
 
 

 

ในบทนี้กอนอื่นผมจะเฉลยแบบฝกหัดบางขอจากบทเรียนเสียกอน ในที่นี้จะเลือกเฉลยบทละ
หนึ่งขอที่แสดงถึงเนื้อหาสําคัญของบท เนื่องจากตองการใหนิสิตไดฝกฝนการทําดวยตนเอง
โดยไมพ่ึงพาเฉลย (ถาทําไมออกจริงๆสามารถมาถามไดตามปกตินะ) จากนั้นจะเปนตัวอยาง
ขอสอบที่ไดใชสอบจริงพรอมเฉลยและคะแนนที่ใหในแตละกรณี 

เฉลยแบบฝกหัด 
บทที่ 1   

ขอ 20  
ดูโคดแลว เราจะตอบคา big O ไดตามลําดับดังนี้ คือ O(n3), O(n2), O(n4), O(n4) โดยอันที่สองนั้น
มาจากผลของอนุกรม สวนอันที่สามกับสี่นั้นตางกันแค if statement ดังนั้นคา big O จึงเทากัน 
 

บทที่ 2  
ขอ 6  
ในการเขียน insertion sort ขึ้นมาใหมโดยใช recursion นั้น เนื่องจากโจทยมีความกํากวม เราจึง
ตองตั้งสมมติฐานเสียกอน กอนอื่น ใหเปนการจัดเรียงจํานวนเต็มบนอารเรยของจํานวนเต็ม
เทานั้น  
 

บทที่  
  ตัวอยางเฉลยแบบฝกหัดและขอสอบ 
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เราแยกโคดเปนหลายๆสวนตามขั้นตอนของ insertion sort ดังนี้  กอนอื่นมาคิดวา insertion sort 
ตองทําอยางไร เราใชหลักตามโคดขางลางนี้ สมมติวาเรามีตัวแปรอารเรยซึ่งเห็นไดจากทุกเมธ
อด 
 
public void insertionSort(int[] a){ 
 insertionSort(a, 0); //เรียกอันขางลาง 
} 
 
public void insertionSort(int[] a, int startIndex){ 
 //นี่คือ recursive insertion sort   

//startIndex คือตําแหนงในอารเรยที่มีสมาชิกที่เราตองการเอาไปยัดในที่ที่ถูกตอง 
//โดยเราเริ่มดูจากตําแหนงที่ 0 กอน จากนั้นใช recursive call ไลดูไปเรื่อยๆ 
 
if(startIndex >= a.length -1){ 
 return; //ถาตําแหนงที่เราสนใจเลยอารเรยแลว(เกิดจาก recursive call) ก็ไมตองทําอะไร 
} else { 
 //หาตําแหนงที่ถูกตองของคา a[startIndex] 

  int correctIndex = findAppropriatePlace(a, startIndex, a[startIndex]);   
 
  //จากนั้นเลื่อนอารเรยและยัดคา a[startIndex] ลงในที่ที่ถูกตองของมัน 
  insert(a, startIndex, correctIndex); 
 
  // แลวก็เรียก insertion sort อีกที คราวนี้ดูที่ตําแหนงถัดจาก startIndex 
  insertionSort(a, startIndex+1); 
} 
 
สวนเมธอดยอยตางๆนั้นมีดังนี้ 
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public int findAppropriatePlace(int[] a, int startIndex, int value){ 
 //startIndex -1 คือตําแหนงที่เราจะเริ่มไลหายอนอารเรย วาคา value ควรจะไปอยูที่ไหน 

//เมธอดนี้รีเทิรนตําแหนงที่ value ควรจะถูกยายไป 
 
if(startIndex == 0){ 
 return 0; //ถาเราเริ่มดูจากตําแหนงที่ 0 ก็แนละ วายังไงก็ตองยัด value ตรงนี้ 
} else { 
 if(value < a[startIndex-1]){  

//กรณีนี้ แสดงวา value ยังยายตอไปขางซายไดอีก จึงตองตรวจสอบตอ 
  return findAppropriatePlace(a, startIndex-1, value); 

} else { 
 return startIndex;  
} 

} 
} 
 
public void insert(int[] a, int elementIndex, int correctIndex){ 
 //elementIndex คือตําแหนงในตอนแรก สวน correctIndex คือตําแหนงจริงๆที่ควรจะอยู 
 
 int temp = a[elementIndex]; 
 shiftRight(a, elementIndex); //เลื่อนสิ่งที่อยูในอารเรยที่ตองเลื่อนทั้งหมด 

a[correctIndex] = temp;  //จากนั้นจึงเอาคาของเราใสในตําแหนงที่ถูกตอง 
} 
 
public void shiftRight(int[] a, int counter){ 
 if(counter == 0){ 

 return;  // ไมมีการเลื่อนอารเรยแลว 
} else { 
 a[counter] = a[counter-1]; 
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 shiftRight(a, counter-1); 
} 

} 
 

บทที่ 3  
ขอ 4  
สําหรับขอนี้เปนการทดสอบวานิสิตมีพ้ืนฐานในการใชอิเทอเรเตอรเพียงใด ซึ่งจะตองเรียกใช
เมธอดใหถูกตอง ถาทําขอนี้ยังไมไดก็ไมสามารถแกปญหาอื่นๆที่ใชอิเทอเรเตอรได สําหรับโคด
นั้นเปนดังนี้ 
 
public LinkedListItr findPrevious(Object x){ 
 if(isEmpty()){ 
  return zeroth(); // ถาลิสตวาง รีเทิรนอิเทอเรเตอรที่ช้ีโนดปลอม 
 }  

 
//จะลงมาบรรทัดนี้ได อยางนอยลิสตตองมีสมาชิกหนึ่งตัว 
LinkedListItr a = zeroth(); // สรางอิเทอเรเตอรไวที่ดัมมี่โนด แลวเริ่มไลดูจากจุดนี้ 

 while(a.current.next != null && !a.current.next.element.equals(x)){ 
  //a จะชี้ที่โนดทายลิสตไมได เพราะตําแหนงถัดไปไมมีแลว 
  //และเวลาเทียบคา ตองเทียบของในโนดถัดจากที่ a ช้ี 
 

a.advance(); 
 } 
 return a; 
} 
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public LinkedListItr find(Object x){ 
if(isEmpty()){ 

  return new LinkedListItr(null); // ถาลิสตวาง รีเทิรนอิเทอเรเตอรที่ช้ีไปที่ null 
 } 
 //จะลงมาบรรทัดนี้ได อยางนอยลิสตตองมีสมาชิกหนึ่งตัว 

