
 
 

 

จาวาคอลเลคชั่นคือชุดของอินเตอรเฟสและคลาสในแพคเกจ java.util คอลเลคชั่นหนึ่งนั้นคือ
ออบเจ็กตที่ประกอบขึ้นมาจากสมาชิกยอย (ซึ่งสมาชิกยอยนั้นจะเปนขอมูลพ้ืนฐานหรือเปน
พอยตเตอรไปยังออบเจ็กตก็ได) ตัวอยางเชน อารเรย ซึ่งถือเปนคอลเลคชั่นของสิ่งชนิดเดียวกัน 
 
คอลเลคชั่นคลาส คือ คลาสที่ออบเจ็กตของมันประกอบขึ้นมาจากสมาชิกยอย ซึ่งสมาชิกยอย
นั้นตองเปนพอยตเตอรไปยังออบเจ็กต ดังนั้นเราไมสามารถใชชุดขอมูลพ้ืนฐานเปน
สวนประกอบของคอลเลคชั่นคลาสได (แตอยาลืมวาเรามี wrapper class ที่ใชแทนชุดขอมูล
พ้ืนฐานได) ในการสรางออบเจ็กตของคลาส Integer ขึ้นมาจากจํานวนเต็ม j เราใชโคดไดดังนี้  
 
Integer myInteger = new Integer(j); 
 

โครงสรางการเก็บขอมูลของคอลเลคชั่นคลาส 
วิธีที่งายที่สุดคือเก็บสมาชิกของคอลเลคชั่นออบเจ็กตไวในอารเรย ซึ่งเราอาจใหอารเรยเปนหนึ่ง
ฟลดของออบเจ็กตนั้น คลาสแบบนี้ถือเปนคอลเลคชั่นคลาสแบบเก็บขอมูลติดกัน (contiguous - 
collection class) จาวามีคลาสแบบนี้คือ ArrayList  
 
แตวาการใชอารเรย หรือออบเจ็กตภายในคอลเล็คช่ันออบเจ็กตนั้น ผูใชเพียงแตเรียกใชเมธอด
ใหเหมาะสมเทานั้นก็พอ ไมจําเปนตองรูถึงการทํางานภายใน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองรูวาภายใน
คอลเลคชั่นออบเจ็กตนั้นมีอารเรยอยูหรือไม จึงเปนหนาที่ของผูเขียนคอลเลคชั่นคลาสที่จะ
เขียนโคดเตรียมไวจัดการกับการขยายอารเรยเอง 

บทที่  
  พื้นฐานจาวาคอลเลคชั่น 
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จาวามีโครงสรางขอมูลที่ใชกันบอยๆเขียนเปนคอลเลคชั่นอยูแลว เราสามารถนํามาใชไดเลย 
โครงสรางที่สําคัญไดแกแอบสแตรกคลาสตางๆและอินเตอรเฟสที่ช่ือวาคอลเลคชั่น 
 

แอบสแตรกคลาส (Abstract Class) 
แอบสแตรกคลาสคือคลาสที่ตองมีอยางนอยหน่ึงเมธอดเปนแอบสแตรกเมธอด แอบสแตรกเมธ
อดคือเมธอดที่ไมมีโคดภายใน ทิ้งวางไวเพื่อใหไปนิยามในคลาสลูกของมัน เราไมสามารถสราง
ออบเจ็กตขึ้นจากแอบสแตรกคลาสได (แตสรางจากลูกของมันที่นิยามโคดของแอบสแตรกเมธ
อดไวได) หลักการจะคลายกับการใชจาวาอินเตอรเฟสนั่นเอง ตัวอยางแอบสแตรกคลาสอยูใน
รูปที่ 4.1 อยาลืมวาตองมีการบอกดวยวาคลาสไหนเมธอดไหนเปนแอบสแตรก ดวยคียเวิรด 
“abstract” 
 
1:  public abstract class Robot{ 
2:      public String punch(){ 
3:          return “ Punch!”; 
4:      } 
5:       
6:      public abstract String getClassName(); 
7:  } 

รูป 4.1 แอบสแตรกคลาส 
 
จุดมุงหมายในการใชงานก็เหมือนกับอินเตอรเฟส คือ เราสามารถใชไทปของขอมูลรวมกันได 
ตัวอยางเชนถาเราสรางคลาสลูกของ Robot ออกมาสองคลาส ดังรูป 4.2 เราจะสามารถเอา
ออบเจ็กตทั้งสองชนิดไปใชกับตัวแปรชนิดเดียวกันไดดังรูป 4.3 
 
 



Data Structure โครงสรางการเก็บขอมูลของคอลเลคช่ันคลาส 127 
 

1:  public class GetterRobot extends Robot{     
2:      public abstract String getClassName(){ 
3:          return “GetterRobot”; 
4:      } 
5:  } 
6:   
7:  public class GundamRobot{     
8:      public abstract String getClassName(){ 
9:          return “GundamRobot”; 
10:      } 
11:  } 

รูป 4.2 คลาสลูกๆของ Robot 
 
1:      ...     
2:      Robot r; 
3:      ... 
4:      int robotSerialNumber = getSerialNumber();     
5:      if (robotSerialNumber == 1)  
6:          r = new GetterRobot(); 
7:      else  
8:          r= new GundamRobot(); 
9:      System.out.println(r.getClassName()+r.punch()); 
10:      ... 

