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บทท่ี 10 
 

โครงสร้างข้อมูล 
 
 
 
ในการด าเนินชีวิตของคนปัจจุบนั ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอยูเ่สมอ ๆ ลกัษณะของขอ้มูลท่ี
พบเห็น มกัเป็นขอ้มูลเป็นกลุ่มของขอ้มูล เช่น เม่ือพิจารณาขอ้มูลของคนหน่ึงคน อาจจะ
พิจารณาคุณสมบติัใน เร่ืองของช่ือ สกุล น ้ าหนกั ความสูง อายุ หรือเม่ือพิจารณารถยนต์
หน่ึงคนัอาจจะพิจารณาถึง เป็นรถยนตท่ี์ผลิตจากประเทศใด ยี่ห้อ รุ่น ขนาดเคร่ืองยนต์ สี
เป็นต้น จะเห็นว่าเวลาท่ีพบเห็นข้อมูลหน่ึง ๆ ข้อมูลเหล่านั้ นมักจะประกอบด้วย
คุณสมบติัหรือขอ้มูลย่อยเสมอ กรณีของขอ้มูลโครงสร้างก็เป็นการพิจารณาขอ้มูลใน
ลกัษณะเดียวกนั การประกาศประเภทขอ้มูลโครงสร้างข้ึนมาชนิดหน่ึง จะตอ้งพิจารณาวา่
ขอ้มูลโครงสร้างนั้นประกอบไปด้วยคุณสมบติั อะไรบ้าง และจะต้องมีการประกาศ
คุณสมบติัของขอ้มูลโครงสร้างดว้ยเสมอ 
  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมตามท่ีกล่าวมาในบทก่อนหนา้น้ีไดน้ าเสนอ ขอ้มูลเป็น
แบบอาร์เรย(์ศรัณย ์อินทโกสุม, 2539)  ซ่ึงหมายถึง ชุดขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลชนิดเดียวกนั
เก็บไวต้ัวแปรหน่ึงตวั นอกจากตวัแปรชุดแบบอาร์เรย์แล้ว ภาษาซียงัมีชนิดข้อมูลท่ี
ประกอบข้ึนจากขอ้มูลประเภทพื้นฐานอีกประเภทหน่ึง (Steven และ Lutfar, 2006) (Brian 
W. K., Online) ข้อมูลแบบโครงสร้าง (Structure) และข้อมูลแบบยูเนียน (Union) เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถน าขอ้มูลชนิดท่ีแตกต่างกนัมาเก็บไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั เช่น ขอ้มูลของ
พนกังานในองคก์ร มกัประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐานคือ รหสัพนกังาน ช่ือ สกุล ท่ีอยู ่เบอร์
โทรศพัท ์บญัชีธนาคาร เป็นตน้ 
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การประกาศโครงสร้างข้อมูล 
 

struct  <ช่ือโครงสร้าง> { 
   <สมาชิก 1> ; 
   <สมาชิก 2> ; 
   … 
   <สมาชิก 3> ; 
  } ; 
  
struct เป็นค าสั่งใชใ้นการประกาศให้ทราบวา่เป็นโครงสร้าง โดยมีช่ือของโครงสร้างเป็น
ตวัอ้างอิงในการเรียกใช้ต่อไป และการประกาศช่ือของโครงสร้าง ภายในโครงสร้าง
จะตอ้งประกอบดว้ย สมาชิก ซ่ึงจ านวนสมาชิกจะเป็นตวัแปรชนิดใด จ านวนเท่าใด  ดงั
ตวัอยา่ง ในการประกาศโครงสร้างของการเก็บขอ้มูลประชากรอาจประกอบดว้ยสมาชิก
ของโครงสร้างคือ ช่ือ สกุล น ้าหนกั ความสูง อาย ุสามารถประกาศไดด้งัน้ี 
 

struct   population { 
char name[8]; 
char surname[10]; 
float weight; 
float height; 
int age; 

} ; 
  
จะพบวา่ขอ้มูลโครงสร้างเป็นการวางกรอบสมาชิกของขอ้มูลท่ีเราพบเห็นใหเ้ป็นระเบียบ 
เป็นกลุ่มขอ้มูลเดียวกนัเพื่อ ใหส้ามารถอา้งอิงไดง่้ายข้ึน  
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รูปแบบการประกาศตัวแปรโครงสร้าง 
  
การประกาศตัวแปรโครงสร้างสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงสามารถสรุป 
ตวัอยา่งใหเ้ห็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี คือ 
 
รูปแบบท่ี 1 

struct { 
int x; 
int y; 