LinkedListItr a = first(); // สรางอิเทอเรเตอรไวที่โนดที่มีสมาชิกโนดแรก 
 while(!a.isPastEnd() && !a.retrieve().equals(x)){ 

a.advance(); 
 } 
 if(a.current !=null){ //ถามีใหช้ี แสดงวาเจอ x จริงๆ 
  return a; 
 } else { //ถาไมมี x อยูในลิสตเลย (ตัวอิเทอเรเตอรลูปจนตกลิสต) 
  return new LinkedListItr(null); 
 } 
} 
 

บทที่ 4 
ขอ 3 
ขอนี้เปนการทดสอบความรูเรื่องการใชงาน Map ซึ่งถาดูตามธรรมดาแลว จะตองลูปโดยใชอิ
เทอเรเตอร แตถานิสิตไดศึกษาไลบรารี่ของ List Set Map มาเพียงพอก็จะรูวาไมจําเปน โดยเรา
สามารถเปลี่ยนแม็ปใหเปนเซต (เปลี่ยนได เนื่องจากแม็ปไมมีของซ้ําอยูแลว) แลวทํางานบนเซต
แทน ซึ่งโคดจะสั้นลงจากการใชอิเทอเรเตอรมาก โดยเปนดังนี้  
 
Set set1 = m1.entrySet(); 
Set set2 = m2.entrySet(); 
set2.removeAll(set1);  
 
 



292 ตัวอยางเฉลยแบบฝกหัดและขอสอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ   
 

บทที่ 5 
ขอ 1 
โคดนั้นจะเปนดังนี้ 
ListIterator<String> itr = mylist.listIterator(); 
while(itr.hasNext()){ 
   if(itr.next().equals(“ใจ”)) 
      itr.remove();  
} 
 
ซึ่งการทํางานนั้นแสดงในรูปขางลางนี้ 

 
 

สมมติตอนแรกนั้นลิสตเปนแบบนี้ 

หัว ดี น้ํา ใส ใจ ใจ ใจ ใจ 

อิเทอเรเตอรเริ่มที่ตรงนี้เลย 

ตอนนี้ทําสิ่งที่อยูใน if  
ซึ่งเปนการรีเทิรนผลจากอิเทอเรเตอร 
แลวก็เล่ือน รวมทั้งเอาผลที่รีเทิรนไปเทียบกับ “ใจ” 

หัว ดี น้ํา ใส ใจ ใจ ใจ ใจ 

จะรีเทิรน “ใจ” แลวคอยเล่ือนอิเทอเรเตอร 
เทียบแลวเปนคําตรงกันพอดี จึงตองทํา itr.remove() ตอ ซึ่งจะเอา “ใจ” ออกไปนั่นเอง  
 

ดังนั้นพอเราลปูไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถเอา “ใจ” ออกจากลงิคลิสตนี้ไดหมด 

หัว ดี น้ํา ใส ใจ ใจ ใจ 
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บทที่ 6  
ขอ 5 (ทายบท) 
ขอนี้จริงๆแลวเปนการประยุกตใชคิวเอามารับขอมูลจากโครงสรางตนไมนั่นเอง ดังนั้นตอง
เขาใจทั้งโครงสรางตนไมและคิว โดยหลักการคือ สรางคิวของตนไมระดับที่เราดูอยูและระดับ
ขางลางหนึ่งช้ัน ไลดูคิวระดับที่เราอยูแลวสรางระดับถัดไปเรื่อยๆ โดยโคดจะเปนดังนี้ 
 
public LinkedList breadthFirst(BinaryNode t){ 
 if(t == null){ 

 return new LinkedList(); 
} 
Queue thislevelQ = new Queue(); 
thislevelQ.enqueue((Object)t);  
Queue nextlevelQ = new Queue(); 
LinkedList result = new LinkedList(); 
while(!thislevelQ.isEmpty()){ 
 //เอาสิ่งแรกใน thislevelQ ออกมา 
 BinaryNode thenode = (BinaryNode) thislevelQ.dequeue(); 
 
 result.insert((Object)elementAt(thenode), last()); // last() นี่เปนเมธอดของลิสตนะ 
 if(thenode.left !=null) 
  nextlevelQ.enqueue((Object)thenode.left); 
 if(thenode.right !=null) 
  nextlevelQ.enqueue((Object)thenode.right); 
 if((thislevelQ.isEmpty()) && (!nextlevelQ.isEmpty())){ 
  thislevelQ = nextlevelQ; 
  nextlevelQ = new Queue();  
 } 
} 
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return result;  
} 
 

บทที่ 7  
ขอ 2 
private AvLNode findKth(int k, AvlNode t){ 
 if(t == null)  
  return null; 
 if(k>(t.size+1)) //ตัวที่ k เลย tree ไป 
  return null; 
 if(k==(t.size+1)) //k คือตําแหนงสุดทาย 
  return findMax(t); 
 if(k ==1) // k คอืตัวแรกของ tree 
  return findMin(t); 
 
 //คราวนี้ดูวา left ตองไม empty จึงจะ search ใน left ได 
 int nodeInLeftSubtree = 0; // default ไว เผื่อเจอ empty subtree 
 if(t.left!=null) 
  nodeInLeftSubtree = t.left.size+1; 
 if(nodeInLeftSubtree>=k) // อยูใน left แนๆ 
  return findKth(k,t.left); 
 if(nodeInLeftSubtree+1 == k) //ตัว root คือตัวของ k 
  return t; 
 if( nodeInLeftSubtree+1<k) //k อยูใน right แนๆ 
  returnfindKth(k-(nodeInLeftSubtree+1), t.right); 
} 
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บทที่ 8  
ขอ 3  
โคดนั้นไมยากอยางที่คิด เพราะหลักการของฮีปก็คือ ถาเราไมมั่นใจ ก็เอาของออกจากฮีปเกาที
ละตัวมาสรางฮีปใหมเทานั้นเอง ดังนั้นโคดจึงเปนดังนี้  
 
Heap mergeHeap(Heap theSecondHelp){ 
 while(theSecondHeap.size>0){ 
  This.add(theSecondHeap.removeMin()); 
 } 
 return this; 
} 
 
