
เอกสารประกอบการบรรยายเอกสารปร กอบการบรรยาย
 Data Structure

Queue Queue 
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Queue

้
- โครงสรางขอมูลแบบควิ

เนื้อหา

-  การทํางานของคิว
  การแทนที่ขอมลของคิว-  การแทนทขอมูลของคว

-  การประยุกตใชคิว
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Queue
คิว  (Queue)  เปนโครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนหรือลิเนียรู

ลิสตซึง่การเพิ่มขอมูลจะกระทําที่ปลายขางหนึ่งซึ่งเรียกวาสวนทาย
หรือเรียร  ( )  แล การนําขอมลออกจ กร ทําที่ปลายอีกขางหรอเรยร  (rear)  และการนาขอมูลออกจะกระทาทปลายอกขาง
หนึ่งซึ่งเรียกวา สวนหนาหรือฟรอนต (front)

ลักษณะการทํางานของคิวเปนลักษณะของการเขากอน ออก
กอนหรือที่เรียกวา FIFO (First In First Out)กอนหรอทเรยกวา FIFO (First In First Out)
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Queue(Cont.)

Remove InsertRemove
(Dequeue) (Enqueue)

front rear

ลักษณ สําคญัของการดําเนินการในโครงสรางขอมลแบบคิว ลกษณะสาคญของการดาเนนการในโครงสรางขอมูลแบบคว 
คือ การนําเขาขอมูลดวยการตอทาย(Enqueue) และการดงึขอมูล
ออกในสวนหัว(Dequeue)
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Enqueue
การทํางานของคิว

การใสสมาชิกตัวใหมลงในควิ  เรียกวา Enqueue ซึง่มีรปแบบการใสสมาชกตวใหมลงในคว  เรยกวา Enqueue ซงมรูปแบบ
คือ  

enqueue (queue, newElement)
หมายถึง  การใสขอมูล newElement ลงไปที่สวนเรียรของคิวู

grape
data

plum kiwi
front rear

Enqueue
Operation

plum kiwi
front rear

grape
Operation rear

queue queue

่แสดงการเพิ่มขอมูลเขาไปในคิว
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Dequeue
การนําสมาชิกออกจากคิว เรียกวา Dequeue ซึง่มีรูปแบบคือ  
dequeue (queue, element)
หมายถึง  การนําออกจากสวนหนาของคิวและใหขอมลนัน้กับ หมายถง  การนาออกจากสวนหนาของควและใหขอมูลนนกบ 

element plum

kiwi grapeDequeue

data

plum kiwi grape
front rearOperationfront rear

queuequeue

แสดงการนําขอมลออกจากคิว
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แสดงการนาขอมูลออกจากคว



Front
การนําขอมูลที่อยูตอนตนของคิวมาแสดงจะ เรียกวา Queue 

Front  แตจะไมทําการเอาขอมูลออกจากคิว

plum
data

Queue Front
Operation

plum kiwi
front rear

grape plum kiwi
front rear

grape

queue queue

แสดงการนําขอมูลตอนตนของคิวมาแสดง
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Rear
การนําขอมูลที่อยูตอนทายของคิวมาแสดงจะเรียกวา Queue ู ู

Rear  แตจะไมทําการเพิ่มขอมูลเขาไปในคิว

grape
data

Queue Rear
O ti

plum kiwi
front rear

grape plum kiwi
front rear

grape
Operationfront rear

queue

front rear

queue

แสดงการนําขอมูลตอนทายของคิวมาแสดง

8

ตัวอยาง การนําขอมูล 3 ขอมูล green, blue, red เขา
สูคิว และนําออกตามการดําเนินการ จะไดขัน้ตอนดังนี้

1. Enqueue(Q,green) 5. Rear(Q)

2. Enqueue(Q,blue)

3 Enqueue(red)

6. Dequeue(Q,green)

7  Dequeue(Q blue)3. Enqueue(red)

4. Front(Q)

7. Dequeue(Q,blue)

8. Dequeue(Q,red)
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ตัวอยางของคิว
green

data

EnqueueEmpty green
front rear1

queue queue

blue

E

data

green green blue
2

Enqueuegreen
front rear

green
front rear

blue
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queue queue

Queue(Cont.)red3
data

green bluegreen blue red

3

Enqueue g
front rear

queue

g
front rear

queuequeue

green
data4

Queue green blue red green blue red
Frontfront rear

g
front rear
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queue queue

Queue(Cont.) red5
Queue

data

green blue red bl d

5
Queue
Rear

green
front rear

blue red green
front rear

blue red

queue queue

green
data6

Dgreen blue blue redred Dequeueg
front rear front rear
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queue queue