รูป 4.3 การใชงานแอบสแตรกคลาส 
 
จากรูป 4.3 เมธอด getClassName ที่จะถูกเรียกใชจะขึ้นอยูกับตัวออบเจ็กตที่แทจริง แตเราให
ไทปเปน Robot ไวได  
 

ไทปแบบมีพารามิเตอร (Parameterized Types, Generic Types) 
จาวา 1.5 ขึ้นไปอนุญาตใหเราเขียนไทปของสมาชิกของคลาสได โดยเขียนในวงเล็บที่สรางจาก
เครื่องหมาย “>” และ “<” สมมติวาเราจะสรางลิงคลิสตของจาวาเอง ซึ่งจะใชเก็บขอมูลประเภท 
Double (อยาลืมวา นี่ตองเปนออบเจ็กต) เราสามารถเขียนโคดไดเปน 
 
LinkedList<Double> myList = new LinkedList<Double>(); 
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ซึ่งเมื่อเขียนแบบนี้ไปแลว จะมีแต ขอมูลประเภท Double เทานั้นที่ลิสตจะยอมรับ ดังนั้นในการ
ใชงานเมธอด get ที่เขียนไวแลวในลิงคลิสต (ยังไมตองรูมากเพราะมีเรื่องลิงคลิสตของจาวา
ตางหากอีกที)  
 
Double val = myList.get(o); 
 
เราก็ไมตองมาทําการเปลี่ยนรูปแบบขอมูลที่ไดใหเปน Double เพราะวาถูกบังคับไวเรียบรอย
แลว 
 
รูปแบบของไทปที่มีพารามิเตอรทั่วไป เปนดังรูป 4.4 ซึ่งจะเห็นวามีพารามิเตอรก่ีตัวก็ได 
 
                        class_or_interface_name<Class01, Class02, ...> 

รูป 4.4 ไทปท่ีมีพารามิเตอรท่ัวไป 
 
ประโยชนของการเขียนไทปแบบนี้คือ เราสามารถเห็นไดทันทีวาคอลเลคชั่นของเราเก็บอะไร
อยู คอมไพเลอรสามารถเช็คชนิดสมาชิกที่เราพยายามเอาใสคอลเลคชั่นไดทันที ถาไมมีการ
กําหนดไทปแบบนี้ก็จะคอมไพลผานแตไปเกิดขอผิดพลาดตอนรัน  
 
นอกจากนี้จาวา 1.5 ยังทําการเปลี่ยนชนิดระหวางขอมูลพ้ืนฐานกับ wrapper class ไดเองอีกดวย 
นี่หมายความวาเราสามารถเขียนโคดไดแบบขางลางนี้ 

• เราสามารถเขียน myList.add(3.8) แทน myList.add(new Double(3.8)) ไดเลย ตัวจาวา
จะทําการ “boxing” ใหเปนออบเจ็กตเอง 

• เราสามารถเขียน double sum =  sum +myList.get(0); ได จาวาจะเปลี่ยนออบเจ็กตที่
เอาออกมาจากลิสตใหเปนตัวเลขโดยอัตโนมัติ เรียกวาการ “unboxing”   
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คอลเลคชั่นอินเตอรเฟส(Collection Interface) 
สวนที่อยูบนสุดของระดับคลาสในจาวาคอลเลคชั่นเฟรมเวิรคก็คือ Collection และ Map ตัว 
Collection Interface นั้นมีเมธอดโดยสรุปดังรูปที่ 4.5 และมีการทํางานของแตละเมธอดดังรูปที่ 
4.6 
 
1:  public Interface Collection<E> extends Iterable<E>{ 
2:      boolean add(E o);  
3:      boolean  addAll(Collection<? extends E> c); 
4:      void clear(); 
5:      boolean contains(Object o); 
6:      boolean containsAll(Collection<?> c); 
7:      boolean equals(Object o); 
8:      int hashCode(); 
9:      boolean isEmpty(); 
10:      Iterator<E> iterator(); 
11:      boolean remove(Object o); 
12:      boolean removeAll(Collection<?> c); 
13:      boolean retainAll(Collection<?> c); 
14:      int size(); 
15:      Object[]toArray(); 
16:      <T> T[]toArray(T[] a); 
17:  }     