เรื่อง big O อาจจะมากสักหนอย เพราะเราประกอบฮีปใหมทั้งหมด โดยถาให this มีสมาชิก n ตัว 
สวน theSecondHeap มีสมาชิก m ตัว คา big O รวมจะ  
= (big O ของการ removeMin จาก theSecondHeap + big O ของการ add ไปที่ this) * m 
= (O(log m) + O(log(n+m))) * m = m(log (n+m))  
 

บทที่ 9  
ขอ 1 
ผลในตารางแฮชจะเปนดังนี้  
  19 20  37   36 53     54   

 
โดย 20 จะเอาใสไดเลย  
37 จะชนหนึ่งครั้ง กับ 20 
54 ชนหนึ่งครั้งกับ 20 
19 เอาใสไดเลย 
36 ชนสองครั้ง ครั้งแรกกับ19 ครั้งที่สองกับ37 



296 ตัวอยางเฉลยแบบฝกหัดและขอสอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาฯ   
 

53 ชนสองครั้ง ครั้งแรกกับ 19 ครั้งที่สองกับ 54 
 

ตัวอยางขอสอบพรอมเฉลย 
สําหรับตัวอยางขอสอบนั้น จะมีตัวขอสอบ เฉลย และคะแนนที่ใหแตละสวนของแตละขอ 
 
1. (7 คะแนน) จงเขียนโคดของการทํา selection sort  ของอารเรยของจํานวนเต็ม (7 นาที) 
selectionSort(int[] a){ 
 int maxIndex = 0 ; 
 int unsorted = a.length; //นี่คือจํานวนสมาชิกที่ตองตรวจ 
 while(unsorted > 0){ 
  maxIndex = 0; 
  for(int i = 0; i < unsorted; i++){ 
   if(a[i] > a[maxIndex]){ 
    maxIndex = i; 
   } 
  }// ได maxIndex ตรงนี้ 
  if(a[maxIndex]!=a[unsorted-1]){ // ถาตัว maxIndex ไมอยูที่ทายสุดที่ตองดู (ถาอยู
จะไมตองสลับที่) 
   swap(a, maxIndex, unsorted-1); 
  } 
  unsorted- -; 
 } 
} 
 
 
 
 

Initialize 1 ถา
ไมครบหักหมด 

มี while 0.5 ที่ลูปไดจริง 

Condition ถูกตองอันละ 1 

มี for 0.5 

1 

1 

1 
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2. (7 คะแนน) จงเขียนโคดของการทํา insertion sort  ของอารเรยของจํานวนเต็ม (13 นาที) 
insertionSort(int[] a){ 
 int numsorted = 1; int tmp = 0; 
 while(numsorted < a.length){ 
  tmp = a[numsorted]; 
  for(int i = numsorted; i>0; i- -){ 
   if(tmp > a[i-1]){//แสดงวา tmp นั้นไมตองเลื่อนแลว 
    a[i] = tmp; 
    break; 
   } 
   else{ 
    a[i] = a[i-1]; 
   } 
  } 
  numsorted++; 
 } 
} 
3. (7 คะแนน) ถาตองการเปลี่ยนโคดของ insertion sort ในขอ 2 ใหทําการเรียงของใน

อารเรย โดยใหจํานวนคี่มากอนจํานวนคู นั่นคือ  
• ถามีจํานวนคี่สองตัว ตัวที่มีคานอยจะเรียงอยูกอน 
• ถามีจํานวนคูสองตัว ตัวที่มีคานอยจะเรียงอยูกอน 
• ถามีจํานวนหนึ่งเปนจํานวนคี่ อีกจํานวนหนึ่งเปนจํานวนคู จํานวนคี่จะ

ถูกเรียงอยูกอน 
 ถามวา จะตองเปลี่ยนโคดในขอ 2 เปนอยางไร  (7 นาที) 
 
วิธีทําคือแคเขียนนิยามของ “นอยกวา” ขึ้นมาแลวเอามาใชแทนเครื่องหมาย < ในโคดหนาที่
แลว 
 

Initialize 1 
ถาไมครบหัก
หมด 

Initialize 1  

Loop condition อยางละ 1 

1 

1 

1 
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boolean lessThan(){int[] a, int i, int j){ 
 int num1, num2; 
 num1 = a[i]; 
 num2 = a[j]; 
 if(num1%2 == num2%2){// เปนคูทั้งคูหรือคี่ทั้งคู 
  return(num1 < num2); 
 }  
      else if(num1%2 == 1 && num2%2 == 0){  

//num1 เปนคี่ num2 เปนคู คี่นั้นนอยกวา ตอบ true เลย 
     return true; 
      } 

                    else{ 
  return false; 
      } 
} 
 
4. มีสแตกของจํานวนเต็มอยู ซึ่งมีเมธอดดังนี้ 

• public void push(int x); // เอา x ใสดานบนสุด 
• public int pop(); // เอา ของที่อยูบนสุดของสแตกออกมา รีเทิรนคาของมันดวย 
• public int size(); // รีเทิรนจํานวนสมาชิกปจจุบันในสแตก 

 
ถาเราจะจัดเรียงของในสแตกที่เก็บจํานวนเต็มใหเรียงจากมากไปนอย (ใหคามากอยูดานบน
ของสแตก) โดยสรางตัวแปรได สรางสแตกเพิ่มเติมได แตหามใชอารเรย  และใหใชเมธอดของส
แตกเทานั้น 
 

• จงอธิบายวิธีการแกปญหานี้ พรอมวาดรูปประกอบ (4 คะแนน) 
• จงเขียนเมธอดเพื่อทําตามวิธีที่เสนอนี้ (5 คะแนน) (เวลารวมทั้งขอ 4 นี้คือ 33 

นาที) 

ขอนี้เขียนยังไงก็ไดใหถูก ถาผิดหัก
ที่ละ 1 

ยังไงก็ได ถาเวิรคจริงในกรณีทั่วไป 
รวมทั้ง base case ก็ให 4 
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1. กอนอื่นสรางตัวแปร sizeToDo = size() เก็บไว แลวสราง stack2 ขึ้นมาอีก

ตัว 
2. pop ใส stack2 ใหหมด บันทึกคาที่นอยที่สุดไวในตัวแปร min  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. pop ของกลับไปที่สแตกตัวแรกเปนจํานวน sizeToDo ชิ้น โดยลบตัวที่เปน 
min ทิ้งไปเลย (แตคาของมันยังเก็บไวในตัวแปร min)    

i. หลังจากนั้นเอา min push ใส stack2 
ii. และลดคาของ sizeToDo ลงมาหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. กลับไปทําขอ 1 ใหม วนทําเรื่อยๆ (ตัวแปรควบคุมคือ sizeToDo) 
 

