
 

บทที่ 10 
ตัวชีแ้ละโครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถประกาศ  กําหนด และจดัการกบัโครงสร้างโปรแกรมท่ีมี

การใช้โครงสร้างข้อมลูแบบพลวตัได้ 

2. เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถเขียนโปรแกรมประยกุต์ใช้งานกบัโครงสร้างโปรแกรมท่ีมี

การใช้โครงสร้างข้อมลูแบบพลวตัได้ 

 

9.1 ตวัชี ้(Pointer) เป็นชนิดของข้อมลูหนึง่ท่ีเก็บเลขท่ีอยูข่องข้อมลู  

รูปแบบ  type * Variable; 

ตวัอย่าง  float  *B;              

การจองเนือ้ท่ีให้กบัตวัแปรตวัชี ้  new   type; 

 ดงันัน้ถ้ากําหนดคําสัง่ดงันี ้   B  =  new float;  

 

 

 

 

การนําข้อมลูท่ีจดัเก็บในเลขท่ีอยูท่ี่ต้องการมาใช้งาน ใช้สญัลกัษณ์ ∗ หรือ Asterisk หรือท่ี

เรียกวา่ Indirection operator ใช้อ้างถึงคา่ของข้อมลูท่ีตวัแปรตวัชี ้ชีอ้ยูจ่าก  

                 float   *B; 

    B  =  new float;   

   *B  =  15.5;   

เป็นการนําคา่เลขทศนิยม 15.5 ไปจดัเก็บเลขท่ีอยูท่ี่ตวัแปร B ชีอ้ยู ่
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การประกาศโครงสร้างระเบยีนข้อมลูช่ือ electric   ซึง่ประกอบด้วยเขตข้อมลูช่ือ current และ

เขตข้อมลูช่ือ volts ดงันี ้

struct electric 

{ 

 string current;    

 int  volts; 

}; 

กําหนดตวัแปรชนิดตวัชีช่ื้อ p และ q ให้เก็บเลขท่ีอยูข่องโครงสร้างข้อมลูชนิด electric 

ได้ดงันี ้ electric   *p, *q; 

การจดัสรรเนือ้ท่ีสําหรับเก็บข้อมลูนัน้ต้องใช้คําสัง่ new ดงันี ้  

 p  =  new electric; 

 q  =  new electric; 

การทํางานของคําสัง่จะจดัสรรเนือ้ท่ีวา่งเป็นโครงสร้างของ electric  โดยให้ตวัแปร p 

และ q  โดยในท่ีนีส้มมตุวิา่ p ชีท่ี้เลขท่ีอยู ่1000 สว่น q ชีท่ี้เลขท่ีอยู ่10000 

 

 

 

 

 

การนําข้อมลูเก็บในโครงสร้างท่ีจดัสรรไว้  สามารถใช้คําสัง่ดงันี ้

 (*p).current = "AC";  

(*p).volts = 115;   

หรือ p -> current = "AC";   

p -> volts = 115; 

การลบโหนดข้อมลูเลขท่ีอยูท่ี่ตวัแปรตวัชีชี้อ้ยูใ่ช้คําสัง่ delete มีรูปแบบดงันี ้

รูปแบบ delete Variable; 

ตวัอย่าง delete q;  

current volts

p

current volts

10
00

q

current volts

10
00
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9.2 รายการโยง(Linked Lists) เป็นการรวมกลุม่ของข้อมลูท่ีมีการจดัสรรโครงสร้าง 

ข้อมลูแบบพลวตัเป็นโครงสร้างข้อมลูท่ียืดหยุน่  โดยนําตวัแปรตวัชีม้าเก็บเลขท่ีอยูข่อง

ข้อมลูตวัถดัไป เหมาะกบัการแก้ปัญหาท่ีมีการแทรก หรือลบข้อมลู เพราะโปรแกรมเมอร์สามารถ

เขียนข้อความสัง่เพียงแตเ่ปล่ียนเลขท่ีอยูข่องข้อมลูให้เก็บข้อมลูตวัถดัไปให้ถกูต้องเท่านัน้ การ

ปฏิบตังิานไมมี่การเคล่ือนย้ายข้อมลูทําให้ไมเ่สียเวลาการเพิ่มหรือลบข้อมลูทําได้งา่ย ดงัรูป 

