
Pointer & Linked List

1



เนือ้หา

 โครงสรา้งขอ้มลูแบบลิงคล์ิสต์
 กระบวนงานและฟังกช์ั่นที่ใชด้  าเนินงานพืน้ฐาน
 Circular Linked List

 Doubly Linked List
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Creating References

string food = "Pizza"; // food variable
string &meal = food; // reference to food

cout << food << "\n"; // Outputs Pizza
cout << meal << "\n"; // Outputs Pizza



Memory Address

string food = "Pizza";

cout << &food; // Outputs 0x6dfed4



ตวัแปรชนิดพอยเตอร ์(Pointer variable)

 คา่ในตวัแปรชนิดนี ้ไม่ได้อ้างถงึ คา่หรอืขอ้มลูโดยตรง
 คา่ในตวัแปรชนิดนีอ้า้งถงึต าแหน่งของหน่วยความจ า
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Example

string food = "Pizza";
string* ptr = &food; // A pointer variable, 
with the name ptr, that stores the address of food

// Output the value of food (Pizza)
cout << food << "\n";

// Output the memory address of food (0x6dfed4)
cout << &food << "\n";

// Output the memory address of food with the 
pointer (0x6dfed4)
cout << ptr << "\n";



Get Memory Address and Value

string food = "Pizza"; // Variable declaration
string* ptr = &food; // Pointer declaration

// Reference: Output the memory address of food with the 
pointer (0x6dfed4)
cout << ptr << "\n";

// Dereference: Output the value of food with the pointer 
(Pizza)
cout << *ptr << "\n";



ตวัแปรชนิดพอยเตอร ์(ตอ่)

 ก าหนดแบบปกติ โดยให้

◦ int x =  2;

◦ float y = 3.4;

◦ char z = ‘S’;

 หน่วยความจ าจะเก็บคา่ดงันี ้

2x 3.4y Sz
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ตวัแปรชนิดพอยเตอร ์(ตอ่)

 ก าหนดแบบพอยเตอร ์โดยให้
◦ int* p;

◦ float* q;

◦ char* r;

 หน่วยความจ าจะเก็บคา่ดงันี ้

1101p

1101

1202q

1202

2004p

2004
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ตวัแปรชนิดพอยเตอร ์(ตอ่)

 หากก าหนดให้

◦ *p = 4;

◦ *q = 6.8;

◦ *r = ‘S’;

 หน่วยความจ าจะเก็บคา่ดงันี ้

1101p 4

1101

1202q 6.8

1202

2004p S

2004
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การก าหนดคา่ใหก้บัตวัแปรพอยเตอร์

 int *p, *q;  
◦ คอมพิวเตอรจ์ะยงัไมเ่ตรยีมหน่วยความจ าจนกว่าจะมีค  าสั่ง

 p = new int;
◦ คอมพิวเตอรจ์ะสรา้งพืน้ท่ีเพื่อเตรยีมเก็บคา่ชนิดจ านวนเต็ม และพืน้ท่ีนีส้ามารถ
เขา้ถึงไดด้ว้ยพอยเตอรเ์ท่านัน้ 

p
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การก าหนดคา่ใหก้บัตวัแปรพอยเตอร ์(ตอ่)
*p = 8; p 8

*p = *p + 4; p 12

*p = *p % 5; p 2

q = p p 2

q
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Pointer to pointer

int x = 5;

int *p = &x;

*p = 6;

int **q;

q = &p;

Int ***r;

r= &q; 

6

220

x

220

215

p

215

209

q

209

250

r

200 201
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ขอ้ควรจ า

1. หา้มก าหนดพอยเตอรใ์หชี้ไ้ปยงัเซลลท์ี่ผิดชนิดกนั 

1. float *r;  

2. char *n;

3. r = new float;

4. n = new char;

5. *r = 2.3;

6. *n = ‘c’;

7. r = n;  
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ขอ้ควรจ า
2. r = s;    ≠    *r = *s;

1. float *r, *s;  

2. *r = 2.3;

3. *s = 4.5;

*r = *s

r 4.5

s 4.5

r 2.3

s 4.5

r = s

r

4.5s
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ขอ้ควรจ า

3. r = s;    ≠    s = r;

r 7.2

s 8.4

r = s

r 7.2

s 8.4

s = r

r 7.2

s 8.4
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FUNCTION AND PARAMETER
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Function and parameter

https://www.educative.io/edpresso/pass-by-value-vs-pass-by-reference
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Passing parameters

 When a function is called, the arguments in a 

function can be 

◦ passed by value 

◦ passed by reference.
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Pass by value

 Passes an actual parameter by value.