6 

5 

1 

3 

4 6 

5 

1 

3 

4 

Stack2 Stack2 

min ==1 

6 

5 

3 

4 1 SizeToDo == 4 

SizeToDo == 5 
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public void sortStack(){// ใหนี่เปนเมธอดของสแตกเอง 
 Stack s2 = new Stack(); 
 int sizeToDo = size(); 
 int min = 999; // sentinel 
 while(sizeToDo > 0){ 
  for(int i = 1; i <= sizeToDo; i++){ 
   int tmp = pop(); 
   s2.push(tmp); 
   if(tmp < min){ 
    min = tmp; 
   } 
  }// loop to push things from s1 to s2 and find min at the same time 
  for(int j=1; j <= sizeToDo; j++){ 
   int tmp = s2.pop(); // 
   if(tmp != min){ 
    push(tmp); 
   } 
  }// pop back to first stack, except min 
  s2.push(min); //push min into stack2 
  sizeToDo- -; 

} 
} 
 
 
 
 
 
 

อันละ 0.5 
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5. (3 คะแนน) ถาเรามีเลขใหคิดดังนี้ คือ  a*(b/c) – b*d  ถามวา ถาเราใชสแตกแปลงเลขนี้ให
เปน postfix เมื่ออานอินพุตนี้หมดพอดี จะมีเอาทพุตเปนอะไร และเหลืออะไรอยูบนสแตก 
(1 นาทีเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. (6 คะแนน) เรามีคิวที่มีเมธอดดังนี้  
void enqueue(Object x); //เอา x ตอคิว 
Object dequeue(); //เอาของออกจากคิว รีเทิรนของนั้นออกมา 
int size(); // รีเทิรนจํานวนสมาชิกในคิว 
 
ใหถือวา สมาชิกที่อยูที่หัวคิวมี index  == 0   จงเขียนเมธอดของคิวเพิ่ม คือ  
void removeOddIndex(); //เอาสมาชิกที่มีลําดับ index เปนเลขคี่ ทิ้งออกจากคิวไปใหหมด 
นั่นคือ ถาคิวมีสมาชิกเปน a,b,c,d,e,f  เมธอดนี้จะทําใหคิวกลายเปน  a,c,e 
 
ในการเปลี่ยนแปลงคิว ใหใชเมธอดของคิวเทานั้น และหามสรางตัวแปรอื่นนอกจากตัวแปรที่
เปนชนิดพื้นฐาน (primitive type) (5 นาที) 
 
 
 
 
 
 

* 

- abc/*bd 

อันละ 1 คะแนน
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void removeOddIndex(){ 
 boolean isOddIndex = false; //บอกวาสมาชิกของคิวเดิมมีindex เลขคี่ในคิว
ตนฉบับหรือไม 

 int remainingElements = size();  //จํานวนสมาชิกในคิวตนฉบับที่เรายังไมไดดู 
 for (int I = 1; I<= remainingElements; I++){ 
  if(!isOddIndex){// ถาตัวที่เรากําลังดูนี้เปนลําดับเลขคูในอารเรยตนฉบับ 
  
   enqueue(dequeue()); 
   isOddIndex = true; 
  } else{ 
   dequeue(); 
   isOddIndex = false; 
  } 
 } 
} 
 
7. (11 คะแนน) ถาเรามีคิวที่มีเมธอดเหมือนดังขอ 6 จงเขียนโคดของเมธอดของคิวตอไปนี้ 
public void jumpQueue(Object x, int index)  
 
เมธอดนี้เอา x แทรกที่ตําแหนง index โดยสมาชิกตัวเกาที่ตําแหนง index นี้ตองเลื่อนออกไป
อยูหลัง x   
จงอธิบายสิ่งที่โคดนี้ทําดวยพรอมวาดรูปประกอบ ไมอนุญาตใหสรางคิวเพิ่ม (13 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 

ลูปสําหรับทีละ
สมาชิก  1 

ดูวาดัชนีนั้นเปน
เลขคูหรือคี่  1 

1  

1  

1  

0.5 

0.5 
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1. ถา index ยังไมถึง i  ใหลูป dequeue กับ enqueue ไปเรื่อยๆ 
 
 
 
 
 

2. พอถึงตรงที่นับ index ถึง i ใหยัด x ลงไป ในคิวดวยการ enqueue 
 
 
 

3. แลวเอาที่เหลือ ทํา ลูป dequeue กับ enqueue ไปเรื่อยๆจนครบ แตตองนับเพิ่มอีก 1 
ครั้ง เพราะเราไมได dequeue ตอนที่ใส x เขาไป ซึ่งทําใหจํานวนครั้งผิดไป 

 
 
 
 
Int size = size(); 
If(index > size || index < 0 ){ 
 Throw new Exception(); 
} 
// from now, we are sure that the given index is legal 
for(int i=0; i<= size; i++){ 
 if (i!= index){// ถาเรากําลังดูตรงที่ไมตองแทรก 
  enqueue(dequeue()); 
 } else { // i == index 
   enqueue(x); 
 } 
} 

a b c d e f g h m 

i 

e f g h m a b c d x 

e f g h m a b c d x 

อธิบายครบถวน
สมบูรณเอาไป 4 

เพิ่มการนับไปหนึ่งครั้ง บรรทัดนี้ 1 คะแนน 

1 1 

1 

1 

1 

1 
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8. (10 คะแนน) ถาเรามีลิงคลิสตตามรูปแบบของ Mark Allen Weiss (ลิงคลิสตประกอบดวย

คลาส ListNode, LinkedListItr และ LinkedList ดังรูปที่ 1 (บางเมธอดจะมีแคคําอธิบาย
เทานั้น แตใหเรียกใชไดทุกเมธอด) และใหออบเจ็กตเปล่ียนเปนจํานวนเต็มไดดวยการ
เรียกเมธอด intValue()) สมมุติวาเรามีลิงคลิสตอยูสองลิสตดังนี้ 

 
• C เปนลิงคลิสตใดๆ 
• P เปนลิงคลิสตที่มีสมาชิกเปนจํานวนเต็มที่จัดเรียงจากนอยไปมาก 