รูป 4.5 เมธอดของ Collection Interface 
 
 
boolean add(E o)  
          พยายามทําใหมี o อยูในคอลเลคชั่นนี้ รีเทิรน true ถาการเรียกเมธอดนี้ทําใหภายใน
คอลเลคชั่นเปลี่ยนไป รีเทิรน false ถาคอลเลคชั่นนี้มีก็อปปไมได และ มี o อยูแลว 
boolean addAll(Collection<? extends E> c)  
          เติมสมาชิกจากคอลเลคชั่น c ทั้งหมดลงในคอลเลคชั่นของเรา แตเมธอดนี้จะถือวาใช
ไมไดถา c ถูกเปลี่ยนแปลงระหวางที่เมธอดนี้ทํางานอยู นั่นก็คือ c จะเปนคอลเลคชั่นที่เราใช
เรียกเมธอดนี้เองไมได เมธอดนี้รีเทิรน true ถาการเรียกเมธอดนี้ทําใหภายในคอลเลคชั่น
เปลี่ยนไป พารามิเตอร <? extends E> หมายถึงอะไรก็ไดที่เปนสับคลาสของ E โดย E คือ
พารามิเตอรของคอลเลคชั่นที่เรียกใชเมธอดนี้ อยาลืมวาคลาสใดๆก็เปนสับคลาสของตัวมันเอง 
void clear()  
          เอาสมาชิกของคอลเลคชั่นนี้ออกไปใหหมด 
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boolean contains(Object o)  
          รีเทิรน true ถาคอลเลคชั่นนี้มี o อยู หรือพูดไดอีกอยางวา รีเทิรน true ก็ตอเมื่อ
คอลเลคชั่นนี้มีสมาชิก e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)). 
boolean containsAll(Collection<?> c)  
          รีเทิรน true ถาคอลเลคชั่นนี้มี สมาชิกจากคอลเลคชั่น c อยูทั้งหมด 

boolean equals(Object o)  
          เปรียบเทียบออบเจ็กต o กับคอลเลคช่ันนี้วาเทากันหรือไม โดยพื้นฐานแลว นี่คือ
เมธอดที่เอามาจากคลาส Object แตถาจะเขียนเมธอดนี้เอง เพื่อเปล่ียนใหเปนการ
เปรียบเทียบคาที่อยูในคอลเลคชั่นก็ได โครงสรางขอมูล List กับ Set ของจาวานั้นไดเขียน
เมธอดนี้ขึ้นเองโดยกําหนดให List ตองเทากับ List และ Set ตองเทากับ Set เทานั้น ฉะนั้น
ถาเราเขียนเมธอดนี้ใหคลาสของเราเองซึ่งไมใช List หรือ Set แลวละก็ เมธอดของเราจะรี
เทิรน false เมื่อนําไปใชกับ List หรือ set นอกจากนี้ยังไมสามารถสรางคลาสซึ่ง implement 
List กับ Set ในเวลาเดียวกันได 
int hashCode()  
          รีเทิรนแฮชโคดของคอลเลคชั่นนี้ ถาเราโอเวอรไรด equals() แลวเราตองโอเวอร
ไรด hashcode() ดวย เพราะ c1.equals(c2) ตองหมายถึง c1.hashCode()==c2.hashCode() 
boolean isEmpty()  
          รีเทิรน true ถาคอลเลคชั่นนี้ไมมีสมาชิก 
Iterator<E> iterator()  
          รีเทิรนอิเทอเรเตอรที่จะอนุญาตใหเราดูสมาชิกในคอลเลคชั่นนี้ได การเรียงของ
สมาชิกนั้นไมไดมีการกําหนดไวในชั้นนี้ 
boolean remove(Object o)  
          เอาสมาชิก e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)) ออกจากคอลเลคชั่น ถามีอยูใน
คอลเลคชั่น รีเทิรน true ถามีสมาชิกถูกเอาออกไปจริงๆ 

