัษณะสมมาตรโดยอาศยัหลกัการของ Lanczos ท่ีมีเวคเตอร์ค่าคงเหลือ 00 AXbr −= โดย
การประมาณการลู่เขา้ของคาํตอบคือ yVXX m+= 0  กาํหนดให้ )( 0 yVxAbAxb m+−=−



โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของ Lanczos นั้นเพื่อจดัให้อยูใ่นรูปนอร์มของเวคเตอร์เศษตกคา้ง (norm 

of residual vector) จะได ้
2

11 )( yTeVAxb mm −=− + β  ซ่ึงถา้คอลมัน์เวคเตอร์ของ 1+mV  

เป็นเวคเตอร์เชิงตั้งฉากปกติ (Orthonormal Vector)  
2

1 )( yTeAxb m−=− β จากนั้นจดัรูป

เพื่อหาค่าคงเหลือตํ่ า ท่ีสุดในรูปฟังก์ชันของ  y  จะได้
2

1 )()( yTeyJ m−= β  การคํานวณ

ความสัมพนัธ์โดยประมาณของ yVx m+0  ไดค่้าคาํตอบซ่ึงเรียกว่า ค่าประมาณของ QMR [2] ซ่ึง
มีขั้นตอนในการหาดงัน้ี 

 1)  คาํนวณ 00 Axbr −=  และ 1011200 /::,: γγ rvwr ===  

 2) กาํหนดให ้ m = 1, 2, …. จนกระทัง่ลู่เขา้สู่คาํตอบ แลว้คาํนวณ 1, +mm δα  และ 

11, ++ mm wv  ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
• กาํหนดค่าเวคเตอร์ 11 , wv  เช่น 1),( 11 =wv  

• กาํหนด  Set 0,0 0011 ≡=≡= vwδβ  

• สาํหรับ  j = 1 to m ใหท้าํขั้นตอนต่อไปน้ี 
  -  คาํนวณ  ),( jjj wAv=α  

  -  คาํนวณ  11 −+ −−= jjjjjj vvAvv βα)  

  -  คาํนวณ  11 −+ −−= jjjjj
T

j wwwAw δα)  

  -  คาํนวณ  .,
2/1

111 +++ = jjj wv ))δ ถา้  01 =+jδ  หยดุ 

  -  คาํนวณ  1111 /),( ++++ = jjjj wv δβ ))  

  -  คาํนวณ  111 / +++ = jjj ww β)  

  -  คาํนวณ  111 / +++ = jjj vv δ)  

• ปรับปรุงคาํตอบของวิธีการแยกส่วนประกอบ QR ของ mT เช่น  
  -  ใช ้ 1,2, −−=Ω mmii ถึง คอลมัน์ท่ี m ของ mT  

  -   คาํนวณค่าสมัประสิทธ์ิการหมุน mm sc , โดย 
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• ใชห้มุนรอบแกน Ωm ถึง mT  และ mg คาํนวณ 
 3)  mmm s γγ −=+ :1  
 4)  ,,: andc mmm γγ =  

 5) )(: 22
11 mmmmmmm sc αδδαα +=+= ++  

 6)  mm
m

mi iimmm tptvp /)( 1

2∑ −

−=
−=  

 7)  mmmm pxx γ+= −1  

 8)  ถา้ εγ ≤+1m  แลว้ หยดุ 
 



2.5 วิธีการแยกตวัประกอบ QR เพื่อกาํลงัสองน้อยท่ีสุด (Least-Square QR 
Factorization : LSQR)  

จากสมการ bAx = จะใชว้ิธี กาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Least Squares) ช่วยในการหาคาํตอบ
จะได้สมการดังน้ี rbAx += , nmRA ×∈ mxnA R∈ ; nm ≥  เขียนได้ว่า 

22 min bAxr
x

−⎯→⎯  จากนั้นใชก้ารเปล่ียนรูปวิธีของ Lanczos  มีขั้นตอนดงัน้ี  
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1 ˆ,ˆˆˆ)(ˆ yxAxaVxrBQRa criteriontruncation
kkkkkk −⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯=⎯→⎯=⎯→⎯ −  

  เม่ือเมทริกซ์ A  ถูกแยกตวัประกอบเป็น U และ V  ซ่ึงเป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติขนาด 
( )1( +× km ) และ ( ku × ) ตามลาํดบั และเป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติ kB ขนาด ( )1( kk ×+ )

โดย k  เป็นจาํนวนการวนซํ้า และ ถา้ uk = เมทริกซ์ A  กจ็ะถูกแยกตวัประกอบจนเตม็สมบูรณ์  