จงเขียนเมธอด LinkedList specificElements(C, P) ซึ่งจะสรางลิงคลิสตใหมจาก C โดยดึง
สมาชิกมาตามที่บอกไวใน P นั่นคือ ถา P มีสมาชิกคือ 1,3,4,6 ลิงคลิสตตัวใหมจะเกิดจากการ
เอาสมาชิกตัวที่ 1,3,4 และ 6 ของ C มาสราง (42 นาที) 
LinkedList specificElements(C, P){ 
 LinkedList new = new LinkedList(); 
 LinkedListItr itr1 = c.first(); 
 LinkedListItr itr2 = p.first(); 
 LinkedListItr itr3 = new.zeroth(); 
 int currentIndex1 =0; // index ปจจุบันของลิสตแรกที่เรากําลังสนใจอยู 
 while(!itr2.isPastEnd()){ 
  Integer x = (Integer)itr2.retrieve(); 
  int x2 = x.intValue();  
  while(!itr1.isPastEnd() && currentIndex1 < x2){ 
   itr1.advance(); 
   currentIndex1++; 
  } 
  if(itr1.isPastEnd()){ // ถาออกมาโดยสืบหาเลยลิสตแรกไปแลว 
   // แสดงวาไมตองทําตอแลว รีเทิรนลิสตคําตอบไดเลย 
   return new; 
  } else{ // ถาชี้ไปยังตัว index นั้น (มีตัวใหเอาออกมาใสลิสตผลลัพธ) 

1 

1 ตองครบ 

1 condition ตองถูกหมด 

1 ตองมีการเอาตัวเลข index จาก p มาใช 

1 condition ตองถูกหมด 

1 ถาไมครบ ก็ 0 
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   // ก็เอาออกมาใสลิสตผลลัพธซะ 
   Object  element = itr1.retrieve(); 
   new.insert(element, itr3); 
   itr3.advance(); 
  } 
  // กอนจะทําลูปนอกสุดตอไป ก็ตองเพิ่ม itr2 ซะกอน 
  itr2.advance(); 

}// end while 
// ถามาถึงตรงนี้ได แสดงวาไมมี index ใหเอามาอีกแลว รีเทิรนลิสตคําตอบไปเลย 

 return new; 
} 

1 

1 
1 

1 
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1: class ListNode{  
2:         Object   element; 
3:         ListNode next; 
4:         // Constructors 
5:         ListNode( Object theElement ) 
6:         { 
7:             this( theElement, null ); 
8:         } 
9:  
10:         ListNode( Object theElement, ListNode n ) 
11:         { 
12:             element = theElement; 
13:             next    = n; 
14:         }         
15: } 
16:  
17:    public class LinkedListItr{ 
18:         ListNode current;    // ตําแหนงปจจุบันที่เราสนใจ         
19:         LinkedListItr( ListNode theNode ) 
20:         { 
21:             current = theNode;  
22:         } 
23:  
24:         /** 
25:          * ดูวา current เลยทายลิสตไปหรือยัง 
26:          * @return true ถา current เปน null 
27:          */ 
28:         public boolean isPastEnd( ); 
29:  
30:         /** 
31:          * @return item ที่เก็บไวใน current หรือไมก็ null ถาตําแหนงของ  
32:          * current ไมไดอยูในลิสต 
33:          */ 
34:         public Object retrieve( ); 
35:  
36:         /** 
37:          * เขยิบ current ไปยังตําแหนงถัดไปในลิสต ถา current เปน null ก็ไมตอง 
38:                                  *   ทําอะไร 
39:          */ 
40:         public void advance( ); 
41:    } 
42:  
43:   public class LinkedList{ 
44:     ListNode header; //เขาไดจากหัวลิสต 
45:     public LinkedList( ){ 
46:             header = new ListNode( null ); 
47:     } 
48:  
49:     public boolean isEmpty( ){ 
50:         return header.next == null; 
51:     } 
52:  
53:     public void makeEmpty( ){ 
54:         header.next = null; 
55:     } 
56:  
57:     /** 
58:      * รีเทิรน iterator ที่ชี้ไป header node. 
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59:      */ 
60:     public LinkedListItr zeroth( ); 
61:          
62:  
63:     /** 
64:      * รีเทิรน iterator ที่ชี้ไป node ถัดจาก header (ซึ่งเปน null ได      
65:                   * ถาลิสตนี้วาง) 
66:      */ 
67:     public LinkedListItr first( ); 
68:  
69:     /** 
70:      * ใสโนดใหมตามหลังสมาชิกที่ชี้ดวย p 
71:      * @param x item ที่จะเอาใสโนดใหม 
72:      * @param p เปน iterator ชี้ตําแหนงที่อยูกอนโนดที่จะลงใหม 
73:      */ 
74:     public void insert(Object x,LinkedListItr p); 
75:  
76:     /** 
77:      * @param x คือ ของขางในของโนดที่เราตองการหา 
78:      * @return iterator ที่ชี้ไปที่โนดแรกที่มี x อยูขางใน หรือชี้ไปที่ null ถา x  
79:                    *ไมอยู ในลิสตเลย 
80:     /* 
81:     public LinkedListItr find(Object x); 
82:  
83:     /** 
84:     * รีเทิรน iterator ที่ชี้ไปที่โนดกอนโนดแรกที่มี x  
85:     * ถาไมมี x ในลิสตเลยใหรีเทิรน iterator ที่ชี้ไปที่โนดสุดทายของลิสต 
86:     */ 
87:     public LinkedListItr findPrevious(Object x); 
88:  
89:     /** 
90:      * เอาโนดของ x ตัวแรกที่เจอออกจากลิสต 
91:      * @param x คือ item ในโนดที่ตองการเอาออก 
92:      */ 
93:      public void remove(Object x); 
94:  
95:      /** 
96:      * เอาโนดที่อยูถัดจาก header node ทิ้งไป แตสวนอ่ืนของลิสตคงเดิม 
97:      * @return ออบเจ็กตที่อยูในโนดที่เราทิ้งไป 
98:      */ 
99:      public Object removeFirst(); 
100: }   
 

รูปที่ 1 ListNode และคลาสอื่นๆของลิงคลิสตพื้นฐาน 
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9. (6 คะแนน) สมมติวาเรามีเซตอยูสามเซตคือ J B และ D จงเขียนเมธอดที่รีเทิรนคา (J 
intersect B) – D โดยใช Java Collection Framework (เมธอดของ Set  และ List จาก 
Java Collection Framework นั้นอยูในรูปที่ 2) เซตตนฉบับจะตองไมเปล่ียนแปลง (3
นาที) 