Queue(Cont.) blue
data

Dequeue
front rear

redblue
front rear

red

7
queuequeue

red
data

Dequeue

data

Empty
front rear

red8

queuequeue

front rear
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Queue (Cont.)

การแทนที่ขอมูลของคิว
การแทนที่ขอมลของคิว  สามารถทําได 2 วิธี  คือการแทนทขอมูลของคว  สามารถทาได 2 วธ  คอ
1.  การแทนที่ขอมูลของคิวแบบลิงคลิสต

่ 2.  การแทนที่ขอมูลของคิวแบบอะเรย
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Queue (Cont.)
การแทนที่ขอมูลของคิวแบบลงิคลิสต

plum kiwi grape

a) Conceptual

plum kiwi
front rear

grape

a) Conceptual

3
front rearcount

b) Physical

plum kiwi grape

y
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Queue (Cont.)

การแทนที่ขอมูลของสแตกแบบลิงคลิสต จะประกอบไปดวย
2 สวน คือ

1  Head Node  จะประกอบไปดวย 3 สวนคือ พอยเตอร1. Head Node  จะประกอบไปดวย 3 สวนคอ พอยเตอร
จํานวน 2 ตัว คือ  Front  และ rear กับจํานวนสมาชิกในคิว

2. Data Node  จะประกอบไปดวยขอมูล (Data) และพอย
เตอรที่ชีไ้ปยังขอมลตัวถัดไปเตอรทชไปยงขอมูลตวถดไป
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Queue (Cont.)

queueHeadqueueHead
front <node pointer>

Head Node
Count Rear

count    <integer>
rear <node pointer>

Front

end queueHead

node

Data Next

node
data <data type>

Data Node next <node pointer>
end node
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Queue (Cont.)

การดําเนินการเกี่ยวกับคิว
การดําเนินการเกี่ยวกับคิว ไดแก
1   C t  Q  6   E t  Q1.  Create Queue 6.  Empty Queue
2.  Enqueue 7.  Full Queue
3.  Dequeue 8.  Queue Count
4   Queue Front 9   Destroy Queue4.  Queue Front 9.  Destroy Queue
5.  Queue Rear

18



Queue (Cont.)

1.  Create Queue
จัดสรรหนวยความจําใหแก Head Node และใหคา pointer 

ทัง้ 2 ตัวมีคาเปน null และจํานวนสมาชิกเปน0ทง 2 ตวมคาเปน null และจานวนสมาชกเปน0

No QueueNo Queue

? 0
count rearfront

before after

19

Queue (Cont.)Algorithm  CreateQueueg
Pre Nothing
Post Head has been allocated and initialized
Return  Head’s address if successful, null if voerflow

1. if (memory available)y
1  allocate (newPrt)
2  newPtr->front = null pointerp
3  newPtr->rear = null pointer
4  newPtr->count = 0
5  return newPtr

2. Else
1  return null pointer

End CreateQueue
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Queue (Cont.)
2.  Enqueue

การเพิ่มขอมลเขาไปในคิวการเพมขอมูลเขาไปในคว
0

count rearfront
1

tf t

plum

count rearfrontqueue

plumplum

count rearfrontqueue

before after

data nextnewPtr
p

front   reardata nextnewPtr

กรณีที่ไมมีขอมูลอยูในควิ
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Queue (Cont.)

