
1



บทที่ 1
โครงสร้างข้อมูลขั้นตอนวิธีเบื้องต้น

ผู้บรรยาย : ผศ.ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



โครงสร้างข้อมูลขั้นตอนวิธีเบ้ืองต้น

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่สามารถอธิบายรูปแบบการท างานด้วยภาษาธรรมชาติ ซูโดโค้ด ผังงาน

เริ่มจากการศึกษาขั้นตอนวิธีเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลจนถึงการประยุกต์ใช้งานเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ได้
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โครงสร้างข้อมูลขั้นตอนวิธีเบ้ืองต้น

โครงสร้างข้อมูล 

เป็นการจัดการกลุ่มข้อมูลในหน่วยความจ าให้มีความสัมพันธ์กันและจัดการกลุ่มข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ก าหนดตามคุณสมบัติ
ที่ต้องการ บางครั้งถูกเรียกว่า ชนิดข้อมูล 

ชนิดข้อมูล มีหลายประเภท เช่น

• จ านวนเต็ม (integer) เป็นประเภทข้อมูลชนิดตัวเลขแบบจ านวนเต็ม 

• สตริง (string) เป็นประเภทข้อมูลชนิดสตริง

• และอ่ืนๆ
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โครงสร้างข้อมูลขั้นตอนวิธีเบ้ืองต้น

ขั้นตอนวิธี 

เป็นกลุ่มของค าสั่งที่ใช้ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา แต่ละปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ในเวลาที่รวดเร็ว โดยต้องท างานควบคู่
กับโครงสร้างข้อมูล เพื่อให้ไดว้ิธีการปัญหาที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

5



1.1 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้พัฒนาระบบมีการท างานเกี่ยวกับข้อมูล อยู่ 2 แนวทาง คือ

1. น าข้อมูลเข้าหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ต้องก าหนดชนิดของข้อมูลที่ต้องการเก็บ 

2. น าข้อมูลออกจากหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ต้องระบุชนิดข้อมูลให้ตรงกับความต้องการใช้
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1.1 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน

7
หมายเหตุ เครื่องหมาย(-) คือ ไม่คิดเครื่องหมาย

ชนิดของตัวแปร ขนาด (bits) ขอบเขตต่ าสุด ขอบเขตสูงสุด ข้อมูลที่เก็บ
char 8 -128 127 1 byte
unsigned char 8 0 255 -
int 16 -32,768 32,767 2 byte
unsigned int 16 0 65,535 -
short 8 -128 127 1 byte
unsigned short 8 0 255 -
long 32 -2,147,483,648 2,147,483,649 4 byte
unsigned long 32 0 4,294,967,296 -
float 32 3.4*10e(-38) 3.4*10e(38) 4 byte
double 64 3.4*10e(-308) 3.4*10e(308) 8 byte
long double 128 3.4*10e(-4032) 1.1*10e(4032) 16 byte



1.2 ข้อมูลเชิงโครงสร้าง

ข้อมูลเชิงโครงสร้าง   ลักษณะเด่นในส่วนแฟ้มข้อมูล คือ 

แฟ้มข้อมูล (Data File) เปรียบได้กับแฟ้มเอกสารที่ใช้เก็บข้อมูลในหน่วยงาน 

เช่น แฟ้มประวัตินักศึกษา จะประกอบด้วยรายละเอียดของนักศึกษาทั้งหมด ได้แก่ 

• รหัสนักศึกษา 

• ชื่อนามสกุลของนักศึกษา 

• คณะที่ศึกษา 

• โปรแกรมที่ศึกษา 

• หมูเ่รียน 

• และอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลในประเภทเดียวกัน  

ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลนักศึกษาจะมีรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละคน 

เรียกว่า ระเบียนหรือเรคอร์ด (Records) 
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โครงสร้างข้อมูลแฟ้มผลการสอบ 

1.2 ข้อมูลเชิงโครงสร้าง
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แฟ้มข้อมูล ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล คะแนน
1 57001 สามพราน มะพร้าว 50
2 57002 เนม โมโร 78
3 57003 กิติ มีนา 58
4 57004 ทัดดาว กันยา 66

เรคอร์ด ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล คะแนน
1 57001 สามพราน มะพร้าว 50

ฟิลด์ ล าดับ
1



1.3 ซูโดโค้ด

ซูโดโค้ด เป็นเครื่องมือใช้ในการอธิบายขั้นตอนวิธีรูปแบบหนึ่ง ที่แสดงขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ด้วยภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย
และสะดวกต่อผู้เขียน 

รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด
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Algorithm <ชื่อของข้ันตอนวิธี> 
         1. .......................................................... 
         2. .......................................................... 
         .............................................................. 
         .............................................................. 
         END 

 



ตัวอย่างที่ 1.1 การเขียนซูโดโค้ด เพื่อใช้ในการค านวณการบวกเลข 2 จ านวน จากทางแป้นพิมพ์

1.3 ซูโดโค้ด
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Algorithm Summation
1. SUM = 0
2. INPUT (value1)
3. INPUT (value2)
4. SUM = value1 + value2 
5. OUTPUT (SUM)

End.