} p1, p2; 
 

รูปแบบท่ี 2 
struct data { 

int x; 
int y; 

} p1, p2; 
 

รูปแบบท่ี 3 
struct data { 

int x; 
int y; 

}; 
typedef struct data Point; 
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รูปแบบท่ี 4 
typedef struct { 

int x; 
int y; 

} data; 
 
จากรูปแบบการประกาศตวัแปรโครงสร้างดา้นบน สามารถสรุปความแตกต่างไดคื้อ 
  
รูปแบบท่ี 1 เป็นการประกาศรูปแบบโครงสร้าง พร้อมกบัการประกาศตวัแปรส าหรับ
โครงสร้าง จ านวน 2 ตวั คือ p1 และ p2 
  
รูปแบบท่ี 2 เป็นการประกาศรูปแบบโครงสร้างและตั้งช่ือรูปแบบน้ีวา่ data พร้อมกบัท า
การประกาศตวัแปรส าหรับโครงสร้างน้ี 2 ตวั คือ p1 และ p2 การประกาศโครงสร้างใน
รูปแบบน้ีสามารถน าโครงสร้างน้ีไปใชส้ าหรับการประกาศตวัแปรใหม่ท่ีมีโครงสร้าง
เหมือนกบั p1 และ p2 ไดโ้ดยไม่ตอ้งประกาศโครงสร้างน้ีใหม่ เช่น ตอ้งการประกาศตวั
แปร p3 ซ่ึงมีโครงสร้างรูปแบบเดียวกบั p1 และ p2 สามารถท าไดโ้ดยเพิ่มค าสั่งต่อไปน้ี 
  

struct data p3;  โดยวางค าสั่งน้ีไวท่ี้ต าแหน่งหลงัค าสั่งประกาศโครงสร้าง data 
 
ส่วนรูปแบบท่ี 3 และ 4 เป็นการก าหนดชนิดขอ้มูลใหม่โดยใชค้  าสั่ง typedef เพื่อให้
สามารถอา้งถึงรูปแบบโครงสร้างไดส้ั้นข้ึน จากรปู แบบท่ี 2 เม่ือตอ้งการประกาศตวัแปร
ใหม่ตอ้งอา้งถึงโครงสร้างดว้ยค าสั่ง struct data point1; หากใชก้ารประกาศโครงสร้างใน
รูปแบบท่ี 3 หรือ 4 สามารถประกาศตวัแปรใหม่ดว้ยค าสั่ง data point1; ไดท้นัที  
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X                      Y   

 การประกาศค่าเร่ิมต้นให้กบัสมาชิกของตัวแปรโครงสร้าง 
  
ในการประกาศตัวแปรพื้นฐานเราสามารถก าหนดค่าเ ร่ิมต้นให้กับตัวแปรนั้ นได้ 
ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการประกาศตวัแปร x มีชนิดเป็น int ให้มีค่าเร่ิมตน้เท่ากบั 3 สามารถท า
ไดด้ว้ยค าสั่ง 
 
 int x =3; 
  
ส าหรับตวัแปรโครงสร้าง สามารถก าหนดค่าเร่ิมตน้ใหก้บัสมาชิกของตวัแปรโครงสร้าง
นั้นไดเ้ช่นกนั ตวัอยา่ง เช่น ถา้ตอ้งการสร้างตวัแปรโครงสร้างช่ือ pt ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมี
รูปแบบโครงสร้าง data สามารถท าไดด้งัน้ี 
 
 data pt = { 100, 200 }; 
 
ค่า x ของตวัแปรโครงสร้าง pt จะมีค่าเท่ากบั 100 ค่า y จะมีค่าเท่ากบั 200 สามารถจ าลอง
การเก็บขอ้มูลตวัแปรโครงสร้าง pt  รูปท่ี 10.1 
 
   pt 
                         
 
 
 

รูปท่ี 10.1 แสดงแบบจ าลองของตวัแปรโครงสร้าง 
 
 
 
 

200 100                  
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การอ้างถึงสมาชิกของตัวแปรโครงสร้าง 
  
การอา้งถึงสมาชิกภายใน struct สามารถท าไดโ้ดยการใช้ค  าสั่ง . (จุด) เป็นตวัอา้งอิงถึง
สมาชิกภายในโครงสร้าง ดงัในรูปแบบต่อไปน้ี 
 
 structure-name . member 
  
ตวัอยา่ง เช่น เม่ือตอ้งการอา้งถึงสมาชิกภายใน struct ของ pt อยูต่รงกบัจุดใดบนแกนโค
ออดิเนตสามารถท าไดด้งัน้ี 
 
 printf ( “%d, %d”, pt.x, pt.y ); 
 
ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 10.1 โปรแกรมเพื่อรับค่าจุดบนแกนโคออดิเนตของรูปส่ีเหล่ียม และ
น ามาท าการค านวณหาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
typedef struct { 
 int x; 
 int y; 
 } point; 
void main() { 
 point pt1,pt2 ; 
 int area; 
 clrscr(); 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 

 ต่อจากดา้นบน 
/* Input Data */ 
printf("\nEnter rectangle data\n"); 
printf("\tStart point x : "); 
scanf("%d", &pt1.x); 
printf("\tStart point y : "); 
scanf("%d", &pt1.y); 
printf("\tEnd point x : "); 
scanf("%d", &pt2.x); 
printf("\tEnd point y : "); 
scanf("%d", &pt2.y); 
/* Calulate Rectangle */ 
area = (pt2.x-pt1.x) * (pt2.y-pt1.y); 
printf("\nArea is %d", area); 
getch(); 
} 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 10.2 โปรแกรมเพื่อรับขอ้มูลของผูใ้ช้ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือ นามสกุล 
ความสูง และน าหนกั จากผูใ้ช้โปรแกรม แลว้น าไปท าการค านวณค่าดชันีของน ้ าหนัก 
(Body Mass Index : BMI) ซ่ึงสามารถคิดไดจ้ากสูตร BMI = w / h2 โดยท่ี w แทนน ้าหนกั
ตวัมีหน่วยเป็นกิโลกรัม และ h แทนความสูงมีหน่วยเป็นเมตร โดยผลการค านวนค่า BMI 
อยูใ่นช่วง 20-25 ให้โปรแกรมแสดงขอ้ความวา่ “Normal BMI.” แต่ถา้ผลการค านวณค่า 
BMI ยู่นอกช่วงดังกล่าวให้แสดงข้อความว่า “Dangerous BMI.” โดยก าหนดให้ใช้
โครงสร้างท าการเก็บข้อมูลของผูใ้ช้ ค่า BMI และผลลัพธ์ท่ีได้ และให้แสดงข้อมูล
ทั้งหมด 

 
 
 

 #include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include <string.h> 
typedef struct { 
 char name[16]; 
 char surname[20]; 
 float height; 
 float weight; 
 float bmi; 
 char answer[14]; 
} student; 
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 ต่อจากดา้นบน 
void main() {  clrscr(); 
 student std; 
 printf("Enter student data\n"); 
 printf("\tName : "); 
 scanf("%s", std.name); 
 printf("\tSurname : "); 
 scanf("%s", std.surname); 
 printf("\tHeight (m) : "); 
 scanf("%f", &std.height); 
 printf("\tWeight (Kg) : "); 
 scanf("%f", &std.weight); 
 std.bmi = std.weight / (std.height * std.height); 
 if (std.bmi >= 20 && std.bmi <= 25) 
  strcpy(std.answer, "Normal BMI"); 
 else 
  strcpy(std.answer, "Dangerous BMI"); 
 printf("\n\nBMI result"); 
 printf("\n%s %s weight %.2f kg. height %.2f", std.name, 
std.surname, std.weight, std.height); 
 printf("\n\tBody mass index %.2f is %s", std.bmi, std.answer); 
 getch();   
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
  
จากตวัโปรแกรม 10.2 ในการรับขอ้มูลของขอ้มูลสตริงดว้ยค าสั่ง scanf นั้น เช่น ช่ือ 
(std.name) และนามสกุล (std.surname) ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย & หนา้ตวัแปรนั้น 
เน่ืองจาก name และ surname เป็นตวั แปรอาร์เรยช์นิดตวัอกัขระ การอา้งถึงช่ือจะเป็นการ
อา้งถึงแอดเดรสของตวัแปรนั้น ซ่ึงแตกต่างกบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัแปรชนิดจ านวนเตม็ ตอ้งมี
เคร่ืองหมาย & หนา้ตวัแปรนั้น เช่น (std.weight) และความสูง (std.height) เป็นตน้ 
 