 Callee does not have any access to the underlying 

element in the calling code.

 A copy of the data is sent to the callee.

 Changes made to the passed variable do not affect 
the actual value.
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Pass by value

void increment(int x){
x = x + 1;

}

int main(){
int x = 10;  
increment(x);
print x;

}

11

x

10

x

10

x

22



Pass by reference

 Passes an argument by reference.

 Callee gives a direct reference to the programming 

element in the calling code.

 The memory address of the stored data is passed.

 Changes to the value have an effect on the original 
data.
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Pass by reference

void increment(int* x){
*x = *x + 1;

}

int main(){
int x = 10;  
increment(&x);
print x;

}

11

x

11

x
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Function Overloading

 With function overloading, multiple functions can 

have the same name with different parameters
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Example

int plusFunc(int x, int y) {
return x + y;

}

double plusFunc(double x, double y) {
return x + y;

}

int main() {
int myNum1 = plusFunc(8, 5);
double myNum2 = plusFunc(4.3, 6.26);
cout << "Int: " << myNum1 << "\n";
cout << "Double: " << myNum2;
return 0;

}
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STRUCTURE POINTER
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Linked Lists-Overview
 เก็บขอ้มลูอยา่งตอ่เน่ือง
 มีพอยนเ์ตอร์ (Pointer) เป็นตวัเช่ือมระหวา่งอิลเิมนท์

(Element)

 แตล่ะอิลเิมนท์ เรยีกวา่โหนด (Node) 

75

data link

70

data link

35

data link

20

data linkstart
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Linked Lists-Overview(Cont.)

 โหนด ประกอบดว้ย
◦ Data เก็บขอ้มลู
◦ Link  หรอืพอยนเ์ตอร์ (Pointer) เก็บต าแหน่งของโนดตอ่ไป
ในลสิต์

 ในสว่นของ link จะเก็บต าแหน่งของโหนดถดัไป
◦ ในโหนดสดุทา้ย link จะเก็บ Null ซึง่ไม่ไดชี้ไ้ปต าแหน่งใด ๆ  
เป็นตวับอกการสิน้สดุของลิสต์

data link data link data link data link
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Linked Lists-Overview(Cont.)

 Data อาจเป็นรายการเดี่ยว หรอืหลายรายการ 
(Records) 

id

data link

id name grade
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ตวัอย่างลิงคล์ิสต ์

 start  = new Node;

 start->id = 20;

struc Node

{

int id;

struct Node * next;

};

Node *start, *p, *q;

start

id next

20start

id next
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ตวัอย่างลิงคล์ิสต ์(2)

 p = new Node;

 p->id = 50

 q = new Node;

 q-> = 30

50p

id next

30q

id next
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พอยเตอรท์ี่ชีไ้ปยงัโครงสรา้ง (structure)

data

key

field 1

field 2

:

field N

link pointer

end data

น าประยกุตใ์ชเ้พ่ือการ
คน้ขอ้มลู
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พอยเตอรท่ี์ชีไ้ปยงัโครงสรา้ง (ตอ่)

 ประกาศ

◦Node *start, *last;

◦ start = new Node;

struct Node

{

int id;

char name[25];

int age;

Node *next;

};

start

id name age

null

next
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วิธีการก าหนดคา่

start→id = 1203;

strcpy(start→name, “Tony”);

start→age =35;

1203start

id name age

null

next

1203 Tonystart

id name age

null

next

1203 Tony 35start

id name age

null

next

#include <string.h>
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วิธีการเช่ือมโยงโหนดเขา้ดว้ยกนั

 เช่ือมกนัดว้ยค าสั่ง   start→next = p;

20start

id next

50p

id next

30q

id next

20start

id next

50

p

id next

30q

id next
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วิธีการเช่ือมโยงโหนดเขา้ดว้ยกนั (ตอ่)

 p→next = q;

 q→next = null

20start

id next

p

50

id next

30

q

null

id next
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BASIC OPERATIONS
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Basic operation

 Insert

 Delete

 Search
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การแทรกโหนด (Insert Node)

 At the front of the linked list 

 At the end of the linked list.

 After a given node.
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At the front of the linked list 

Before Create

After Create

head

75 X

pNew→link = head   (ชีไ้ปยงัโหนดแรก)
head           = pNew (ชีไ้ปยงัโหนดใหม่)

39
pNew

head

75 X

39
pNew
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At the front of the linked list pseudo code

Algorithm insertFirst(head ** pointer, int newdata)

allocate(pNew)

pNew→data = newdata

pNew→next = *head

*head = pNew

end
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At the end of the linked list.