1.4 ผังงาน

ผังภาพ  เป็นเครื่องมือในการจัดล าดับความคิดในการท างานหรือขั้นตอนในการท างานต่าง ๆ ให้แสดงออกในรูปแบบของรูปภาพหรือ
สัญลักษณ์ โดยแต่ละสัญลักษณ์จะใช้แทนความหมายในการท างานในแต่ละขั้นตอน และใช้ลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานของ
โปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหลของข้อมูลต้ังแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
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1.4 ผังงาน

สัญลักษณ์ของผังงานโปรแกรม 
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ล าดับ สัญลักษณ์ ความหมาย 

1  เริ่มต้นท างาน/จบการท างาน 

2  ก าหนดค่าหรือประมวลผล 
3  รับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล 

4  รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 

5  การตัดสินใจ 
6  แสดงผลข้อมูลทางจอภาพ 

7  แสดงผลข้อมูลออกทางเอกสาร 

8  ทิศทางการด าเนินงาน 
9  ตัวเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน 

10  ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอ่ืน 
 



1.4.1 การท างานแบบเป็นล าดับ (Sequence)

1.4 ผังงาน

เป็นโครงสร้างควบคุมการท างานทีละค าสั่งจากบนลงล่างหรือ
ก่อนหลัง ตามทิศทางการท างาน ไม่มีการเปรียบเทียบการท างาน 
เช่น การค านวณพื้นที่ของสี่เหล่ียมผืนผ้า
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1.4.2 การท างานแบบเลือกท า (Selection)

ผังงานจะมีลักษณะโครงสร้างการท างานท่ีมีการตัดสินใจโดยมีเงื่อนไขเป็นตัวก าหนด

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1) การท างานแบบหนึ่งทางเลือก (single alternative) 

2) การท างานแบบสองทางเลือก (double alternative) 

3) การท างานแบบหลายทางเลือก (multiple-alternative) 

1.4 ผังงาน
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1) การท างานแบบหนึ่งทางเลือก

เป็นค าสั่งที่มีลักษณะการท างานตามค าสั่ง โดย ต้องท าการ
ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน  และมีสองทางเลือกในการท างาน คือ

• ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้าไปท าค าสั่งที่ก าหนด และออกจาก
โปรแกรม 

• ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกจากโปรแกรม 

1.4 ผังงาน
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ตัวอย่างที่ 1.2 การท างานแบบเลือกท าหนึ่งทางเลือก

1.4 ผังงาน
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01
02
03
04
05
06
07
08 

#include<iostream>  
using namespace std;
int main()
{ 

int i=10;
if(i<20)
cout<<"Nakhon Pathom Rajabhat University";

}



ผลการท างานของโปรแกรม

1.4 ผังงาน
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Nakhon Pathom Rajabhat University



อธิบายการท างาน

1.4 ผังงาน
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บรรทัดที่ 05 ประกาศตัวแปร i มีชนิดข้อมูลเป็น integer และก าหนดค่าเท่ากับ 10
บรรทัดที่ 06 เงื่อนไข if การท างานแบบเลือกท าหนึ่งทางเลือก

ใชท้ าการตรวจสอบตัวแปร i
ถ้ามีค่าน้อยกว่า 20 ให้แสดงข้อความในบรรทัดที่ 07

บรรทัดที่ 07 ถ้าเงื่อนไขบรรทัดที่ 06 เป็นจริงให้แสดงข้อความ
"Nakhon Pathom Rajabhat University"



2) การท างานแบบสองทางเลือก

1.4 ผังงาน

เป็นค าสั่งที่มีลักษณะเลือกการท างานโดยเลือกท าค าสั่งใดค าสั่งหนึ่ง
เท่านั้น  และการท างานจะท าการตรวจสอบเงื่อนไขตามค่าข้อมูลที่
น ามาเปรียบเทียบ

• ถ้าเป็นจริงก็จะท างานกับค าสั่งกรณีที่เป็นจริง  

• ถ้าเป็นเท็จก็จะท าตามค าสั่งกรณีที่เป็นเท็จ
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ตัวอย่างที่ 1.3 การท างานแบบสองทางเลือก 

1.4 ผังงาน
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

#include<iostream>  
using namespace std;
int main()
{ 

int ans;
cout<<"what is 5+5 =?";
cin>>ans;
if(ans==10)

{  
cout<<"Right";
}else{
cout<<"Wrong";
} 

return 0;
}



ผลการท างานของโปรแกรม 

• กรณีตอบถูก (10)