การเกบ็ข้อมูลแบบโครงสร้าง 
  
การเก็บขอ้มูลแบบโครงสร้าง การจดัการหน่วยความจ าภายในจะท าการจดัเก็บขอ้มูล
ตามล าดับท่ีมีการประกาศสมาชิกของข้อมูลนั้น โดยทัว่ไปข้อมูลแบบโครงสร้างจะ
ประกอบข้ึนจากขอ้มูลหลาย ๆ ชนิด และขอ้มูลแต่ละชนิดมกัจะมีการจองพื้นท่ีใช้งานท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองดว้ยจากการจองพื้นท่ีของหน่วยความจ าภายในระบบส่วนใหญ่ ท าการ
จองแอดเดรส (address) ตามขนาดท่ีเก็บของชนิดของตวัแปร เช่น ขนาด 2 หรือ 4 ไบท์ 
ดงัตวัอยา่ง 
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member                       num1                    ch                                          num2 
 

 
Byte        0                          2                   3                         4       
Ofset 

typedef struct { 
int num1; 
char ch; 
int num2; 

} alignment; 
alignment example; /*ประกาศตวัแปร example มีโครงสร้างแบบ alignment */ 
 

  
ขอ้มูลประเภท int จะตอ้งใชแ้อดเดรส ใชพ้ื้นท่ี 2 ไบตใ์นการเก็บขอ้มูล ส่วนขอ้มูลชนิด 
char จะใชพ้ื้นท่ีใดก็ได ้การจองพื้นท่ีในหน่วยความจ าให้กบัตวัแปร example รูปท่ี 10.2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 10.2 แสดงการจองพื้นท่ีหน่วยความจ าของตวัแปร example 
 

จากรูปท่ี 10.2 ตวัแปร num2 จะไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีท่ีติดกบั ch ได ้เน่ืองจาก num2 เป็นตวั
แปรชนิดขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีจะตอ้งใชแ้อดเดรสขนาดในหน่วยความจ า 2 ไบท ์ดงันั้น
การจองพื้นท่ีของตวัแปร example จึงท าให้เกิดท่ีว่างท่ีไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
ดงันั้นการประกาศสมาชิกของโครงสร้างจะมีผลต่อการใช้พื้นท่ีในหน่วยความจ าของ
ระบบ 
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ข้อมูลแบบโครงสร้างกบัฟังก์ชัน 
  
ตวัแปรโครงสร้างกบัฟังก์ชัน ขอ้มูลท่ีน ามาใช้งานร่วมกนัสามารถท าไดห้ลายลกัษณะ
เช่นเดียวกบัการใช้งานตวัแปรทัว่ไป กล่าวคือ สามารถใช้ฟังก์ชนัคืนค่าเป็น struct และ
การส่งอาร์กิวเมนทใ์หฟั้งกช์นัเป็นตวัแปร โครงสร้างได ้ ตวัอยา่งท่ี 10.3 
 
ตวัอย่างโปรแกรมท่ี 10.3 การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลตวัแปรโครงสร้างโดยใช้
ฟังกช์นั 

   #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
struct point { 
 int x; 
 int y; 
}; 
struct point readPoint( ); 
void printPoint(struct point); 
void main() { 
 struct point pt; 
 pt = readPoint( ); 
 printPoint(pt); 
 } 
struct point readPoint( ) { 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 

 ต่อจากดา้นบน 
struct point p1; 
 clrscr(); 
 printf("Enter point x : "); 
 scanf("%d", &p1.x); 
 printf("Enter point y : "); 
 scanf("%d", &p1.y); 
 return (p1); 
} 
void printPoint(struct point p) { 
 printf("\n\nPoint x : %d, y : %d", p.x, p.y); 
 getch(); 
} 
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การใช้พอยน์เตอร์กบัตัวแปรโครงสร้าง 
  
การใชฟั้งก์ชนัให้มีการคืนค่าเป็นตวัแปรโครงสร้าง หรือการส่งอาร์กิวเมนทเ์ป็นตวัแปร
โครงสร้างไปยงั ฟังกช์นัไม่เหมาะกบัตวัแปรโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ เน่ืองดว้ยทุกคร้ังท่ี
ส่งตวัแปรโครงสร้างจะเป็นการจองพื้นท่ีตวัแปรใหม่ข้ึนในฟังก์ชนั และมีการส าเนาค่า
ไปยงัตวัแปรตวัใหม่ในฟังกช์นั ซ่ึงจะท าใหช้า้และเปลืองพื้นท่ีหน่วยความจ า ซ่ึงสามารถ
แกปั้ญหาไดโ้ดยใช้พอยน์เตอร์มาช่วยแกปั้ญหา โดยส่งแอดเดรสของตวัแปรโครงสร้าง
มายงัฟังก์ชนัซ่ึงรับอาร์กิวเมนทเ์ป็นพอยน์เตอร์ อาร์กิวเมนท์จะช้ีไปยงัแอดเดรสเร่ิมตน้
ของตวัแปรโครงสร้างจะช่วยใหก้ารท างานเร็วข้ึนและไม่ตอ้งจองหน่วยความจ า กล่าวคือ
โครงสร้างนั้นมีขนาดเท่าใดก็จะใช้พื้นท่ีและเวลาในการก าหนดแอดเดรสเท่ากนั เสมอ 
แต่ส่ิงท่ีตอ้งระวงัคือหากมีการเปล่ียนแปลงค่าท่ีพอยน์เตอร์ช้ีอยู ่ค่าในตวัแปรโครงสร้างท่ี
ส่งมายงัฟังกช์นัจะเปล่ียนตามโดยอตัโนมติั การประกาศตวัแปรพอยน์เตอร์ช้ีไปยงั struct 
หลกัการดงัน้ี 
 