 ดงัรูป 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

การจดัเก็บข้อมลูรายการโยงต้องมีการเก็บเลขท่ีอยูข่องข้อมลูตวัถดัไปพร้อมกบัข้อมลูท่ี

ต้องการจดัเก็บจริงๆ เรียกวา่โหนด(Node)ซึง่เป็นโครงสร้างข้อมลูชนิด struct ท่ีประกอบด้วยเขต

ข้อมลูแบง่เป็น 2 กลุม่คือ 

1. Information field  เป็นเขตข้อมลูท่ีจดัเก็บข้อมลู 

2. Link field  เป็นเขตข้อมลูท่ีเก็บเลขท่ีอยู่ของโหนดตวัถดัไป ในกรณีท่ีไมมี่ข้อมลูตวั

ถดัไป คา่ของรายการข้อมลูนีมี้คา่เท่ากบั  NULL 

รูปแบบของโครงสร้างข้อมลูชนิด struct ได้ดงันี ้

struct node  { 

 string word; 

 int count; 

 node *link;  

}; 
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โปรแกรมเมอร์สามารถกําหนดตวัแปรชนิดตวัชีเ้พ่ือปฏิบตักิารกบัโหนดได้ดงันี ้node *p; 

สามารถจองเนือ้ท่ีวา่ง 1 โหนดเพ่ือใช้งานได้ดงันี ้ p = new node; 

การนําข้อมลูใสใ่นโครงสร้างท่ีจดัสรรเนือ้ท่ีไว้สามารถกระทําได้ดงันี ้

p -> word  = "hat"; p -> count = 3;    p -> link     = NULL; 

 

 

 

 

 

9.3 กองซ้อนที่เช่ือมโยงกัน  กองซ้อน(Stack)  เป็นโครงสร้างข้อมลูท่ีเป็นลกัษณะ 

 LI-FO  (Last In - First Out) โดยข้อมลูนําเข้าตวัสดุท้ายจะได้รับการบริการก่อน  ข้อมลูนําเข้า

ตวัแรกจะได้รับการบริการเป็นลําดบัสดุท้าย ซึง่การนําเข้าและนําออกข้อมลูกระทําได้ท่ีปลาย

ด้านใดด้านหนึง่เท่านัน้ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

รายการโยงท่ีทํางานลกัษณะกองซ้อน  โปรแกรมเมอร์ต้องกําหนดตวัแปรช่ือ Top ให้ชีท่ี้โหนด

ข้อมลูแรก  ซึง่ในกรณีท่ีรายการโยงวา่งหรือไมมี่ข้อมลู Top มีคา่เท่ากบั NULL  การนําสมาชิก

เข้าในรายการโยงจะกระทําท่ีปลายด้านใดด้านหนึง่  เรียกการปฏิบตักิารนีว้า่ push และการนํา

สมาชิกออกจากรายการโยงจะกระทําท่ีปลายด้านเดียวกนัเรียกการปฏิบตักิารนีว้า่ pop โดยตวั

แปร Top จะชีท่ี้ตําแหน่งโหนดข้อมลูท่ีปฏิบตักิารเสมอ  
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9.4 แถวคอยที่เช่ือมโยงกัน แถวคอย(Queued) เป็นโครงสร้างข้อมลูท่ีเป็นลกัษณะ  

FI-FO (First In - First Out) โดยการปฏิบตังิานกบัข้อมลูในโครงสร้างนีจ้ะกระทําท่ี

ปลาย 2 ด้าน โดยการนําสมาชิกเข้าไปเก็บในแถวคอยเรียกวา่การ  insert  โดยกระทําท่ีปลาย

ด้านหนึง่ และการนําข้อมลูออกจากแถวคอยจะกระทําอีกปลายด้านหนึง่เรียกวา่การ remove 

โปรแกรมเมอร์สามารถกําหนดรายการโยงท่ีมีการทํางานในลกัษณะแถวคอยโดยกําหนดตวัแปร

ช่ือ rear ชีอ้ยูท่ี่ข้อมลูโหนดตวัสดุท้ายของรายการโยงและตวัแปร front ชีท่ี้ข้อมลูโหนดแรกของ