1.4 ผังงาน

• กรณีตอบผิด
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Right Wrong



อธิบายการท างาน

1.4 ผังงาน
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บรรทัดที่ 05 ประกาศ ans ตัวแปรชนิด inteter
บรรทัดที่ 06 แสดงข้อความถามค าตอบตัวเลข 5+5 จะเท่ากับเท่าใด
บรรทัดที่ 07 รับค าตอบให้กับตัวแปร ans
บรรทัดที่ 08 เงื่อนไข if เลือกท าสองทางเลือก   

ถ้ามีค่าเท่ากับ 10 ให้แสดงข้อความในบรรทัดที่ 10
ถ้าเป็นเท็จ ให้แสดงข้อความในบรรทัดที่ 12

บรรทัดที่ 10 ถ้าเงื่อนไขบรรทัดที่ 08 เป็นจริงให้แสดงข้อความ " Right"
บรรทัดที่ 12 ถ้าเงื่อนไขบรรทัดที่ 08 เป็นจริงให้แสดงข้อความ " Wrong"



3) การท างานแบบหลายทางเลือก

1.4 ผังงาน

เป็นค าสั่งที่มีลักษณะเลือกการท างานโดยเลือกท าค าสั่งใดค าสั่งหน่ึง
เท่านั้น  โดยการท างานจะเปรียบเทียบเงื่อนไข

• ถ้าเป็นจริงก็จะท างานกับค าสั่งกรณีที่นั้น ๆ 

• ถ้าเป็นเท็จจะเข้าไปท างานด้านกรณีเท็จ โดยท าการตรวจสอบแต่
ละชั้นจะได้ผลการท างานในโครงสร้างแบบสองทางเลือก แต่ผล
โดยรวมของโครงสร้างนี้จะออกหลายทางเลือก 
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ตัวอย่างที่ 1.4 การท างานแบบหลายทางเลือก 

1.4 ผังงาน
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

#include<iostream>  
using namespace std;
int main()
{ 

int ans;
cout<<"Enter number 1-5:";
cin>>ans;
if(ans==1)  cout << "Number.1";

else if (ans==2) cout << "Number.2";
else if (ans==3) cout << "Number.3";
else if (ans==4) cout << "Number.4";
else if (ans==5) cout << "Number.5";
else cout << "Please enter number 1-5";

return 0;
}



ตัวอย่างที่ 1.4 ผลการท างานของโปรแกรม

• กรณีใส่ตัวเลข 5

1.4 ผังงาน

• กรณีไม่ใส่ตัวเลข 1-5
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Enter number 1-5:5
Number.5

Enter number 1-5:9
Please enter number 1-5



ตัวอย่างที่ 1.4 อธิบายการท างาน

1.4 ผังงาน
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บรรทัดที่ 05 ประกาศ ans ตัวแปรชนิด inteter
บรรทัดที่ 06 แสดงข้อความ "Enter number 1-5:"  
บรรทัดที่ 07 รับค าตอบให้กับตัวแปร ans
บรรทัดที่ 08 กรณีใส่ตัวเลข 1 เป็นจริง ให้แสดงข้อความ Number.1
บรรทัดที่ 09 กรณีใส่ตัวเลข 2 เป็นจริง ให้แสดงข้อความ Number.2
บรรทัดที่ 10 กรณีใส่ตัวเลข 3 เป็นจริง ให้แสดงข้อความ Number.3
บรรทัดที่ 11 กรณีใส่ตัวเลข 4 เป็นจริง ให้แสดงข้อความ Number.4
บรรทัดที่ 12 กรณีใส่ตัวเลข 5 เป็นจริง ให้แสดงข้อความ Number.5
บรรทัดที่ 13 กรณีไม่ใส่ตัวเลข 1-5 ให้แสดงข้อความ Please enter number 1-5



1.4 ผังงาน

1.4.3 การท างานแบบท าซ้ าหรือวนรอบ 

เป็นการท างานซ้ าตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

• การวนรอบแบบใช้การนับจ านวนรอบ โครงสร้างลักษณะนี้จะมีตัวแปรควบคุมที่ใช้ส าหรับการนับจ านวนรอบ 

• การวนรอบแบบมีเงื่อนไข การวนรอบลักษณะนี้จะใช้เมื่อผู้พัฒนาไม่ทราบจ านวนการท างานที่แน่นอน ท าให้การวนรอบแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องรอผลจากรอบก่อนหน้าก่อนทุกครั้ง

การท างานแบบท าซ้ าหรือแบบวนรอบ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. การท างานแบบท าซ้ าแบบเงื่อนไขเป็นจริง (DO-WHILE)

2. การท างานแบบท าซ้ าจนเงื่อนไขเป็นจริง (While loop)

3. การท างานแบบท าซ้ าตามจ านวนรอบที่ระบุ (For Loop)
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1.4 ผังงาน

1) การท างานแบบท าซ้ าแบบเงื่อนไขเป็นจริง (DO-WHILE)