  struct point *pp; 
  
ตวัแปรพอยน์เตอร์ pp ช้ีไปยงัขอ้มูลแบบโครงสร้างช่ือ struct point การเขียน *pp จะเป็น
การอ้างถึงโครงสร้างการอ้างถึงสมาชิกสามารถท าได้โดยอ้าง (*pp).x หรือ (*pp).y 
ตวัอยา่ง 
 

struct point origin={30, 20}; 
struct point *pp; 
pp = &original; 
printf ( “origin is (%d, %d)\n”, (*pp).x, (*pp).y ); 
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ขอ้สังเกต คือ (*pp).x จะไม่เหมือนกบั *pp.x เน่ืองจากค าสั่งเคร่ืองหมาย . (จุด) จะมีล าดบั
ความส าคญัทางการค านวณคณิตศาสตร์ท่ีสูงกวา่เคร่ืองหมาย * การการแปลความหมาย 
*pp.x จะเหมือนกบัการอา้ง *(pp.x) ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึน การอา้งถึงสมาชิก
ในตวัแปรพอยน์เตอร์ช้ีไปยงัโครงสร้างอาจเขียนอีกลกัษณะหน่ึงโดยใช้เคร่ืองหมาย -> 
สมมติ p เป็นพอยน์เตอร์ รูปแบบการใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 p->member-of-structure 
 
จะสามารถแปลงประโยคการใชพ้อยน์เตอร์อา้งสมาชิกของโครงสร้างจากตวัอยา่งขา้งบน
ไดว้า่ 
 
 printf ( “origin is (%d, %d)\n”, pp->x, pp->y); 
 
การอา้งถึง (*pp).x จะมีผลเหมือนกบัการอา้งถึง pp->x ดงัน้ี 
 
 struct rect r, *pr = r; 
 
การอา้งถึงสมาชิกต่อไปน้ีจะมีผลเท่ากบัการอา้งถึงสมาชิกตวัเดียวกนั 
 
 r.pt1.x 
 (*pr).pt1.x 
 pr->pt1.x 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 10.4 แสดงตวัอยา่งการอา้งใชต้วัแปรพอยน์เตอร์กบัโครงสร้าง 

 #include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
struct point { 
int x; 
int y; 
}; 
struct rectangle { 
struct point pt1; 
struct point pt2; 
}; 
void main() { clrscr(); 
 struct point origin={30,20}; 
 struct point *pp; 
 struct rectangle r={{30,20},{100,200}}; 
 struct rectangle *pr; 
 pp = &origin; 
 printf("X : %d, Y : %d", (*pp).x, (*pp).y); 
 pr = &r; 
 printf("\nr.pt1.x = %d", r.pt1.x); 
 printf("\n(*pr).pt1.x = %d", (*pr).pt1.x); 
 printf("\npr->pt1.x = %d", pr->pt1.x); 
 getch(); 
} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
จากโปรแกรมท่ี 10.4 เป็นโปรแกรมท่ีท าการส่งใชต้วัแปรพอยน์เตอร์ในรูปของฟังก์ชนั 
โดยการส่งแอดเดรสของตวัแปรโครงสร้างไปยงัฟังกช์นันั้น สามารถท าไดเ้หมือนกบัการ
ใชต้วัแปรโดยทัว่ไป คือ 
 
 struct point pt; 
 readPoint ( &pt ); 
 
ภายในฟังก์ชนั main( ) มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน readPoint( ) โดยส่งแอดเดรสของตวัแปร
โครงสร้าง pt ไปยงัฟังกช์นั โปรโตไทป์ของฟังกช์นั readPoint จะตอ้งประกาศ 
 
 void readPoint ( struct point * ) ; 
 การประกาศฟังกช์นั readPoint( ) จะท าโดยใชค้  าสั่ง 

void readPoint (struct point *pPt); 
 