รายการโยง    

  

 

 

การเก็บข้อมลูในแถวคอยท่ีเช่ือมโยงกนันัน้ จะคล้ายกบักองซ้อนท่ีเช่ือมโยงกนัแตกตา่ง

กนัท่ีการนําเข้าและการนําออกข้อมลู  โดยตวัแปร front เก็บเลขท่ีอยูข่องข้อมลูท่ีโหนดแรก และ

ตวัแปร rear เก็บเลขท่ีอยูข่องข้อมลูโหนดสดุท้ายของรายการโยง โดยโหนดสดุท้ายของรายการ

โยงต้องชีไ้ปท่ี NULL  

 

 

 

 

9.5 โครงสร้างรูปต้นไม้ เป็นการนําตวัแปรชนิดตวัชีม้าใช้งานในอีกลกัษณะหนึง่โดยเก็บ 

โหนดของข้อมลูไมเ่ป็นเชิงเส้น(Non-linear list) แตจ่ดัเก็บเป็นลําดบัชัน้ (Hierarchical) โดย

ลําดบัชัน้บนสดุจะทําหน้าท่ีคล้ายรากของต้นไม้ และลําดบัชัน้ถดัๆไปเปรียบเสมือนก่ิงของต้นไม้ 

แตล่ะก่ิงของต้นไม้สามารถแตกเป็นก่ิงยอ่ยๆได้ในลําดบัชัน้ถดัๆไปจนกระทัง่เป็นใบ   
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โครงสร้างรูปต้นไม้ทัว่ไป ประกอบด้วย เซตของโหนดข้อมลู โดยโหนดข้อมลูจะมีลกัษณะดงันี ้

1. โหนดพิเศษ เรียกวา่ราก(Root) เป็นโหนดบนสดุของลําดบัชัน้ 

2. โหนดอ่ืนๆ ถกูแบง่เป็นเซตยอ่ยๆ จะเรียกวา่ต้นไม้ยอ่ย(Subtree) 

การแทนความหมายของต้นไม้ในหน่วยความจําแบบ Link allocation เป็นการจดัเก็บข้อมลูโดย

ใช้รายการโยง  โดยข้อมลูแตล่ะโหนดประกอบด้วยตวัชี ้ 2 ตวั โดยตวัชีต้วัแรกเก็บเลขท่ีอยูข่อง

โหนดท่ีเป็นต้นไม้ยอ่ยทางซ้ายและตวัชีอี้กตวัหนึง่จะเช่ือมโยงโดยเก็บเลขท่ีอยู่ของโหนดท่ีเป็น

ต้นไม้ยอ่ยทางขวา 

 

A CB
llink rlinkdata

 
โดย llink เป็นตวัชีท่ี้ ชีไ้ปยงัต้นไม้ยอ่ยทางซ้าย(Left sub tree) 

 data เป็นตวัแปรท่ีใช้สําหรับ เก็บข้อมลู 

 rlink เป็นตวัชี ้ชีไ้ปยงัต้นไม้ยอ่ยทางขวา(Right sub tree) 

  

ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค(Binary Search Tree) เป็นต้นไม้แบบทวิภาคชนิดหนึง่  มีกฎเกณฑ์

ในการสร้างดงันี ้

1. คา่ท่ีเก็บท่ีราก(Root) ต้องมีคา่มากกวา่ข้อมลูต้นไม้ยอ่ยทางซ้ายของทกุโหนด 

2. คา่ท่ีเก็บในต้นไม้ยอ่ยทางขวา ต้องมากกวา่หรือเท่ากบัราก(Root) ทกุๆ โหนด 

3. แตล่ะต้นไม้ยอ่ยต้องมีคณุสมบตัติามข้อท่ี 1 และ 2 
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ปฏบิตักิารครัง้ที่ 12 
 

 

ข้อ 1. พิจารณาโครงสร้างข้อมลูของนกัศกึษาและรูปภาพตอ่ไปนีแ้ล้วตอบคําถาม 

struct  STU 

{ 

 string    name; 

 double  score; 

 STU     *link; 

}; 

STU  *P, *Q, *R ,*Head; 

 

 P->   “PAI”    69                    R->    “HUA”     55                Q->  “THONG”     38 

  