ท าตามค าสั่งของ do ก่อนหน่ึงรอบ แล้วจึงเริ่มตรวจสอบเงื่อนไขที่ while 

• ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะวนกลับไปท างานอีกครั้ง แล้วกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ เป็นอย่างนี้ไปจนกว่าผลการตรวจสอบเงื่อนไขจะ
ออกมาเป็นเท็จ จึงจะเลิกการท างาน
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ตัวอย่างที่ 1.5 โปรแกรมการท างานแบบท าซ้ าแบบเงื่อนไขเป็นจริง

1.4 ผังงาน

30

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{

char ch;
do 
{

cout << "Enter 'n' to exit loop: ";
cin >> ch;

} while (ch != 'n');
cout << "Exit from the loop."; 
return 0;

}



ผลการท างานของโปรแกรม

1.4 ผังงาน

31

Enter 'n' to exit loop: N
Enter 'n' to exit loop: a
Enter 'n' to exit loop: e
Enter 'n' to exit loop: i
Enter 'n' to exit loop: o
Enter 'n' to exit loop: n
Exit from the loop.



อธิบายการท างาน

1.4 ผังงาน

32

บรรทัดที่ 05 ประกาศ ch ตัวแปรชนิด char 
บรรทัดที่ 06-10 ลูป do…while
บรรทัดที่ 08 แสดงข้อความ “Enter 'n' to exit loop:”
บรรทัดที่ 09 การรับค่าตัวแปร ch จากผู้ใช้
บรรทัดที่ 10 ตรวจสอบค่าตัวแปร ch ถ้าเท่ากับ n จึงออกจากการท างาน
บรรทัดที่ 11 จบการท างานให้แสดงข้อความ “Exit from the loop.



2) การท างานแบบท าซ้ าจนเงื่อนไขเป็นจริง (While loop)

การท างานจะท าการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน 

• ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้าท างานภายในลูปและจะวนกันไปทดสอบเงื่อนไขการท างาน

• ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะออกจากกรท างาน

รูปแบบการท างานจะมีจ านวนครั้งการท างานที่ไม่แน่นอนขึ้นกับเงื่อนไขการท างาน 

1.4 ผังงาน
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ตัวอย่างที่ 1.6 โปรแกรมการท างานแบบท าซ้ าจนเงื่อนไขเป็นจริง

1.4 ผังงาน

34

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{

int n = 1;
while (n <= 10)    {

cout << n;
n++;

}
cout << " end loop";
return 0;

}



ผลการท างานของโปรแกรม

1.4 ผังงาน
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12345678910 end loop 



อธิบายการท างาน

1.4 ผังงาน
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บรรทัดที่ 05 ประกาศ n ตัวแปรชนิด inteter และก าหนดค่าให้กับตัวแปรเท่ากับ 1
บรรทัดที่ 06-09 while-loop จะท าการตรวจสอบค่าตัวแปร n <=10

ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแสดงค่า n และเพิ่มค่า n ทีละ 1 ค่า
บรรทัดที 10 แสดงข้อความ end loop



1.4 ผังงาน

3) การท างานแบบท าซ้ าตามจ านวนรอบที่ระบุ (for loop)

การท างานโดยก าหนดค่าเริ่มต้นเพื่อวนลูปเช็คค่านั้นว่าเป็นจริงหรือเท็จ 
ถ้าเป็นจริงก็จะท าในลูป และหลังการท างานแต่ละครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ใช้วนลูปแล้วจะตรวจสอบค่านั้นอีกไปเรื่อย ๆ จนเป็นเท็จ
จึงจะออกจากการท างาน โดยการท างานลูป for จะท างานในจ านวนครั้งที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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1.4 ผังงาน

• ตัวอย่างที่ 1.7 จงเขียนซูโดโค้ดและผังงานเพื่อค านวณหาพ้ืนที่รูปสามเหล่ียม

38

ซูโดโค้ด ผังงาน

Algorithm TriangleArea
Input x 
Input y 
Compute area = (x * y) /2
Print area 

End



1.4 ผังงาน

• ตัวอย่างที่ 1.8 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหนึ่งคนท าการสอบเก็บคะแนนทั้งหมด 5 ครั้ง
1. จงเขียนซูโดโค้ดการนับผลการสอบของนักศึกษา
2. จงเขียนผังงานประกอบการนับผลการสอบของนักศึกษาคนนี้
3. จงเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีตามซโูดโค้ดที่ออกแบบ

39



1) ซูโดโค้ดการนับผลการสอบของนักศึกษาที่ท าการสอบเก็บคะแนนทั้งหมด 5 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 1.8

40

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Start 
Sum = 0 
Enter testscore 1:
Add first testscore to sum 
Enter testscore 2:
Add to sum 
Enter testscore 3:
Add to sum
Enter testscore 4:
Add to sum 
Enter testscore 5:
Add to sum 
Get the sixth testscore
Add to sum 
Output the sum 
Stop