กระบวนการท่ีเกิดข้ึน คือ จะมีการจองพื้นท่ีหน่วยความจ าให้กบัตวัแปรพอยน์เตอร์ pPt 
และมีการส าเนาค่าแอดเดรสของตวัแปรโครงสร้าง pt ในฟังก์ชนั main( ) มาเก็บยงั pPt 
หรือกล่าวไดว้า่ใหต้วัแปร pPt ช้ีไปยงัตวัแปรโครงสร้าง pt นัน่เอง 
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ยูเนียน (Union) 
  
ยูเนียนเป็นการจดัการขอ้มูลเป็นชุดชนิดขอ้มูลท่ีคลา้ยกบัชนิดขอ้มูลโครงสร้าง คือ เป็น
ชนิดขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีชนิดขอ้มูลหลาย ๆ ประเภท การใชง้านทุกต่าง ๆ จะ
ใชใ้นลกัษณะเดียวกบัขอ้มูลโครงสร้าง ทั้งการอา้งถึงสมาชิก การส่งยูเนียนใหก้บัฟังกช์นั
และอ่ืน ๆ แต่ต่างกนัท่ีในขณะใดขณะหน่ึงนั้นยูเนียนจะสามารถใช้สมาชิกได้เพียงตวั
เดียวเท่านั้น ยูเนียนจะช่วยในการจดัการขอ้มูลท่ีต่างชนิดกนัในพื้นท่ีของตวัแปรยูเนียน
เดียวกนั เช่น 
 

union number { /*members are overlaid */ 
int integer; 
float decimal; 
}; 
typedef union number Number; 
Number data; 
 

การจองพื้นท่ีของตวัแปร data จะจองให้กบัสมาชิกของยูเนียนทั้ง 2 ตวั แต่ในขณะใด
ขณะหน่ึงจะสามารถใช้สมาชิกได้แค่ตวัเดียวเท่านั้น ซ่ึงผูเ้ขียนโปรแกรมจะตอ้งเป็นผู ้
ควบคุมการใช้ดว้ยตวัเอง คอมไพเลอร์จะไม่ตรวจสอบความผิดพลาดให้ แสดงตวัอย่าง
การใชง้าน ตวัอยา่งท่ี 10.5 
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ตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 10.5 ตวัอยา่งการใชส้มาชิกของยเูนียน 

 
 
 
 
 
 

  
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
union number { 
int integer; 
float decimal; 

}; 
typedef union number Number; 
void main ( ) { clrscr(); 

Number data; 
data.integer = 20000; 
printf ( "int : %6d, float : %10.4f\n", data.integer, data.decimal ); 
data.decimal = 123.0; 
printf ( "int : %6d, float : %10.4f\n", data.integer, data.decimal ); 
getch(); 

} 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
จากโปรแกรม 10.5 ผลการท างานจะข้ึนอยู่กบัการท างานแต่ละคร้ัง แต่การใช้ฟังก์ชัน 
printf คร้ังแรกจะให้ค  าตอบจ านวนเต็มท่ีถูกต้องในขณะท่ีจ านวนจริงจะได้ค่าท่ีไม่
สามารถคาดเดาได ้และการใช้ฟังก์ชนั printf คร้ังท่ี 2 จะให้ค  าตอบจ านวนจริงท่ีถูกตอ้ง 
ในขณะท่ีจ านวนเตม็จะไดค้่าท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้เช่น 
 

int : 20000, float : -0.0000 
int :    0, float : 123.0000 
 

การอา้งถึงสมาชิกภายในยเูนียนสามารถใช ้ 
 
 union-variable.member-name 
 
หรือ 
 
 union-variable->member-name 
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ดงัตวัอยา่งการใชง้านตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 10.6 โปรแกรมแสดงการใชง้านยเูนียน 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
typedef enum { INT, FLOAT } Tag; 
union number { /* number pair template */ 
int integer; 
float decimal; 
}; 
typedef union number Number; 
struct pair { /* tagged number pairs */ 
 Tag tagged; 
 Number value; 
 }; 
typedef struct pair Pair; 
void print_pair ( Pair ); 
void main ( ) { clrscr(); 
 Pair data; 
 data.tagged = INT; 
 data.value.integer = 20000; 
 print_pair ( data ); 
 data.tagged = FLOAT; 
 data.value.decimal = 123.0; 
 print_pair ( data ); 
 getch();   } 
void print_pair ( Pair d ) { 
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ผลการท างานโปรแกรม 
 

 
 