1.1  จงเขียนสว่นของคําสัง่ในการเช่ือมตอ่โหนดทัง้สามเข้าด้วยกนัให้ผลลพัธ์สดุท้าย 

เป็นดงันีต้ามภาพ      

            

      Q->  “THONG”     69                    “HUA”    55                        “PAI”       38    

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.2 จงเขียนคําสัง่ในการสร้างโหนดใหมโ่ดยเก็บ ข้อมลู “URAI” และ  82  ในเขตข้อมลู

ตา่งๆตามลําดบั     

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

1.3  จงเขียนคําสัง่แทรกโหนดใหมท่ี่สร้างในคําถามข้อ 1.2 ท่ีต้นรายการโยง   โดยให้ 

       ตวัแปร Q ชี ้ดงัภาพ  

 

       Q ->  “URAI”      82                  “THONG”     69                  ... 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

1.4 จงเขียนคําสัง่ในการลบโหนดแรกของรายการโยงโดยให้ Q ชีท่ี้โหนดแรก           

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

1.5.  จงเขียนฟังก์ชนัช่ือ NumberoNode เพ่ือนบัจํานวนของโหนดทัง้หมด ท่ีอยูใ่น

รายการโยงท่ี Q ชีอ้ยูท่ี่โหนดแรก 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อท่ี 2 โปรแกรมตอ่ไปนีเ้ป็นโปรแกรมในการวนรอบรับคะแนนของนกัศกึษาจนกระทัง่ผู้ใช้ป้อน 

‘N’ จงึหยดุรับข้อมลูคะแนน การทํางานของโปรแกรมจะนําคะแนนเก็บในรายการโยงเด่ียวโดยให้

ตวัแปรพอยเตอร์ first ชีท่ี้โหนดแรก โดยข้อมลูคะแนนท่ีป้อนจะถกูเก็บตอ่เน่ืองเป็นลําดบั ผลของ

การทํางานจะพิมพ์ข้อมลูท่ีเก็บในรายการโยงนีอ้อกทางจอภาพ จงเตมิคําสัง่โปรแกรมให้สมบรูณ์ 

#include<iostream> 

using namespace std; 

struct node  {    // 1 

  int score;   

  node* link;   

 };    . 

void print(………………………….……….) { // 2  

 while (first != …………………….)  

 {     

  cout<<first->score<<endl;  

  first=first->link;   

 } 

} 

int main() { 

 char ch;  

node *p ;   node *first;   node *q;   // 3 

first = NULL;    // 4 

 do { 

  p = new node;    // 5 

  cout<<"score="; cin>>p->score;  

  p->link = NULL;   

  if (first==NULL)   // 6 

   first=……………;    
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  else {     

   q = first;   

   while (q->link != NULL)  

    q = ………………………; 

   q->link = ………………….;    

  } 

  cout<<"run again y/n?";cin>>ch; 

 }while (ch=='y');     

 print(first);      

 return 0; 

} 

จงอธิบายการทํางานของคําสัง่ท่ีระบ ุ

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อ 3. โปรแกรมตอ่ไปนีเ้ป็นการ Intersaction รายการโยง 2 รายการโยง โดยโปรแกรมให้ผู้ใช้

ป้อนข้อมลูเพ่ือเก็บในรายการโยงแรกท่ีตวัแปร first ชีอ้ยู ่และป้อนข้อมลูเพ่ือเก็บในรายการโยงท่ี

สองท่ีตวัแปร second ชีอ้ยูข้่อมลูท่ีจดัเก็บเป็นคําในภาษาองักฤษซึง่คําท่ีป้อนหลงัสดุจะถกูเก็บ

ตอ่ท้ายเสมอ ผลของการทํางานจะหาคําท่ีซํา้ๆกนัในรายการโยงทัง้สองเพ่ือเก็บในรายการโยงท่ี

สามซึง่ตวัแปร third ชีอ้ยูแ่ละพิมพ์ออกทางจอภาพ จงเตมิคําสัง่ให้สมบรูณ์ 

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

struct node { 

 string word;    

node *link; 

}; 

void input(………………………………………………..)  