เม่ือกาํหนดให ้ kâ   เป็นสมัประสิทธ์ิของผลรวมเชิงเสน้ 
   kQ  เป็นเมทริกซ์เชิงตั้งฉากปรกติท่ีแยกตวัประกอบมาจากเมทริกซ์ kB  

   kR  เป็นเมทริกซ์แบบสามเหล่ียมบนท่ีแยกตวัประกอบจากเมทริกซ์ kB  [13] 

 
สําหรับปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟ เป็นการแกปั้ญหาระบบสมการเชิงเส้น ซ่ึงกาํหนดไดจ้าก

คุณสมบติัของมาร์คอฟ โดยมีเมทริกซ์เปล่ียนสถานะ (Transition Matrix) เขียนแทนดว้ย P  ซ่ึง
เป็นเมทริกซ์จตุัรัสขนาด nn×   เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นในระยะยาวของตวัแปรสถานะ (Steady 

State Probability) ซ่ึงเป็นเวคเตอร์ขนาด 1×n  เขียนแทนดว้ย π  มีรูปแบบความสมัพนัธ์ดงัน้ี 
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T

Pπ π
π

=
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     (1) 

จากนั้นจดัรูปแบบปัญหาใหอ้ยูใ่นรูป bAx =  ไดด้งัน้ี 
( )    
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π
− =

=
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     (2) 

เม่ือ I  เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) ขนาด nn×  
เน่ืองจากระบบน้ีมีตวัแปร n  ตวั แต่มีสมการ 1n +  จึงสามารถตดัสมการท่ีซํ้ าซอ้น (Redundant) 
ไดห้น่ึงสมการ  ดงันั้นเมทริกซ์ A  เวคเตอร์ x  และ b  จะมีลกัษณะดงัน้ี 
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จะเห็นไดว้่าการจดัรูปแบบลกัษณะน้ีจะทาํให ้ A เมทริกซ์จตุัรัสท่ีมีลกัษณะไม่สมมาตรและไม่เป็น
บวกแน่นอน (Non-Symmetric, Non-Positive Definite) [3][4][12] 
 
 
 



วธีิการวจัิย  
  การวิจยัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาสมรรถนะของโปรแกรม MATLAB ในการหาคาํตอบ
สาํหรับระบบสมการเชิงเสน้ในปัญหาลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่  บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพนเทียม 4 

(Pentium 4) ความเร็ว 2.4 GHz หน่วยความจาํสาํรอง 1 GB   โดยมีขั้นตอนในการวิจยัดงัน้ี 

1.  กาํหนดเมทริกซ์เปล่ียนสถานะ P  โดยสุ่ม ขนาด nn×  โดยแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

 1)  มีลกัษณะเป็นเมทริกซ์หนาแน่น โดยกาํหนดระดบัความหนาแน่นในแต่ละสถานะ 9 

ระดบั คือ 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% และ 99%  ตามลาํดบั  ทั้งน้ีขนาดของ
เมทริกซ์เปล่ียนสถานะ (หรือจาํนวนตวัแปรสถานะ) มีค่าเป็น =n 500, 1000, 1500, …, 5,000  
 2) มีลกัษณะเป็นเมทริกซ์มากเลขศูนย ์ ท่ีตวัแปรสถานะทุกตวัจะเปล่ียนแปลงไปสู่สถานะ
ท่ีอยูติ่ดกนัทางขวามือ และไม่เปล่ียนแปลงสถานะดว้ยความน่าจะเป็นคงท่ีในแต่ละปัญหา กล่าวคือ
ในตวัแปรสถานะจะเปล่ียนแปลงไปได ้2 สถานะเท่านั้น โดยท่ีขนาดของ เมทริกซ์เปล่ียนสถานะ มี
ค่าเป็น =n  10, 100, 1000, …, 1000000  
 3) มีลกัษณะเป็นเมทริกซ์แถบท่ีมากเลขศูนย ์ ท่ีตวัแปรสถานะทุกตวัจะเปล่ียนแปลงไปสู่
สถานะท่ีอยูติ่ดกนัทางขวามือและซา้ยมือ และไม่เปล่ียนแปลงสถานะดว้ยความน่าจะเป็นคงท่ีในแต่
ละปัญหา กล่าวคือในตวัแปรสถานะจะเปล่ียนแปลงไปได ้3 สถานะเท่านั้น โดยท่ีขนาดของเมท
ริกซ์เปล่ียนสถานะ มีค่าเป็น =n  10, 100, 1000, …, 1000000 
2.  สร้างเมทริกซ์ A  และ b  ใหส้อดคลอ้งกบัสมการ (2)  

3.  สร้างชุดคาํสั่งบนโปรแกรม MATLAB เพื่อหาคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้นดว้ยวิธีต่างๆ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ บนัทึกเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลของแต่ละวิธี [5][10] 

4.  วิเคราะห์ผล โดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาท่ีใช้ในการ
ประมวลผลแต่ละวิธี 