 
จากตวัอยา่งโปรแกรมท่ี 10.6 สามารถก าหนดชนิดขอ้มูลใหม่ข้ึนไดเ้อง ดว้ยค าสั่ง  
 
 enum workday { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday }; 
 
เป็นการก าหนดชนิดขอ้มูลช่ือ Workday ประเภทขอ้มูลท่ีเป็นไปไดคื้อขอ้มูลท่ีอยูใ่น
เคร่ืองหมายปีกกาทั้งหมด 
 
เม่ือตอ้งการใชง้านตอ้งประกาศตวัแปรดงัน้ี 
 
 enum workday today; 
 today = Monday; 
 if (today == Monday) 
 printf(“Today is %d”, today); 
 
 
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท างาน คือ Today is 0 เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลของ enum จะเก็บใน
ลกัษณะคลา้ยตวัแปรชุดของจ านวนเต็ม โดยท่ีขอ้มูลตวัแรกมีค่าเป็น 0 และไล่ค่าเป็น 1 2 
3 ไปจนกระทัง่หมดขอ้มูล และสามารถใช ้enum ร่วมกบัค าสั่ง typedef ดว้ย 
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สรุป 
  
โครงสร้างขอ้มูลมีประโยชน์อย่างมาก ในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีความแตกต่างกนัของแต่
ละชนิด (Type) ให้สามารถน ามาเก็บเป็นขอ้มูลชุดเดียวกนัหรือกลุ่มเดียวกนัได ้กล่าวคือ
ในหน่ึงโครงสร้างขอ้มูลสามารถท าการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นชนิดตวัเลขจ านวนเต็ม ตวัเลข
ทศนิยม ตวัอกัขระ หรือตวัอกัษรได ้ซ่ึงแตกต่างจากการเก็บขอ้มูลดว้ย อาร์เรยท่ี์มีขอ้จ ากดั 
ด้านชนิดของข้อมูล ต้องเป็นชนิดเดียวกันในการเก็บในหน่ึงอาร์เรย์เท่านั้ น ดังนั้ น
โครงสร้างขอ้มูล สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นระบบและสามารถ
ตอบสนองการเก็บอยา่งเป็นครบถว้นทุกชนิดตวัแปรมาเป็นโครงสร้างเดียวกนั 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 
 

ตอนที ่1 จงเติมค าหรือขอ้ความในช่องวา่งต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 

1. คียเ์วร์ิดใดท่ีใชใ้นการสร้างโครงสร้างขอ้มูลของภาษาซี 
…………………………………………………………………………………  

2. struc ของภาษาซีมี ก่ีชนิดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………  

3. การอา้งถึงขอ้มูลท่ีเป็นสมาชิกของโครงสร้าง ตอ้งใชเ้คร่ืองหมายใด จงยกตวัอยา่ง 
………………………………………………………………………………………  

4. จงเขียนโครงสร้างใหป้ระกอบดว้ยตวัแปรเลขจ านวนเตม็ 1 ตวัแปร และตวัแปรเลข
ทศนิยม 1 ตวัแปร 
………………………………………………………………………………………  

5. จงประกาศโครงสร้างใหม่ 1 โครงสร้างโดยยดึโครงสร้างจากขอ้ 4 
………………………………………………………………………………………  

6. จงใหค้วามหมาย struct point original = {10, 5};  คือ 
………………………………………………………………………………………  

7. จงใหค้วามหมาย struct point **pp; คือ 
………………………………………………………………………………………  

8. จงใหค้วามหมายจาก pp = &original; คือ 
………………………………………………………………………………………  

9. จงใหค้วามหมายจาก printf(“original is (%d, %d)\n”, (*pp).x (*pp).y); คือ 
………………………………………………………………………………………  

10. จงใหค้วามหมายจาก p->member-of-structre คือ 
………………………………………………………………………………………  
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ตอนที ่2 จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัหนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

โดยใชโ้คด๊ดา้นล่างน้ีตอบค าถาม 

 
1. บรรทดัใดเป็นการประกาศโครงสร้างท่ีมีอากูเมนตเ์ป็นตวัแปรตวัเลขจ านวนเตม็ 

2 ตวัแปร  
    ก. 3      ข. 4 
    ค. 6      ง. 7 
2. บรรทดัใดเป็นการประกาศโครงสร้างท่ีมีอากูเมนตเ์ป็นโครงสร้าง 2 โครงสร้าง  
    ก. 3      ข. 4 
    ค. 6      ง. 7 
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3. บรรทดัใดเป็นการสร้างโครงสร้างและก าหนดตวัแปรตวัเลขจ านวนเตม็ 2 ตวั
แปร 