 
Set s1 = new HashSet(J); 
Set s2 = new HashSet(B); 
Set s3 = new HashSet(D); 
s1.retainAll(s2); 
s1.removeAll(s3); 
return s1; 

10. สมมติวาเราจะเอาลิงคลิสตใน Java Collection Framework ที่มีขอมูลชนิด MyType ไป
ทําการทํา quicksort  

a. (8 คะแนน) จงเขียนโคดของเมธอดของลิงคลิสตดังนี้ (12 นาที) 
public ListIterator<MyType> findPivot(); 
ซึ่งจะหา pivot จากหลักการ median of three  (ให throw exception ถาลิสตวาง) 
โดยรีเทิรนลิสตอิเทอเรเตอรของตําแหนง pivot นั้น 

public ListIterator<MyType> findPivot() throws Exception{ 
 int size = size(); 
 if(isEmpty()){  // ถาลิสตวางเราจะไมสามารถ sort ได 
  throw Exception(); 
 } 
         // มาถึงบรรทัดนี้ ไม empty แนๆ 
 MyType a = get(0); 
 MyType b = get(size-1); 
 MyType c = get((size-1)/2); 
 If ( (a.compareTo(b) < 0 && c.compareTo(a) < 0) ||  (a.compareTo(c) < 0 && 
b.compareTo(a) < 0 ) ){ 

บรรทัดละ 1 คะแนน 

1 

1 ตองครบ ไมง้ัน 0

1.5 , ทั้งบรรทัดตองครบไมง้ัน 0
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  ListIterator<MyType> itr = listIterator(); 
  return itr; 

} 
 else if((a.compareTo(c) < 0 && c.compareTo(b) < 0) ||  (b.compareTo(c) < 0 && 
c.compareTo(a) < 0 )){ 
  ListIterator<MyType> itr = listIterator((size-1)/2); 
  return itr; 
 } else { 
  ListIterator<MyType> itr = listIterator(size-1); 
  return itr; 
 } 
} 
 

b. (4 คะแนน) จงเขียนโคดของเมธอดของลิงคลิสตดังนี้ 
public void swap(ListIterator<MyType> i, ListIterator<MyType> j); 

 เมธอดนี้สลับที่สมาชิกสองตัวในลิสต โดยแตละตัวนั้นถูกชี้ดวยอิเทอเรเตอร (4 นาที) 
 
public void swap(ListIterator<MyType> i, ListIterator<MyType> j){ 
  MyType a = i.next(); // เก็บสมาชิกที่ตําแหนง i 
  MyType b = j.next();  
  i.set(b); 
  j.set(a); 
} 

c. (7 คะแนน) จงเขียนโคดของเมธอดของลิงคลิสตดังนี้ (14 นาที) 
public void partition(ListIterator itr);  
รับอิเทอเรเตอรที่บอกตําแหนงของ pivot ตอจากนั้นทําการแบง partition โดยให
สมาชิกที่นอยกวา pivot ไปอยูดานซายของ pivot และ สมาชิกที่มากกวา pivot ไปอยู
ดานขวาของ pivot  

1 

1.5 , ทั้งบรรทัดตองครบไมง้ัน 0

1 

1 

Code บรรทัดละคะแนน 
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public void partition(ListIterator itr){ 
  int i=0;  

int size = size(); 
int j = size-2; 

  ListIterator<MyType> l = listIterator(size-1); 
  swap(itr,l); 
  while(true){ 
   while((i < size-1) && get(i).compareTo(get(size-1)) <0){ 
    i++; 
   } 
   // ตอไปเล่ือน j บาง 
   while(j>=0 && get(j).compareTo(get(size-1)) >0){ 
    j- -; 

} 
   if(j<i){ // เกยกันแลว ตองสลับที่ i กับ pivot 
    ListIterator<MyType> li = listIterator(i); 
                      swap(li,l); 
    return; 
   } else { 
    ListIterator<MyType> li = listIterator(i); 
    ListIterator<MyType> lj = ListIterator(j); 
    swap(li,lj); 
    j - - ; 
    i++; 
   } 
  } 
} 
 

pivot 

1 
1 

1 ตองครบ
ไมง้ัน 0 

1 ตองครบ
ไมง้ัน 0 

2 ตองครบ
ไมง้ัน 0 

1 ตองครบ
ไมง้ัน 0 
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Set Interface 
boolean add(E o)  
          เติมสมาชิกใหมลงไปในเซตถามันไมซ้ํากับสมาชิกที่มีอยูแลว นั่นคือ เติม o ลงไปในเซต
ถาไมมี e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)) ถามีสมาชิกตัวที่เราตองการเติมอยูในเซต
แลว เซตจะไมเปล่ียนแปลงและเมธอดนี้จะรีเทิรน false 

boolean addAll(Collection<? extends E> c)  
          เติมสมาชิกจากคอลเลคชั่น c ทั้งหมดลงในเซตของเรา แตเมธอดนี้จะถือวาใชไมไดถา c 
ถูกเปล่ียนแปลงระหวางที่เมธอดนี้ทํางานอยู นั่นก็คือ c จะเปนเซตที่เราใชเรียกเมธอดนี้เอง
ไมได เมธอดนี้รีเทิรน true ถาการเรียกเมธอดนี้ทําใหภายในเซตเปลี่ยนไป พารามิเตอร <? 
extends E> หมายถึงอะไรก็ไดที่เปนสับคลาสของ E โดย E คือพารามิเตอรของเซตที่เรียกใช
เมธอดนี้ อยาลืมวาคลาสใดๆก็เปนสับคลาสของตัวมันเอง อยางหนึ่งที่ตองรูคือ เมธอดนี้ไมเติม
สมาชิกที่ซ้ํา นั่นคือ ถา c เปนเซต เราก็จะไดการยูเนี่ยนของสองเซตนั่นเอง 

void clear()  
          เอาสมาชิกของเซตนี้ออกไปใหหมด 

boolean contains(Object o)  
          รีเทิรน true ถาเซตนี้มี o อยู หรือพูดไดอีกอยางวา รีเทิรน true ก็ตอเมื่อเซตนี้มี
สมาชิก e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)). 