2) ผังงานการนับผลการสอบของนักศึกษาที่ท าการสอบเก็บคะแนนทั้งหมด 5 ครั้ง  

ตัวอย่างที่ 1.8
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3) โปรแกรมการนับผลการสอบที่ท าการสอบเก็บคะแนนทั้งหมด 5 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 1.8

42

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{ 

int score ,sum;
sum=0; cout<<"Enter testscore 1:";     cin>>score;
sum=sum+score;  cout<<"Enter testscore 2:";     cin>>score;
sum=sum+score;  cout<<"Enter testscore 3:";     cin>>score;
sum=sum+score;  cout<<"Enter testscore 4:";     cin>>score;
sum=sum+score;  cout<<"Enter testscore 5:";     cin>>score;
sum=sum+score;  cout<<"total of testscore :";    cout<<sum; 
system("pause");
return 0;

}



ตัวอย่าง โปรแกรมการนับผลการสอบแบบวนตามจ านวนรอบที่ระบุ ได้ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1.8
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

#include <iostream>  
using namespace std;
int main()
{ 

int i,score ,sum;
sum=0;
for (int i = 1 ;  i <= 5 ; i++ )
{

cout<<"Enter testscore "<<i<<":";
cin>>score;
sum=sum+score;

}
cout<<"total of testscore :"; cout<<sum;  
return 0;

}



ตัวอย่างที่ 1.8

ผังงาน การนับผลการสอบแบบวนลูป
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1.5 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี

การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ 

• หน่วยความจ า (Space) ที่ใช้ในการประมวลผล คือ ส่วนที่ใช้วิเคราะห์หน่วยความจ าก่อนที่จะท าการประมวลผลขั้นตอนวิธีที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อให้ทราบว่าจะต้องใช้หน่วยความจ าทั้งหมดเท่าไร  

• เวลา (Time) ที่ใช้ในการประมวลผล คือ เวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้ในการประมวลผลขั้นตอนวิธีของการด าเนินการ 
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1.5 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี

1.5.1  ตัวด าเนินการแบบค่าคงที่ 
เป็นการท างานที่ตัวด าเนินการค่าคงทีม่ีล าดับขั้นตอนที่มีค่าคงที่ตลอดการท างาน   
ดังตัวอย่างด้านล่าง

อธิบายการนับตัวด าเนินการแบบค่าคงที่

f(n) = 1+1 = 2 จึงได้ว่า Big-O = O(2)

46

1
2

i = 5;
sum = (1+n)*(n/2)

บรรทัดที่ 1 ก าหนดค่า 1 ครั้ง
บรรทัดที่ 2 การด าเนินทางคณิตศาสตร์ 1 ครั้ง



1.5 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี

1.5.2  ตัวด าเนินการแบบเชิงเส้น เป็นขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เนื่องจากมีล าดับขั้นตอนการท างานที่คงที่ 
การท างานจะมีการเพิ่มค่าหรือการลดค่าคงที่ 

จากโปรแกรม ตัวแปร var_a ก าหนดให้เพ่ิมค่าตัวเลขส าหรับการท างานซ้ าภายในลูป for ด้วยค่าคงที่จ านวน 100 รอบ 

ประสิทธิภาพในการท างานของขั้นตอนวิธีของลูปนี้ คือ f(n) = n
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1
2
3
4

for(var_a =0; var_a<100; var_a+)
{
…

}



1.5 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี

1.5.3 ตัวด าเนินการแบบลอการิธึม เป็นการท างานของตัวด าเนินการภายในลูปของขั้นตอนวิธี  
โดยพิจารณา 3 ค่า 
1. ค่าเริ่มต้น คือ ค่าเริ่มต้นที่เราใช้ก าหนดเพื่อใช้ในเงื่อนไข 
2. ค่าเงื่อนไข คือ ค่าการก าหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบการเข้าท างานภายในลูป 
3. ค่าการเพิ่มค่า คือ ค่าที่เราใช้ท าการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อจบการท างาน

ถ้าให้ f(n) แทนประสิทธิภาพ และ n แทนจ านวนรอบการท างาน 
ประสิทธิภาพในการท างานเป็น  f(n) = [log2 n]
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for (x=1; x<10; x=x*2)
{
...
}



1.6 การวัดผลขั้นตอนวิธี

• สิ่งส าคัญในโครงสร้างข้อมูล คือ ขั้นตอนวิธี  ในการจัดข้อมูลใด ๆ ที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการท างาน  เพื่อความเข้าใจในการประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานสามารถใช้เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพด้วยอัตราการเจริญเติบโตทุกกรณีของข้อมูลที่น าเข้าสู่กระบวนการ  
ดังนี้
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1.6 การวัดผลขั้นตอนวิธี 

การประเมินประสิทธิภาพการท างาน
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1.6 การวัดผลขั้นตอนวิธี 