1
count rearfrontqueue

2
count rearfrontqueue

newPtr newPtr

plum
front         rear

plum
data next

plum
front   rear

plum
data next

kiwi
data next

kiwi
data next

kiwi

before after

กรณีท่ีมีขอมลอยในคิวกรณทมขอมูลอยูในคว
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Algorithm  EnQueue

P Q  h  b  tPre Queue has been create

Post Item data have been inserted

Return  Boolean; True: if successful, False if overflow

1. if (queue full)
1. return false

4  if (queue->count zero)

1  queue->front = newPtr

2. else
1  ll t ( Pt )

5  else

1  queue >rear >next  newPtr1  allocate(newPtr)

2  newPtr->data  = item

1  queue->rear->next = newPtr

6  queue->rear = newPtr

3  newPtr->next = null pointer 7  queue->count = queue->count+1

8  return true

End EnQueue
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Queue (Cont.)
3.  Dequeue

 ิการนําขอมูลออกจากควิ

0
count rearfrontqueue

l

1
count rearfrontqueue

RecycleddeleteLoc

plum
front   rear plum

data next

กรณีที่มีขอมลอยในคิว 1 ขอมล

before after

กรณทมขอมูลอยูในคว 1 ขอมูล

24



Queue (Cont.)

12

plum

count rearfront
queue

kiwiplum

count rearfront
queue

kiwikiwikiwi

before after

plum
front         rear Recycled

kiwi
front   rear

plum
data next

kiwi
data next

deleteLoc

kiwi
data next

kiwi

่

after

กรณีที่มีขอมูลอยูในคิวมากกวา 1 ขอมูล
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Algorithm  DeQueue
Pre Queue has been create
Post Data at front of queue returned to user through 

item and front element deleted and recycled
Return  Boolean; True: if successful, False if underflowReturn  Boolean; True: if successful, False if underflow

1 if ( t i  0)1. if (queue->count is 0)
1  return false

3  if (queue->count is 1)
1  queue->rear = null pointer

2. else
1  item  = queue->front->data

4  queue->front = queue->front->next
5  queue->count = queue->count-1

2  deleteLoc = queue->front 6  recycle(deleteLoc)
7  return true
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7  return true
End Dequeue

Queue (Cont.)

4. Queue Front
เปนการนําขอมูลที่อยูสวนตนของคิวมาแสดง

Algorithm  QueueFront
Pre Queue is a pointer to an initialized queuep q
Post Data pass back to caller
Return  Boolean; True: successful  False if underflowReturn  Boolean; True: successful, False if underflow
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Queue (Cont.)

5. Queue Rear
เปนการนําขอมูลที่อยูสวนทายของคิวมาแสดง

Algorithm  QueueRear
Pre Queue is a pointer to an initialized queuePre Queue is a pointer to an initialized queue
Post Data pass back to caller
Return  Boolean; True: successful, False if underflow

28

Queue (Cont.)

6.  Empty Queuep y
เปนการตรวจสอบวาควิวางหรือไม  

Algorithm  EmptyQueue
Pre Queue is a pointer to a queue head nodePre Queue is a pointer to a queue head node
Return  Boolean; True: if empty, False if queue has data

1. Return (queue->count equal 0)
End EmptyQueue
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Queue (Cont.)
7.  Full Queue

เปนการตรวจสอบวาควิเต็มหรือไม
Algorithm  FullQueue

Pre Queue is a pointer to a queue head node
Return  Boolean; True: if full, False if room for another node

1 allocate (tempPtr)1. allocate (tempPtr)
2. if (allocation successful)

1  release (tempPtr)
2  return false

3. else
1  return true

End FullQueue
30



Queue (Cont.)

8   Q  C t8.  Queue Count
เปนการนับจํานวนสมาชิกที่อยูในควิ

Algorithm  QueueCount
Pre Queue is a pointer to the queue head node
Return  Queue count

1. Return (queue->count)
End QueueCount
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Queue (Cont.)

9   D t  Q9.  Destroy Queue
เปนการลบขอมูลทั้งหมดที่อยูในคิว 

?1 ?count rearfront

plum
data next

plum

before
after
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Queue (Cont.)Algorithm  DestroyQueueAlgorithm  DestroyQueue
Pre Queue is valid queue
Post  All data have been deleted and recycled
Return null pointer

1. pWalker = queue->front
2. Loop(pWalker not null)p p

1  deletePtr = pWalker
2  pWalker = pWalker->next2  pWalker = pWalker->next
3  recycle (deletePtr)
4  recycle (queue)
5  return null pointer