{ 

 node *p; string w;   

cout<<"word=?";  

cin>>w; 

 while(…………………………………….……………) 

{ 

  p = new node;   

p->word=w;    

p->link=NULL; 

  if (first==NULL) 

   ………………………………………………………………….; 

  else{ 

   node *q;   

q=…………………………….; 
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   while(q->link!=NULL) 

    q=………………………………….; 

   q->link=……………………………………..; 

  } 

  cout<<"word=?"; ……………………………………………….; 

 } 

} 

void print(……………………………………………..) { 

 if (first!=NULL) { 

  cout<<first->word<<" ";   

……………………………………………………………………; 

 } 

 else 

  cout<<endl; 

} 

void Intersect(...……………………………………………………………………………)  

{ 

 node *p , *q , *r; 

 while(first!=………………………) 

{ 

  r = second; 

  while(r!=……………………………..)  

{ 

   if(r->word==first->word){ 

    p=new node;  

p->word=first->word;  

p->link = NULL; 
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    if (third==NULL) 

     third=………………………………; 

    else  

{ 

     q = ……………………………………; 

     while(q->link != NULL) 

      q=………………………………………..; 

     q->link = …………; 

    } 

   } 

   r=…………………………………….; 

  } 

  first=…………………………………….; 

 } 

} 

int main(){ 

 node *first, *second , *third; 

 first=NULL ; second=NULL; third=NULL;  

 input(first); cout<<"A= ";  

print(first); 

 input(second);cout<<"B= ";  

print(second); 

 Intersect(first,second,third);  

cout<<"A intersect B = ";  

print(third); 

 return 0; 

} 
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ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมเพ่ือหา การ Union ของ รายการโยงท่ี first และ second ชีอ้ยูท่ี่โหนด

แรก โดยผลของการ Union เก็บไว้ท่ี third ดงัคําสัง่ตอ่ไปนี ้

Union(first,second,third);  

cout<<"A union B = ";  

print(third); 

จงสร้างฟังก์ชนัช่ือ Union เพ่ือทํางานได้ตามวตัถปุระสงค์ข้างต้น 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 
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ปฏบิตักิารครัง้ที่ 13 
 

 

ข้อ 1.  จงอธิบายความแตกตา่งของโครงสร้างข้อมลูแบบกองซ้อน และโครงสร้างข้อมลูแบบ

แถวคอยของการนําเข้าข้อมลูและนําออกข้อมลูจากโครงสร้างทัง้สองชนิด กําหนดให้ข้อมลูท่ี

ต้องการประมวลผลเป็นเลขจํานวนเตม็ดงันี ้   52   62   78  12  23  15  89   56 

…..………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 
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ข้อ 2. โปรแกรมตอ่ไปนีเ้ป็นโปรแกรมรับช่ือและคะแนนสอบของนกัศกึษาเก็บใน Linked Stack 

และนําข้อมลูมาคดิเกรดของนกัศกึษาตามกฏเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง สรุปจํานวน

ของนกัศกึษาท่ีได้เกรด G,Pและ F ออกทางจอภาพ จงเตมิคําให้สมบรูณ์ 

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

struct student 

{ 

 string   name; 

 int      score; 

 ...................................... next; 

}; 

void print(student* x) 

{ 

 int f=0,p=0,g=0; 

 while (……………………………………….) { 

  cout<<x->name<<" "<<x->score<<endl; 

  if (x->score<60)   

…………………..……………..; 

  else if (x->score<80)  

…………………………………..; 

  else  

……………………………………; 

  x=…………………………………….; 

 }  

 cout<<"G= "<<g<<" P= "<<p<<" F= "<<f<<endl; 

} 
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void push(………………………….…………….. top)  

{ 

 ……………………… p; 

 p = ……………………………………….;  

 cout<<"name=";  cin>>p->name; 

 cout<<"score="; cin>>p->score; 

 p->next = NULL; 

 if (top==………………….) 

  top=……………………; 

 else 

 { 

  …………………..………………………..; 

  top = …………………………………….; 

 } 

} 

int main(){ 

 char ch; 

 student* top ; 

 top = …………………; 

 do{ 

  push(top); 

  cout<<"run again y/n?";cin>>ch; 

 }while (ch != 'n'); 

 print(top); 

   

 return 0; 

} 
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จงเขียนฟังก์ชนั print ใหมใ่ห้เป็นฟังก์ชนัเรียกตวัเอง 

void print(student* x) 