boolean containsAll(Collection<?> c)  
          รีเทิรน true ถาเซตนี้มี สมาชิกจากคอลเลคชั่น c อยูทั้งหมด 

boolean equals(Object o)  
          รีเทิรน true ถา o เปนเซตที่มีขนาดเดียวกับเซตที่เรียกใชเมธอดนี้และทุกสมาชิกที่
อยูใน o อยูในเซตที่เรียกใชเมธอดนี้ อยาลืมวา o ตองเปน Set ดวย 

int hashCode()  
           รีเทิรนคาแฮชโคด ซึ่งแฮชโคดของเซต คือผลบวกของแฮชโคดจากสมาชิกในเซต 
(แฮชโคดของ null คือ 0) 

boolean isEmpty()  
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          รีเทิรน true ถาเซตนี้ไมมีสมาชิก 

Iterator<E> iterator()  
                    รีเทิรนอิเทอเรเตอร การเรียงของสมาชิกจะขึ้นอยูกับวาจริงๆแลวเซตนี้เปน
แฮชเซตหรือทรีเซต 

boolean remove(Object o)  
          เอาสมาชิก e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)) ออกจากเซต ถามีอยูในเซต รี
เทิรน true ถามีสมาชิกถูกเอาออกไปจริงๆ 

boolean removeAll(Collection<?> c)  
          เอาสมาชิกที่เหมือนกับสมาชิกใน c (โดยเทียบดวย equals()) ทิ้ง รีเทิรน true ถามี
สมาชิกถูกเอาออกไปจริงๆ c หามเปน null ไมงั้นจะ throw exception 

boolean retainAll(Collection<?> c)  
          เอาสมาชิกที่เหมือนกับสมาชิกใน c (โดยเทียบดวย equals()) เหลือไว นอกนั้น
ลบทิ้งหมด รีเทิรน true ถามีสมาชิกถูกเอาออกไปจริงๆ c หามเปน null ไมงั้นจะ throw 
exception 

int size()  
          รีเทิรนจํานวนสมาชิกในเซตนี้ ถาจํานวนสมาชิกมากกวา Integer.MAX_VALUE 
ใหรีเทิรน Integer.MAX_VALUE. 

Object[] toArray()  
          รีเทิรนอารเรยซึ่งใสสมาชิกของเซตนี้ไวทั้งหมด ถามีการกําหนดลําดับของสมาชิก
ดวยอิเทอเรเตอรไวแลว ลําดับสมาชิกในอารเรยก็ตองเปนไปตามนั้นดวย 

<T> T[] toArray(T[] a)  
          รีเทิรนอารเรยซึ่งใสสมาชิกของเซตนี้ไวทั้งหมด รันไทมไทปของอารเรยที่รีเทิรนใหเปน
ชนิดเดียวกับอารเรย a ถาเซตของเราใส a ได ก็จะเอาใส  a แลวรีเทิรน a เลย (สมาชิกใน
ดานหลังของ a ที่มีที่เหลือก็จะถูกเซ็ตเปน null) มิฉะนั้นตองสรางอารเรยใหมซึ่งขนาดใหญ
พอที่จะเก็บเซตของเราได ถามีการกําหนดลําดับของสมาชิกดวยอิเทอเรเตอรไวแลว ลําดับ
สมาชิกในอารเรยก็ตองเปนไปตามนั้นดวย 
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List Interface 
boolean add(E o)  
          ใส o ไปที่ทายลิสต ลิสตที่เราสรางขึ้นอาจกําหนดชนิดของขอมูลที่ใสไดเอาไว เชน 
ไมรับคา null หรือไมรับขอมูลบางชนิด เอกสารของลิสตแตละชนิดควรบอกถึงชนิดของ
ขอมูลที่ไมรับดวย รีเทิรน true ถาการเรียกเมธอดนี้ทําใหภายในคอลเลคชั่นเปล่ียนไป 

void add(int index, E element)  
          ใส element เขาไปที่ตําแหนงที่ index เล่ือนสมาชิกในลิสตตัวที่เคยอยูตรงนั้น 
รวมทั้งสมาชิกตัวถัดไปอื่นๆ ไปทางขวาตัวละตําแหนง 

boolean addAll(Collection<? extends E> c)  
          ใสของใน c ตอทายลิสต ลําดับที่ใสนั้นเปนไปตามอิเทอเรเตอรของ c เมธอดนี้จะ
ใชไมไดถา c ถูกเปล่ียนแปลงในระหวางที่เรียกใชเมธอดนี้ เชนเมื่อ c คือตัวลิสตเอง รีเทิรน 
true ถามีการเติมสมาชิกลงไปจริง 

boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)  
          ใสของใน c ลงไปในลิสต ณ ตําแหนงที่ถูกกําหนดโดย ลําดับที่ใสนั้นเปนไปตามอิ
เทอเรเตอรของ c เล่ือนสมาชิกในลิสตตัวที่เคยอยูตําแหนงนั้น รวมทั้งสมาชิกตัวถัดไป
อื่นๆ ไปทางขวา เมธอดนี้จะใชไมไดถา c ถูกเปล่ียนแปลงในระหวางที่เรียกใช 

void clear()  
          ทําใหลิสตนี้วาง 

boolean contains(Object o)  
          รีเทิรน true ถาลิสตนี้มี o อยู หรือพูดไดอีกอยางวา รีเทิรน true ก็ตอเมื่อคอล
เลคชั่นนี้มีสมาชิก e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)) 

boolean containsAll(Collection<?> c)  
          รีเทิรน true ถาลิสตนี้มี สมาชิกจากคอลเลคชั่น c อยูทั้งหมด 

boolean equals(Object o)  
          เปรียบเทียบออบเจ็กต o กับลิสตนี้วาเทากันหรือไม รีเทิรน true ถา o ก็เปนลิสต 
ลิสตของเรากับ o มีขนาดเทากัน และมีสมาชิกเหมือนกัน (เทียบดวยเมธอด equals()) 
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เรียงกันดวยลําดับเดียวกันทุกประการ 