• Worst Case Time Complexity 

คือ เวลามากที่สุดที่ขั้นตอนวิธีต้องการใช้ในการน าเข้าข้อมูลขนาด n ในการประมวลผล 

• Best Case Time Complexity 

คือ เวลาดีที่สุดที่ขั้นตอนวิธีต้องการใช้ในการน าเข้าข้อมูลขนาด n ในการประมวลผล
 Average Case Time Complexity 

คือ เวลาเฉลี่ยที่ขั้นตอนวิธีต้องการใช้ในการน าเข้าข้อมูลขนาด n ในการประมวลผล

• ขนาดของข้อมูลน าเข้า หมายถึง จ านวนข้อมูลที่ใช้ในการน าเข้าสู่ขั้นตอนวิธี
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1.6 การวัดผลขั้นตอนวิธี 

ความซับซ้อนของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น

• ความซับซ้อนของเวลา (time complexity) 

• ความซับซ้อนในเชิงพื้นที่ (space complexity) 

ส าหรับคาดว่าเป็นต้องการเวลาและหน่วยความจ า  

โดยทั่วไปความซับซ้อนของเวลา (time complexity) ถือว่าส าคัญมากกว่าความซับซ้อนของพื้นที่ (space complexity) ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะความต้องการใช้พ้ืนที่ในหน่วยความจ านั่นเอง
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1.7 ฟังก์ชันการเติบโต (Growth of Functions)

อัตราการเติบโตของเวลาที่ใช้ในการรันโปรแกรมของแต่ละขั้นตอนวิธี สามารถเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์ 𝑂(big oh), Ω(big 
omega), and 𝜃(big theta)
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1.7 ฟังก์ชันการเติบโต (Growth of Functions)

• ตัวอย่างที่ 1.9 จงแสดงอัตราการเติบโตของลูปการท างานที่แตกต่างกัน
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ลูปการท างาน อัตราการเติบโต
for (i=1; i<=1000; i=i+1)   
<<application code>>;

1000 ครั้ง

for (i=1; i<=1000; i=i+2) 
<<application code>>;

500 ครั้ง

for (i=1; i<1000; i=i*2)  
<<application code>>;

10 ครั้ง

for (i=1000; i>=1; i=i/2) 
<<application code>>;

10 ครั้ง

for (j=1; j<=10; j=j+1)    
for (i=1; i<=10; i=i+1)  

<<application code>>;   

100 ครั้ง

การวิเคราะห์ฟังก์ชันอัตราการเติบโต
ตามการวัดประสิทธิภาพของขั้นตอน
วิธีเรียงล าดับฟังก์ชันที่ท างานเร็วที่สุด
ไปหาฟังก์ชันที่ท างานช้าที่สุด



1.7 ฟังก์ชันการเติบโต (Growth of Functions)

การวิเคราะห์ความเร็วของขั้นตอนวิธี
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เร็ว  ช้า 

log n n n log n n2 n3 2n 
0 1 0 1 1 2 
1 2 2 4 8 4 
2 4 8 16 64 16 
3 8 24 64 512 256 
4 16 64 256 4096 65,536 
5 32 160 1,024 32,768 4,294,967,296 

 



1.7 ฟังก์ชันการเติบโต (Growth of Functions)

กราฟเปรียบเทียบฟังก์ชันอัตราการเติบโต

time 

การวิเคราะห์ความเร็วของ Algorithm
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1.8 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการท างาน 

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนการเขียนและออกแบบโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมมากที่สุดของ
ช่วงข้อมูลที่น ามาใช้งาน 

สมมุติว่ามีขั้นตอนวิธี 2 ขั้นตอนวิธีที่รันบนโปรแกรมเดียวกัน 

• ขั้นตอนวิธีแรกใช้เวลาในการท างาน 30 รอบ 

• ขั้นตอนวิธีที่สองใช้เวลาในการท างาน 50 รอบ

การพิจารณาเวลาในการวัดประสิทธิภาพการท างานตามคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์

จะพบว่าผลที่ได้ไม่สามารถวัดความแตกต่างได้
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ตัวอย่างที่ 1.10 จงพิจารณาขั้นตอนวิธีจากโปรแกรมต่อไปนี้ 

• จ านวนการประมวลผลของโค้ดโปรแกรมข้างต้นมีการท างานเป็น 1+2+1+1+1+3 = 9

• ส าหรับการท างานของขั้นตอนวิธีนี้จ านวนการท างานจะเป็นการท างานที่มีรูปแบบตายตัว

1.8 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
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01 cout<<”Enter two numbers”; //Line 1 : มี 1 การท างาน
02 cin >> num1 >>num2; //Line 2 : มี 2 การท างาน
03 If (num1>=num2) //Line 3 : มี 1 การท างาน
04 max=num1; //Line 4 : มี 1 การท างาน
05 Else //Line 5 : -
06 max=num2; //Line 6 : มี 1 การท างาน
07 cout<<”The maximum number is:”<<max<<endl; //Line 7 : มี 3 การท างาน