End DestroyCount
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การแทนที่ขอมลของควิแบบอะเรยการแทนทขอมูลของควแบบอะเรย

• การแทนโครงสรางคิวดวยอารเรยจะทําใหสามารถกําหนด• การแทนโครงสรางควดวยอารเรยจะทาใหสามารถกาหนด
จํานวนของการจองพื้นที่บนหนวยความจําได

• การแทนคิวดวยอารเรยนั้นจะตองมีการระบุจํานวนสูงสุดของ
ื้ ี่ ็ อ (M ) รอ ั ํ อ อร ึ้ อี   พนทเกบขอมูล(Maxsize) พรอมกบกาหนดพอยเตอรขนมาอก 2 

ตัว คือ Front และ Rear เพื่อใชในการชี้คาขอมูลที่อยูสวนหัว
และสวนทาย

A B C
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กอน(front) หลัง(rear)

การแทนที่ขอมูลของควิแบบอะเรย
ในการใสสมาชิกลงในคิวจะตองตรวจสอบกอนวาคิวเต็มหรือไม

คิววาง

front=rear=null
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

การนําขอมลเขาสคิว  จะไมสามารถนําเขาในขณะที่คิวเต็มหรือไมมีู ู
ท่ีวาง  ถาพยายามนําเขาจะทําใหเกิดความผิดพลาดที่เรียกวา overflow

ํ  ิ   ไ ส ํ ไ ิ ี่ การนาขอมูลออกจากคว  จะไมสามารถนาอะไรออกจากควทวาง
เปลาได  ถาพยายามจะทําใหเกิดความผิดพลาดที่เรียกวา underflow
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front rear

2 front=1
1

enqueue
(queue,2) rear=1q

front rear

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

2 5 front=1enqueue 2 5 front=1
rear=2(queue,5)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

front rear

2 5 7 front=1
rear=3

enqueue
(queue,7)

36

rear=3
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]



front rear

5 7 x=2dequeue
(queue x) front=2

rear=3

(queue,x)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
front rear

5 7 2 x=2enqueue

front rear

5 7 2 x=2
front=2
rear=4

(queue,x)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

rear=4
front rear

7 2 x=5
front=3

dequeue
(queue,x)
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rear=4[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

front rear

2 4 5 front=8
rear=12

7 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

จากตัวอยาง  จะเหน็ไดวาอาจจะมีปญหาในการนําเขาขอมูล ในกรณีที่
คิวเต็ม แตสภาพความเปนจริงแลว front ไมไดอยูในชองแรกของคิว จะไม
สามารถนําทีว่างในสวนหนามาใชไดอีกสามารถนาทวางในสวนหนามาใชไดอก

วิธีการแกปญหาดังกลาว จะใชวิธีการกําหนดใหคิวเปนวงกลม(Circular 
Q ) ซึ่ ิ ชอ ส  ย ั้ อ ั ิ ชอ ร ส

frontrear

Queue) ซงควชองสุดทายนนตอกบควชองแรกสุด

enqueue
( 5) 5 2 4 5 front=87 1(queue,5) rear=1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 38

Circular QueueCircular Queue

้• เปนการออกแบบ Queue ข้ึนมาเพือ่ใชในการแกปญหาในกรณีที่
ยังมีพืน้ที่เหลือในการเก็บขอมลในสวนหนา แตสวนทาย ยงมพนทเหลอในการเกบขอมูลในสวนหนา แตสวนทาย 
rear=maxsize ซึ่งสามารถ Enqueue ขอมูลเขามายังคิวได

 ิ ็ ิจนกวาคิวจะเต็มจริงๆ
front rear

2 4 5 7 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
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• ลักษณะโครงสรางของคิววงกลมจะมี
การนําเอาคิวสวนทายมาเชื่อมตอกับ
คิวสวนหัวและเมือ่มีการ enqueue [9]

[8][7]
[6]

2
front

ขอมูลเขาจะดําเนินการตอไปในสวน
ของ rear โดยมีทิศทางในลักษณะ

[10][5]
4

5 ของ rear โดยมทศทางในลกษณะ
ของการเดินตามเข็มนาฬิกา

่ ็
[11][4]

7

1 • เมือ่มีการ enqueue ขอมูลเขามาอีกก็
จะเพิ่มตอทายไปและเซตพอยเตอร ชี้

[2] [1]

[12][3]
5

ไปยังตําแหนง Q[2] และหากมีการ 
dequeue ขอมลก็จะกระทํา ณ 

[2] [1]
rear

dequeue ขอมูลกจ กร ทา ณ
ตําแหนง Front ทําใหสามารถใชงาน
พื้นทีว่างบนคิวไดพนทวางบนควได
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Queue (Cont.)