E get(int index)  
          รีเทิรนสมาชิก ณ ตําแหนงที่บอกดวย index 

int hashCode()  
                รีเทิรนแฮชโคดของลิสตนี้ โดยมีสูตรวา  
hashCode = 1; 
Iterator i = list.iterator(); 
while (i.hasNext()){ 
    Object obj = i.next(); 
    hashCode = 31*hashCode + (obj==null ? 0 : obj.hashCode()); 
} 
 

int indexOf(Object o)  
          รีเทิรนตําแหนงที่มี o อยูเปนตําแหนงแรก หรือ -1 ถา o ไมไดอยูในลิสตนี้ 

boolean isEmpty()  
          รีเทิรน true ถาลิสตนี้เปนลิสตวาง 

Iterator<E> iterator()  
          รีเทิรนอิเทอเรเตอร 

int lastIndexOf(Object o)  
          รีเทิรนตําแหนงที่มี o อยูเปนตําแหนงสุดทาย หรือ -1 ถา o ไมไดอยูในลิสตนี้ 

ListIterator<E> listIterator()  
          รีเทิรนลิสตอิเทอเรเตอร 

ListIterator<E> listIterator(int index)  
                รีเทิรนลิสตอิเทอเรเตอร โดยใหตําแหนงที่สนใจเริ่มจากตําแหนง index นี่จะ
เปนตําแหนงที่เมธอด next() รีเทิรนมาเปนตําแหนงแรก สวนการเรียก previous() ครั้ง
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แรกจากสถานะนี้จะรีเทิรนสมาชิกตัวที่มีตําแหนงนอยกวานี้หนึ่งตําแหนง 

E remove(int index)  
          เอาสมาชิกที่ตําแหนง index ออกจากลิสต รีเทิรนสมาชิกนั้นออกมา สวนสมาชิก
ตัวอื่นก็เล่ือนมาแทนที่ตําแหนงของตัวที่ออกไปนี้ 

boolean remove(Object o)  
          เอาสมาชิกที่คาเทากับ o (เทียบดวย equals()) อยูเปนตําแหนงแรกออกจากลิสต
ไป ถา o ไมไดอยูในลิสตนี้ก็จะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง รีเทิรน true ถามีสมาชิกที่มีคา
เทากับ o อยูในลิสตจริงๆ 

boolean removeAll(Collection<?> c)  
          เอาของทีอ่ยูใน c ออกจากลิสตไปใหหมด รีเทิรน true ถาลิสตเกิดการเปลี่ยนแปลง 

boolean retainAll(Collection<?> c)  
          เอาสมาชิกที่เหมือนกับสมาชิกใน c (โดยเทียบดวย equals()) เหลือไว นอกนั้น
ลบทิ้งหมด รีเทิรน true ถามีสมาชิกถูกเอาออกไปจริงๆ c หามเปน null ไมงั้นจะ throw 
exception 

E set(int index, E element)  
          เปล่ียนสมาชิก ณ ตําแหนง index ใหเปน element รีเทิรนสมาชิกตัวที่อยูกอนจะ
ถูกเปล่ียน 

int size()  
          รีเทิรนจํานวนสมาชิกในคอลเลคชั่นนี้ ถาจํานวนสมาชิกมากกวา 
Integer.MAX_VALUE ใหรีเทิรน Integer.MAX_VALUE 

List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)  
          รีเทิรนลิสตยอย นับรวมตั้งแตตําแหนง fromIndex จนถึงตําแหนง toIndex-1 (ถา 
fromIndex เทากับ toIndex เมธอดนี้จะรีเทิรนลิสตวาง) การเปลี่ยนแปลงในลิสตยอยจะเห็นผล
ที่ลิสตใหญดวย และการเปลี่ยนแปลงที่ลิสตใหญก็จะเห็นผลที่ลิสตยอย ลิสตยอยที่รีเทิรนมา
สามารถใชเมธอดไดแบบลิสตใหญตัวที่เรียกใชเมธอดนี้ เราสามารถใชลิสตยอยในการทํางาน
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เฉพาะสวนไดเชน list.subList(from, to).clear();  

ถาลิสตตัวใหญถูกเปล่ียนขนาดหรือถูกทําใหใชงานอิเทอเรเตอรไมไดผล เมธอดนี้ก็จะใชไมได  

Object[] toArray()  
          เหมือนกับเมธอดของคอลเลคชั่น 

<T> T[] toArray(T[] a)  
          เหมือนกับเมธอดของคอลเลคชั่น 
 
ListIterator 
void add(E o)  
          ใส o ลงไปในลิสต 

boolean hasNext()  
          รีเทิรน true ถายังมีสมาชิกของลิสตใหดูอยู ในทิศทางที่ไปขางหนา (นั่นคือ ถาการเรียก 
next() ครั้งตอไปรีเทิรนสมาชิกในลิสตมา) 

boolean hasPrevious()  
          รีเทิรน true ถายังมีสมาชิกใหดูในทิศทางยอนกลับ (นั่นคือ ถาการเรียก previous() ครั้ง
ตอไปรีเทิรนสมาชิกในลิสตมา) 

E next()  
          รีเทิรนสมาชิกตัวถัดไปในลิสต ถาเราเรียก next() แลว เรียก previous() สลับกันครั้งตอ
ครั้ง จะไดสมาชิกตัวเดียวกันเปนผลลัพธตลอด 

int nextIndex()  
          รีเทิรนคาดัชนีของสมาชิกตัวที่จะเปนคําตอบของ next() หรือถาอยูที่ตําแหนงสุดทาย
ของลิสตแลวก็ใหรีเทิรนขนาดของลิสต 

E previous()  
          รีเทิรนสมาชิกตัวกอนในลิสต 
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int previousIndex()  
          รีเทิรนคาดัชนีของสมาชิกตัวที่จะเปนคําตอบของ previous() หรือถาอยูที่ตําแหนงแรก
ของลิสตแลวก็ใหรีเทิรน-1 

void remove()  
          เอาสมาชิกตัวที่พึ่งเปนผลลัพธของ next() หรือ previous() ออกจากลิสต เมธอดนี้ใช
สลับกับ next() หรือ previous()ไดครั้งตอครั้งเทานั้น จะตองไมมีการเรียกเมธอด 
ListIterator.add() ระหวางการเรียก next() หรือ previous() กับเมธอดนี้ 

void set(E o)  
          เอา o แทนที่สมาชิกตัวทายสุดที่พึ่งถูกรีเทิรนเปนคําตอบของ next() หรือ previous() 
นอกจากนี้จะตองไมมีการเรียกเมธอด ListIterator.add() และ ListIterator.remove() ระหวาง
การเรียก next() หรือ previous() กับเมธอดนี้ 
รูปที่ 2 เมธอดตางๆของ จาวาคอลเลคชั่น 
 
 
 
 