1.8.1 สัญลักษณ์ Big-Oh หรือ 𝑂

• สัญลักษณ์ Big-Oh น าเสนอในปี ค.ศ. 1894 โดย Paul Bachmann 

• 𝑂 𝑔 𝑛 คือ ขอบเขตบนของฟังก์ชันที่มีอัตราการเติบโตของเวลา (upper-bound function) ที่ใช้ในการวัดการเติบโตของ
ฟังก์ชัน 𝑓(𝑛) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 𝑔(𝑛)

• นิยามของ Big-Oh 𝑓 𝑛 = 𝑂 𝑔 𝑛 เมื่อมีค่าคงที่บวก 2 จ านวน คือ 𝑐 และ 𝑛0 ที่ท าให้ 𝑓(𝑛) ≤ 𝑐𝑔(𝑛) เมื่อ 
𝑛 ≥ 𝑛0
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1.8.1 สัญลักษณ์ Big-Oh หรือ 𝑂

ตัวอย่างที่  1.11 จงพิสูจน์การหาค่า Big-Oh จากฟังชัน 𝑛2 + 42𝑛 + 7 = 𝑂 𝑛2 และค่าคงที่ 𝑐 และ 𝑛0
วิธีท า  

60

พิสูจน์ 𝑛2 + 42𝑛 + 7 = 𝑂(𝑛2)
𝑛2 + 42𝑛 + 7 ≤ 𝑛2 + 42𝑛2 + 7𝑛2 เมื่อ 𝑛 ≥ 1

= 50𝑛2

𝑛2 + 42𝑛 + 7 ≤ 50𝑛2 คุณสมบัติ 
Big-Oh  

ดังนั้น 𝑛2 + 42𝑛 + 7 = 𝑂 𝑛2 , 𝑐 = 50, 𝑛0= 1



1.8.1 สัญลักษณ์ Big-Oh หรือ 𝑂

ตัวอย่างที่  1.12 การค านวณค่า Big-Oh จากฟังก์ชัน  𝑓 𝑛 = 𝑛
𝑛+2

2

วิธีท า
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𝑓 𝑛 = 𝑛
𝑛+2

2

=
1

2
𝑛2 +

2

2
𝑛

= 𝑛2 + 𝑛
= 𝑛2

ดังนั้น 𝑂 𝑓 𝑛 = 𝑂(𝑛2)



1.8.1 สัญลักษณ์ Big-Oh หรือ 𝑂

การจ าแนกชนิดของฟังก์ชันด้วย Big-Oh เพื่อศึกษาพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีในด้านการเติบโตของเวลา สามารถท าการสรุปได้ดังนี้
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ฟังก์ชั่น F(n) ความหมาย ลักษณะของการเติบโตของฟังก์ชั่น ประสิทธิภาพ 

O(1) ค่าคงที่ น้อยที่สุด ดีที่สุด 
O(log N) ฟังก์ชั่นลอการิทึม   
O(N) ฟังก์ชั่นเชิงเส้น   
O(N log N) ฟังก์ชั่นลอการิทึมเชิงเส้น   
O(N2) ฟังก์ชั่นก าลังสอง   
O(N3) ฟังก์ชั่นก าลังสาม   
O(2N) ฟังก์ชั่นเอ็กโพแนนเชียล   
O(N!) ฟังชั่นแฟคทอเรียล มากที่สุด แย่ที่สุด 

 



1.8.2 สัญลักษณ์ Big-Omega หรือ Ω

• สัญลักษณ์ Big-Omega คือ ขอบเขตล่างของฟังก์ชันการเติบโตของเวลา (Lower-bound function) ที่ใช้ในการวัดการเติบโตของ 
𝑓(𝑛) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 𝑐𝑔(𝑛)

• นิยาม Big-Omega 𝑓 𝑛 = Ω 𝑔 𝑛 เมื่อมีค่าคงที่ 2 จ านวน คือ 𝑐 และ 𝑛0 ที่ท าให้ 𝑓 𝑛 ≥ 𝑐𝑔 𝑛 เมื่อ 𝑛 ≥
𝑛0
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1.8.2 สัญลักษณ์ Big-Omega หรือ Ω

• ตัวอย่างที่  1.13 จงพิสูจน์การหาค่า Big-Omega 

จากฟังก์ชัน 9𝑛2 + 15𝑛 + 8 = Ω 𝑛2 และค่าคงที่ 𝑐 และ 𝑛0
วิธีท า
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พิสูจน์ 𝑛 ≥ 0
9𝑛2 + 15𝑛 + 8 > 9𝑛2