Before Create

After Create

pNew → next  =   pPre → next (ชีไ้ปยงัโหนดท่ีตอ้งการแทรก)
pPre → next    =   pNew (ชีไ้ปโหนดใหม่)

Head

52 75 X39

pPre
52

pNew

52 7539

pPre
52 X

pNew

Head
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At the end of the linked list pseudo code

Algorithm insertLast(head **pointer, int newdata)

allocate pNew, pPre

pPre = *head

pNew→data = newdata

pNew→next =NULL

if (*head is null) 

*head = pNew

else 

while end of linked list

pPre = pPre→next

pPre→next = pNew

end
end
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After a given node

Before Create

After Create

pNew→link =   pPre→link (ชีไ้ปยงัโหนดท่ีตอ้งการแทรก)
pPre→link =   pNew (ชีไ้ปยงัโหนดใหม่)

52
pNew

head

75 X39

75 X39

52
pNewpPre

pPre

head
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Insert Node Algorithm

Algorithm insertNode(pPre, dataIn)
allocate  (pNew)

pNew→data = dataIn

if (pPre null)
// * กรณกีารแทรกโหนดในลสิตว์า่ง หรอื แทรกโหนดทีต่  าแหนง่แรกในลสิตว์า่ง
pNew→link = head pointer

head pointer = pNew

Else
// * กรณกีารแทรกโหนดกึ่งกลางลสิต ์หรอื แทรกโหนดทีต่  าแหนง่ทา้ยลสิต์
pNew→next = pPre→next

pPre→next = pNew

end if

return true

end insertNode
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การลบโหนด (Delete Node)

 หน้าที่ ลบสมาชิกในลิสตบ์รเิวณต าแหน่งที่ ตอ้งการ
 ข้อมูลน าเข้า ขอ้มลูและต าแหน่ง

pPre ต าแหน่งก่อนหนา้โหนดท่ีตอ้งการลบ

pLoc ต าแหน่งของโหนดท่ีตอ้งการลบ

 ผลลัพธ์ ลิสตท์ี่มีการเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบการลบโหนด

 การลบโหนดที่ต  าแหน่งแรก (Delete First Node)

 การลบโหนดโดยทั่วไป (General Delete Case)
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การลบโหนดที่ต  าแหน่งแรก (Delete First Node)

Before Delete

After Delete

list→head =   pLoc→link

delete pLoc

head

52 75 X39

pLoc

52 75 Xrecycled

pLoc

49



การลบโหนดทั่วไป (General Delete)

Before Delete

After Delete

pPre→link =   pLoc→link

delete pLoc

52 75 X39

pPre
pLoc

recycled 75 X39

pPre
pLoc

head

head
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Delete Node Pseudocode

Algorithm deleteNode(list, pPre, pLoc, dataOut)
pLoc→data = dataOut

if (pPre null)
// * กรณกีารลบโหนดแรกในลสิต์
*head = head→next

Else
// * กรณกีารลบโหนดโดยทั่วไป 
pPre→link = pLoc→link

end if

delete (pLoc)

end deleteNode

51



การคน้หาขอ้มลูในลิสต ์(Search List)

 หน้าที่ คน้หาขอ้มลูในลิสตท์ี่ตอ้งการ
 ข้อมูลน าเข้า head pointer, ขอ้มลูที่คน้หา (key)

 ผลลัพธ์ คา่จรงิถา้พบขอ้มลู  คา่เท็จถา้ไม่พบขอ้มลู
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Search List Pseudocode

Algorithm search(Node* head, target)

Node* current = head

While  (current  is not null & true)

if (current→data == target)

return true;

next node;

end loop

return false

end
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Circular Linked List

 สมาชิกตวัสดุทา้ยมีตวัชี ้(Link) ชีไ้ปที่สมาชิกตวัแรกของลิงคล์ิสต์
 ท างานไปในทิศทางเดียวเทา่นัน้ คือ เป็นแบบวงกลม

1
Count Head

pList

52 75 X39
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Doubly Linked List

 ลิงคล์ิสตท์ี่มีทิศทางการท างานแบบ 2 ทิศทาง  
 สามารถทอ่งไปในลิสตไ์ดท้ัง้ forward และ backward
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ขอ้ดีของลิสต์

 ยืดหยุน่
◦ ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดขนาดของลสิตก์่อนการใชง้าน

◦ เพิ่มสมาชิกไดไ้ม่จ ากดั

ขอ้จ ากดัของลิสต์
 การจดัการยากกวา่ array

o การเขียนโปรแกรม  
o การเรียกใชง้าน
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Reference

 https://www.softwaretestinghelp.com/linked-list/

 https://www.geeksforgeeks.org/linked-list-set-1-
introduction/
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End of Linked List
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