{ 

…………………………………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

} 

ข้อ 3. โปรแกรมตอ่ไปนีเ้ป็นโปรแกรมในการป้อนช่ือหนงัสือ  ผู้แตง่หนงัสือ เก็บใน Linked 

Queue โดยให้ตวัแปรพอยเตอร์ front ชีท่ี้โหนดแรกและตวัแปรพอยเตอร์ rear ชีท่ี้โหนดสดุท้าย

ของรายการโยง  ซึง่การทํางานของโปรแกรมจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชนั DelData เพ่ือลบโหนดของ

ข้อมลูท่ีมีผู้แตง่หนงัสือคนเดียวกนัทัง้หมดออกจากรายการโยงและพิมพ์ออกทางจอภาพ จงเตมิ

คําสัง่โปรแกรมนีใ้ห้สมบรูณ์ 

#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 
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struct book_node{ 

 string name_book;  

string author_book;   

book_node *link; 

}; 

void EnQueue(…………………………………………………………..……………………..) 

{ 

 …………………. *p;  

string name;   

cout<<"book name=?"; cin>>name; 

 while(name != "####") { 

  p = ………………..……………;  

p->name_book = ………………………….; 

  cout<<"author book=?";  

cin>>………………………….;   

p->link = …………………; 

  if (rear==…………………………) { 

   front = p;   

rear = p; 

  } 

  else { 

   rear->link = ………………….;   

rear=………………………..; 

  } 

  cout<<"book name=?"; cin>>……………………..;  

 } 

} 



 

 168 

void Print(……………………………………………) { 

 if (front!=NULL) { 

  cout<<front->name_book<<" "<<front->author_book<<endl; 

  Print(…………………………………..); 

 } 

} 

bool DelData(book_node *&front, string name_del){ 

 book_node *prev,*current ,*p; 

 prev = …………………..;   

current = ………………..;   

bool flag=false; 

 while(current != ………………….……………….){ 

  if(current->author_book==name_del) 

{ 

   p=…………………….;  

prev->link = ……………………………………; 

   current=………………………………………….;  

delete(p);  

flag=true; 

  } 

  else{ 

   prev=………………………………………;  

current=…………………………………………………; 

  } 

 } 

 return flag; 

} 
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int main(){ 

 book_node *front, *rear;  

string name_del; 

 front=NULL; rear=NULL; 

 EnQueue(front,rear);   

Print(front); 

 cout<<"name delete=?"; cin>>name_del; 

 if (DelData(front,name_del))  

  Print(front); 

 else 

  cout<<"no data delete"; 

 return 0; 

} 

ข้อ 4. จงเขียนฟังก์ชนั pop เพ่ือนําข้อมลูท่ีเก็บใน Linked Stack ในข้อท่ี 2 พิมพ์ออกทางจอภาพ 

โดยท่ี main function มีการเรียกใช้คําสัง่ดงันี ้

bool empty=false;   

string name1;   

int score1; 

 while (!empty)  

{ 

  empty=pop(name1,score1,top); 

  if (!empty) 

cout<<name1<<” ”<<score1<<” ”<<endl; 

 }   

 

จงเขียนฟังก์ชนัช่ือ pop เพ่ือทํางานได้ดงัคําสัง่ข้างต้น  
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bool pop(string& name1,int& score1,student*& p) { 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………….……….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

} 

ข้อ 5 จงเขียนโปรแกรมเพ่ือรับกลุม่ของอกัขระกําหนดอกัขระตวัสดุท้ายของกลุม่ลงท้ายด้วย $   

ภายในกลุม่ของอกัขระต้องมีอกัษร  C    นําอกัขระกลุม่นีต้รวจสอบ  ระหวา่งอกัขระก่อนอกัขระ 

C   และหลงัอกัขระ C  วา่เป็นสว่นผนักลบั(Reverse) หรือไม ่ กรณีท่ีเป็นสว่นผนักลบัให้พมิพ์วา่   

“legal string”   กรณีอ่ืนๆให้พิมพ์วา่ “illegal string” 