จะได้ว่า 𝑓(𝑛) > 9𝑛2 คุณสมบัติ Big-Omega
ดังนั้น 𝑓(𝑛) = 𝛺 𝑛2 , 𝑐 = 9, 𝑛0≥ 0



1.8.3 สัญลักษณ์ Big-Theta  หรือ 𝜽

• สัญลักษณ์ Big-Theta คือ ขอบเขตการเติบโตของฟังก์ชันที่มีการเติบโตมากกว่าขอบเขตล่าง 𝑐1𝑔 𝑛 แต่การเติบโตต้องไม่มากกว่า
ขอบเขตบน 𝑐2𝑔(𝑛)

• นิยาม Big-Theta  𝑓 𝑛 = 𝜃 𝑔 𝑛 เมื่อมีค่าคงที่บวก 3 จ านวน คือ 𝑐1, 𝑐2 และ 𝑛0 ที่ท าให้ 𝑐1𝑔 𝑛 ≤
𝑓 𝑛 ≤ 𝑐2𝑔 𝑛 เมื่อ 𝑛 ≥ 𝑛0
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1.8.3 สัญลักษณ์ Big-Theta  หรือ 𝜽

ตัวอย่างที่ 1.14 จงพิสูจน์การหาค่า Big-Theta จากฟังชัน 𝑛2 + 5𝑛 + 7 = 𝜃 𝑛2 และค่าคงที่ 𝑐1, 𝑐2 และ 𝑛0
วิธีท า
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ถ้า 𝑛 ≥ 1 𝑛2 + 5𝑛 + 7 ≤ 𝑛2 + 5𝑛2

+ 7𝑛2 ≤ 13𝑛2

ถ้า 𝑛 ≥ 0 𝑛2 ≤ 𝑛2 + 5𝑛 + 7

ดังนั้น เมื่อ 𝑛 ≥ 1 1𝑛2 ≤ 𝑛2 + 5𝑛 + 7 ≤ 13𝑛2

𝑛0 = 1, 𝑐1 = 1, 𝑐1 = 13



1.9 การค านวณเวลาที่ใช้ในท างาน

• วิธีทั่ว ๆ ไปที่ใช้ในการประมาณเวลาของโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล ถ้าโปรแกรมที่เหมือนกัน 2 โปรแกรมประมวลผล
ในเวลาเดียวกัน การที่จะท าให้โปรแกรมดีขึ้นนั่น คือ การจัดการกับโค้ดโปรแกรมที่เขียนก่อนจะประมวลผล นั่นเอง

• โดยทั่วไปการแก้ไขปัญหาจะใช้ขั้นตอนวิธีที่ตรงตามความต้องการ และค านึงถึงความเข้าใจในการออกแบบและความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ

• การวิเคราะห์เวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอนวิธี จะใช้วิธีการค านวณเวลาที่โปรแกรมจะหยุดในช่วงเวลาที่ก าหนดหรืออาจจะหยุด
ก่อนที่ก าหนดแต่จะไม่หยุดหลังเวลาที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปจะมีกฎทั่วไป (General Rules) น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
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1.9 การค านวณเวลาที่ใช้ในท างาน

กฎ 1 FOR LOOPS:

เวลาในการท างานของลูปจะมีเวลาการท างานมากท่ีสุดเท่ากับจ านวนรอบค าสั่งภายในลูป

กฎ 2 NESTED FOR LOOPS:

เวลาในการท างานจะวิเคราะห์จากลูปภายนอกคูณกับลูปภายใน  

เช่น ตัวอย่าง โปรแกรมด้านล่างต่อไปนี้มี Big-Oh เป็น 𝑂(𝑛2)
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for ( i=0; j<n ; i++); 
    for ( j=0; j<n ; j++); 

         k++; 

 



1.9 การค านวณเวลาที่ใช้ในท างาน

กฎ 3 CONSECUTIVE STATEMENTS:

กรณีมีการเพิ่มลูปให้ท าการนับเวลาในการท างานจากลูปที่มีค่าของเวลาในการท างานมากที่สุดเพียงหนึ่งลูปเท่านั้น เช่น ตัวอย่าง 
โปรแกรมต่อไปนี้มี Big-Oh เป็น 𝑂(𝑛)และ 𝑂(𝑛2) ดังนั้น ค าตอบที่เหมาะสมคือ 𝑂(𝑛2)
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for( i=0; i<n; i++) 
    a[i] = 0; 
for( i=0; i<n; i++ ) 
   for( j=0; j<n; j++ ) 
       a[i] += a[j] + i + j; 

 



1.9 การค านวณเวลาที่ใช้ในท างาน

กฏ 4 lF/ELSE:

เวลาในการท างานของค าสั่ง if/else จะไม่มากกว่าเวลาของการท างานเปรียบเทียบบวกด้วยเวลาที่ใช้ในการท างานมากที่สุดระหว่าง 
Statement1และ Statement2 ดังนั้น ค าตอบที่เหมาะสมคือ 𝑂(𝑛)
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if( condition ) 
   Statement1 
else 
   Statement2 
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