    ก. 3      ข. 4 

    ค. 6      ง. 7 

4. บรรทดัใดเป็นการสร้างโครงสร้างโดยมีส่วนประกอบเป็นพอยน์เตอร์ 

    ก. 3      ข. 4 

    ค. 6      ง. 7 

5. บรรทดัใดเป็นการสร้างโครงสร้างและก าหนดตวัแปรตวัเลขจ านวนเตม็ 2 ตวั
แปรอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างแต่ละโครงสร้าง จ านวน 2 โครงสร้าง 

    ก. 8      ข. 9 
    ค. 10      ง. 11 
6. บรรทดัใดเป็นการสร้างพอยน์เตอร์เพื่อใชใ้นการเก็บท่ีอยูข่องโครงสร้าง  
    ก. 8      ข. 9 
    ค. 10      ง. 11 
7. บรรทดัใดเป็นน าท่ีอยูข่องโครงสร้าง มาเก็บท่ีพอยน์เตอร์   
    ก. 8      ข. 9 
    ค. 10      ง. 11 
8. บรรทดัใดสัง่ใหแ้สดงค่าตวัแปรท่ีอยูใ่นโครงสร้าง มาแสดง 

    ก. 8      ข. 9 

    ค. 10      ง. 11 

9. บรรทดัใดเป็นน าท่ีอยูข่องโครงสร้าง มาเก็บท่ีพอยน์เตอร์   
    ก. 12      ข. 13 
    ค. 14      ง. 15 
10. บรรทดัใดสั่งใหแ้สดงค่าตวัแปรท่ีอยูใ่นโครงสร้าง มาแสดง 

    ก. 12      ข. 13 
    ค. 14      ง. 15 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที ่3 จงท าการวเิคราะห์ค าถามและท าการเขียนอภิปรายค าตอบตามท่ีผูอ่้านเขา้ใจโดย
ยดึความถูกตอ้งของเน้ือหาประกอบการบรรยาย 
 

1. ใหผู้อ่้านเขียนการประกาศโครงสร้าง ใหถู้กตอ้ง 

struct {   

char address[20]   

int num 

} 

 

2. ใหผู้อ่้านเขียนแกไ้ขโครงสร้าง ใหถู้กตอ้ง 

struct data { 

int x; 

int y; 

}; 

data p1; . . 

printf(“\np1 = %d”, p1); 
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3. ใหผู้อ่้านเขียนโครงสร้างเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลดงัน้ี ไปน้ี 
ยีห่อ้ …………………………………………….. 
รุ่น ……………………………………………….. 
ประเภท ..……………………………………… 
ผลิตจากประเทศ …………………………… 
 

4. ให้ผูอ่้านเขียนเพื่อเก็บขอ้มูลรถยนต์จ  านวน 5 คนั โดยท่ีเก็บขอ้มูลยี่ห้อ รุ่น ปีท่ีผลิต 
ความเร็วสูงสุด โดยให้โปรแกรมท างานดังน้ี 1) แสดงรายละเอียดของรถยนต์ท่ี
จดัเก็บทั้งหมด 2) แสดงรถยนต์ท่ีมีความเร็วสูงท่ีสุด กรณีท่ีมีรถยนต์ท่ีมีความเร็ว
สูงสุดเท่ากนั ให้พิมพร์ายละเอียดของรถยนต์นั้นทั้งหมด 3) รับขอ้มูลปีท่ีผลิต จาก
ผูใ้ชง้านโปรแกรม เพื่อท าการคน้หาและแสดงผลขอ้มูลของรถยนต ์ 

 

5. ให้ผูอ่้านเขียนโปรแกรมท่ีสามารถแสดงผลเงินรายไดข้องพนกังานทั้งหมด โดยแยก
แสดงผลตามประเภทของพนักงานท่ีใช้โครงสร้างและยูเนียน เพื่อเก็บข้อมูลเงิน
รายไดข้องพนกังานไม่เกิน 50 คน หากมีการป้อนขอ้มูลเงินเดือนของพนกังานนอ้ย
กว่า 6,000 บาทจะเป็นการหยุดการป้อนขอ้มูล องค์กรแห่งน้ีแบ่งพนักงานเป็น 2 
ประเภท คือ พนักงานทั่วไป และพนักงานฝ่ายขาย พนักงานทั่วไปมีรายได้จาก
เงินเดือน และค่าท างานนอกเวลา (Over Time) พนักงานฝ่ายขายจะมีรายได้จาก
เงินเดือน และค่าคอมมิสชัน่   
 

------------------------------------------------------------------------- 
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