ในกรณีที่เปนคิวแบบวงกลม  คิวจะเต็มก็ตอเมื่อมีการเพิ่ม
  ไปใ ิ ื่   ั ่   ี      ขอมูลเขาไปในคิวเรือย ๆ จนกระทง rear มีคานอยกวา front อยู

หนึ่งคา  คือ rear = front - 1
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Queue (Cont.)

การประยุกตใชควิ
คิวถูกประยุกตใชมากในการจําลองระบบงานธุรกิจ  เชน

การใหบริการลกคา  ตองวิเคราะหจํานวนลกคาในควิทีเ่หมาะสมการใหบรการลูกคา  ตองวเคราะหจานวนลูกคาในควทเหมาะสม
วาควรเปนจํานวนเทาใด  เพือ่ใหลูกคาเสียเวลานอยที่สุด  

ในดานคอมพิวเตอร  ไดนําควิเขามาใช  คือ ในระบบ 
ปฏิบัตกิาร (Operation System) ในเรื่องของคิวของงานทีเ่ขามาปฏบตการ (Operation System) ในเรองของควของงานทเขามา
ทํางาน(ขอใช CPU)  จะจัดใหงานที่เขามาไดทํางานตามความสําคัญ

42



การทําบัฟเฟอร(Buffering)การทาบฟเฟอร(Buffering)

• การทําบัฟเฟอรจะใชในกรณีที่อัตราความเร็วในการทํางานของ
อปกรณคอมพิวเตอรมีการทํางานดวยความเร็วทีแ่ตกตางกัน อุปกรณคอมพวเตอรมการทางานดวยความเรวทแตกตางกน 
เชน การทํางานของเครื่องพิมพกับ CPU ซึ่งถือวามีการทํางาน

ั ็ ี่  ั  ื ่    ในอัตราเร็วทีแตกตางกันมาก แตเมือตองการสงผานขอมูลหา
กัน CPU ซึ่งมีการทํางานดวยความเร็วจะทําการเก็บการ
ประมวลผลสงไปยังบัฟเฟอรกอน เมื่อทํางานใดเสร็จบัฟเฟอรก็

ส  ํ ใ  ื่ ิ  ํ   ใจะสงตอการทางานใหเครืองพมพทางานจนกวาจะหมดขอมูลใน
บัฟเฟอรสําหรับการทํางานของ CPU และการทํางานของ
เครื่องพิมพนั้น
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แบบฝกหัด
1. ใหนศ.ยกตัวอยางลําดับคิวที่มีการจัดลําดับความสําคัญที่พบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน พรอมอธิบายถึงสาเหตทีไ่ดรับการจัดลําดับกอน(หามซ้ํากัน)ชวตประจาวน พรอมอธบายถงสาเหตุทไดรบการจดลาดบกอน(หามซากน)

2. คิวขนาด 7  คามีรายการตอไปนี้

front = 2 , rear = 5

Q []  { ll  ll  “ขนน”  “สมโอ” ”แตงโม”  “ฝรั่ง”  ll}Queue[] = {null, null, ขนุน , สมโอ , แตงโม , ฝรง , null}

จงแสดงผลของคิวแบบวงกลม โดยมีคาเริ่มตนตําแหนงที่ 0 รวมทั้ง front 
และ rear เมือ่มีการกระทําตอไปนี้

ก  เพิ่ม “มะมวง” ข  นํา 2 รายการออกจากคิวก. เพม มะมวง ข. นา 2 รายการออกจากคว

ค. เพิ่ม “ทุเรียน” ง.เพิ่ม “องุน”

จ. นํา 2 รายการออกจากคิว ฉ. เพิ่ม “ละมุด”