5.  สรุปผลการทดลอง 
 
ผลการวจัิย (Analysis Result) 

ผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนตามลกัษณะของเมทริกซ์เปล่ียนสถานะ ดงัน้ี 

1. ลกัษณะเมทริกซ์หนาแน่น ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 1 โดยพบวา่  
1) วิธี CGS สามารถหาคาํตอบไดเ้ร็วท่ีสุดเสมอ สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานะทุกขนาด และ

ระดบัความหนาแน่นทุกระดบั 

2) สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานะขนาด 3,000-4,000 ซ่ึงมีระดบัความหนาแน่น 75% ข้ึนไป 
วิธีท่ีเร็วเทียบเท่ากบัวิธี CGS คือ วิธี QMR, BICGSTAB และ BICG ตามลาํดบั 

3) สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานะขนาด 4,000 และ 5,000 ในทุกระดบัความหนาแน่น วิธีท่ี
เร็วเทียบเท่ากบัวิธี CGS คือ วิธี QMR, BICGSTAB และ BICG ตามลาํดบั 



 

 
                                    (1)                                                                         (2) 

 
                                   (3)                                                                         (4) 

 
                                  (5)                                                                          (6) 

รูปท่ี1 แผนภาพเปรียบเทียบเวลาท่ีใชก้ารคาํนวณของแต่ละวิธี  
โดยจาํแนกตามระดบัความหนาแน่นของเมทริกซ์ 

 
 
 
 
 
 

Density of Zero = 1% Density of Zero = 5% 

Density of Zero = 10% Density of Zero = 25% 

Density of Zero = 50% Density of Zero = 75% 



 

 
                                  (7)                                                                          (8) 

 
(9) 

รูปท่ี1 (ต่อ) แผนภาพเปรียบเทียบเวลาท่ีใชก้ารคาํนวณของแต่ละวิธี  
        โดยจาํแนกตามระดบัความหนาแน่นของเมทริกซ์  

 
2. ลกัษณะเมทริกซ์มากเลขศูนย ์ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 2 โดยพบวา่  

1) วิธี GE สามารถคาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุดเสมอ สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานะทุกขนาด 

2) สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานะ ท่ีมีขนาดไม่เกิน 10,000 วิธี LU สามารถคาํนวณไดเ้ร็ว
เทียบเท่าวิธี GE 

3. ลกัษณะเมทริกซ์แถบมากเลขศูนย ์ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 3 โดยพบวา่ 
1) วิธี LU สามารถคาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุดเสมอ สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานะทุกขนาด  

2) สาํหรับเมทริกซ์เปล่ียนสถานนะท่ีมีขนาดไม่เกิน 1,000 วิธี GE, CGS, BICG, 

BICGSTAB, LSQT, QR และ QMR จะเป็นวิธีท่ีสามารถคาํนวณไดเ้ร็วเทียบเท่ากบั LU 

ตามลาํดบั 
 

Density of Zero = 90% Density of Zero = 95% 

Density of Zero = 99% 



 
    รูปท่ี2 แผนภาพเปรียบเทียบเวลาท่ีใช ้                 รูปท่ี3 แผนภาพเปรียบเทียบเวลาท่ีใช ้

    การคาํนวณของแต่ละวิธีของลกัษณะ                       การคาํนวณของแต่ละวิธีของลกัษณะ 

              เมทริกซ์มากเลขศูนย ์                                            เมทริกซ์แถบมากเลขศูนย ์
 

 
สรุปผลการวจัิย  
  จากผลการวิเคราะห์พบวา่ สาํหรับเมทริกซ์หนาแน่นทุกขนาด และระดบัความหนาแน่นทุก
ระดบั  วิธี CGS สามารถคาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุด สาํหรับเมทริกซ์มากเลขศูนย ์พบว่าวิธี GE สามารถ
คาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุด และสาํหรับเมทริกซ์แถบมากเลขศูนย ์พบวา่วิธี LU สามารถคาํนวณไดเ้ร็วท่ีสุด 

ในงานวิจยัน้ี มีขอ้จาํกดัอยูท่ี่การพิจารณาเมทริกซ์ขนาดใหญ่สุดไดเ้พียง 5,000 x 5,000 ซ่ึง
ในกรณีท่ีมีเมทริกซ์ขนาดใหญ่กว่าน้ี หน่วยความจาํสาํรองท่ีมีอยู่ (RAM 1 GB) จะไม่สามารถทาํ
การคาํนวณได ้อาจใชว้ิธีการแกปั้ญหาโดยการแบ่งส่วนเมทริกซ์ (Matrix Partitioning) เพื่อให้
สามารถคาํนวณเมทริกซ์ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน โดยใชห้น่วยความจาํสาํรองขนาดเท่าเดิม 
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