 ถ้าผู้ใช้ป้อน   ACA$           หรือ  12ACA21$         ผลคือ legal  string 

          11ACA12$    หรือ  abcdd$            ผลคือ not  legal หรือ illegal string 
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#include<iostream> 

#include<string> 

using namespace std; 

struct node{ 

 char ch; 

 node *next; 

}; 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 172 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 
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ปฏบิตักิารครัง้ที่ 14 
 

 

ข้อ 1  พิจารณาข้อมลูตอ่ไปนี ้ 45  85  95  23  42  52  84  12  35  24 

     จงวาดรูปต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค(Binary search tree)  และเขียนฟังก์ชนัในการแวะผา่น 

     ต้นไม้เพ่ือพิมพ์ข้อมลูเฉพาะท่ีมากกวา่ 50 ออกมาทางจอภาพ  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ข้อ 2.  พิจารณาโครงสร้างรูปต้นไม้ตอ่ไปนี ้

M

A E GA K N U Z

D GR P V

F S

 
2.1 จงประกาศโครงสร้างข้อมลูของต้นไม้แบบทวิภาคโดยวธีิ link allocation   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

2.2 จงท่องต้นไม้แบบ Inorder , Preorder และ Postorder 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

ข้อ 3 โปรแกรมตอ่ไปนีเ้ป็นโปรแกรมในการนําข้อมลูคะแนนของนกัศกึษาเก็บในโครงสร้าง 

Binary Search tree โดยให้ตวัแปรพอยเตอร์ n ชีท่ี้ root node  ผู้ใช้สามารถป้อนคะแนนวนซํา้

จนกระทัง่ป้อน 0  จงึหยดุ การทํางานของโปรแกรมจะทําการท่องต้นไม้แบบ inorder  พิมพ์ออก

ทางจอภาพ นอกจากนีโ้ปรแกรมสามารถลบโหนดข้อมลูในโครงสร้างต้นไม้โดยให้ผู้ใช้ป้อน

คะแนนใดๆท่ีต้องการลบออกจากโครงสร้างต้นไม้ และพิมพ์ข้อมลูหลงัจากการทํางานออกมา

แบบ inorder จงเตมิคําสัง่โปรแกรมให้สมบรูณ์ 
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#include <iostream> 

using namespace std; 

struct node 

{ 

       node *llink; 

       int  data; 

       node *rlink;}; 

void create(node*& p,int score) 

{ 

     if(p == ...........................................) 

{ 

            p = ........................................; 

            p->data = score; 

            p->llink = NULL; 

            p->rlink = NULL; 

} 

     else if(p->data > score)  

create(...............................................................................); 

     else  

create(...............................................................................); 

} 

void inorder(node* p) 

{ 

     if(……..………………………….) 

{ 

            inorder(p->llink); 

            cout<<p->data<<" "; 
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            inorder(p->rlink); 

} 

} 

………………………. findMin(node* p) 

{ 

while(p->llink != NULL)  

p = …………………………………………..; 

       return p; 

} 

void del(………………………………………………………….) 

{ 

     node *q; 

     if(t == ………………………….)  

cout<<"Can not delete."<<endl; 

     else 

{ 

 if(x < t->data)  

del(t->llink,x); 

             else if(x > t->data)  

del(t->rlink,x); 

 

             else {  

if(t->llink == NULL) { 

                      q = t; 

                      t = t->rlink; 

                      delete(q); 

} 
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                   else if(t->rlink == NULL) { 

                         q = t; 

                         t = ……………………………………….; 

                         delete(q); 

} 

                   else {  

q = findMin(…………………………………….); 

                          t->data = q->data; 

                          del(t->rlink,t->data); 

} 

} 

} 

} 

int main()  { 

    node *n; 

    n = NULL; 

    int a; 

    cout<<"Binary sort and delete node"<<endl; 

    cout<<"Input positive integer. Enter 0 for end of data."<<endl<<endl; 

    do{  

cout<<"Data : "; cin>>a; 

          if(a != 0)  

create(n,a);  

       } while(a != 0); 

    inorder(n); 

    cout<<"Number to delete : "; cin>>a; 

    del(n,a); 
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    inorder(n);  

    return 0; 

} 

จงเขียนฟังก์ชนัในการหาคา่เฉล่ียของคะแนนท่ีเก็บในโครงสร้างต้นไม้ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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