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

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

int size()  
          รีเทิรนจํานวนสมาชิกในคอลเลคชั่นนี้ ถาจํานวนสมาชิกมากกวา 
Integer.MAX_VALUE ใหรีเทิรน Integer.MAX_VALUE. 
Object[] toArray()  
          รีเทิรนอารเรยซึ่งใสสมาชิกของคอลเลคชั่นนี้ไวทั้งหมด ถามีการกําหนดลําดับ
ของสมาชิกดวยอิเทอเรเตอรไวแลว ลําดับสมาชิกในอารเรยก็ตองเปนไปตามนั้นดวย 
<T> T[] toArray(T[] a)  
          รีเทิรนอารเรยซึ่งใสสมาชิกของคอลเลคชั่นนี้ไวทั้งหมด รันไทมไทปของอารเรยที่รี
เทิรนใหเปนชนิดเดียวกับอารเรย a ถาคอลเลคชั่นของเราใส a ได ก็จะเอาใส  a แลวรีเทิรน a เลย 
(สมาชิกในดานหลังของ a ที่มีที่เหลือก็จะถูกเซ็ตเปน null) มิฉะนั้นตองสรางอารเรยใหมซึ่ง
ขนาดใหญพอที่จะเก็บคอลเลคช่ันของเราได ถามีการกําหนดลําดับของสมาชิกดวยอิเทอเรเตอร
ไวแลว ลําดับสมาชิกในอารเรยก็ตองเปนไปตามนั้นดวย 
 

รูป 4.6 การทํางานของเมธอดของคอลเลคชั่น 
 
จะเห็นวามีชนิดขอมูล E ซึ่งเวลาใชงานจริงจะถูกแทนที่ดวยขอมูลชนิดอื่น คลาสที่อิมพลีเมนท
คอลเลคชั่นอินเตอรเฟสก็จะมีลักษณะดังนี้ 
 
 public class LinkedList<E> implements Collection<E>. . .  
 
ตอนใชงาน สามารถแทน E ดวยชนิดขอมูลอื่น อยางที่กลาวไปแลวขางตนในเรื่องของไทปแบบ
มีพารามิเตอร  
 
อิเทอเรเตอร(Iterator) 
หนาที่นั้นเหมือนกับในบทที่สาม คือมีหนาที่กอใหเกิดการลูปไปยังสมาชิกตางๆในคอลเลคชั่น
ได โดยผูใชงานไมตองเขาหาฟลดภายในของคอลเลคชั่นโดยตรง ทุกๆคลาสที่อิมพลีเมนทคอล
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เลคช่ันจะตองมีอิเทอเรเตอร ซึ่งจะตองอิมพลีเมนทตามอิเทอเรเตอรอินเตอรเฟสดังรูป 4.7 
รายละเอียดของอิเทอเรเตอรอินเตอรเฟสอยูในรูปที่ 4.8 
 
1:  public Interface Iterator<E>{ 
2:      boolean hasNext(); 
3:      E next(); 
4:      void remove(); 
5:  }     

รูป 4.7 เมธอดของอิเทอเรเตอรอินเตอรเฟส 
 
boolean hasNext()  
          รีเทิรน true ถายังมีสมาชิกใหดูไดอีก (นั่นคือ รีเทิรน true เมื่อ next() จะ
รีเทิรนสมาชิกนั่นเอง 
E next()  
          รีเทิรนสมาชิกตัวตอไปตามลําดับที่กําหนดไว 
void remove()  
          เอาสมาชิกตัวที่พ่ึงถูกรีเทิรนดวย next() ออกไป เรียกเมธอดนี้ไดหนึ่งครั้งตอ
การเรียกใช next() หนึ่งครั้ง  ถาตัวคอลลเคชั่นถูกเปลี่ยนระหวางที่กําลังลูปดวยวิธีอื่นที่
ไมใชเมธอดนี้ เราจะถือวาเมธอดนี้ใชไมได 

รูป 4.8 คําอธิบายเมธอดของอิเทอเรเตอรอินเตอรเฟส 
 
ตัวอยางการใชอิเทอเรเตอรเปนดังเชนในรูป 4.9 ซึ่งเราไดสรางอิเทอเรเตอรของคอลเลคชั่นของ
เรา (myCollection) ขึ้นมา โดย myCollection นั้นเก็บขอมูลประเภท Integer จากนั้นเราลูปแลว
เลือกพิมพเฉพาะตัวเลขที่มีคามากกวาหนึ่งรอย  
 
เราตองระวังการลูปที่ผิด อยาลืมวาการลูปแตละครั้งควรใช next() แคครั้งเดียวเทานั้น มิฉะนั้น
เราจะทําเกินตําแหนงที่ตองการ รูป 4.10 แสดงตัวอยางที่ต้ังใจจะเขียนแบบรูป 4.9 แตทําการลูป
ผิดวิธี การใช next() สองทีทําใหพิมพจํานวนลําดับที่ถัดจากเลขที่ตองการออกมา 
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1:  ... 
2:      Iterator<Integer> itr = myCollection.iterator(); 
3:      int currentNumber; 
4:      while(itr.hasNext()){ 
5:          currentNumber = itr.next(); //auto convert  
6:          if(currentNumber>100) 
7:              System.out.println(currentNumber); 
8:      }  
9:  ...    

รูป 4.9 การลูปเลอืกพิมพบางสมาชิกของคอลเลคชั่น 
 
1:  ... 
2:      Iterator<Integer> itr = myCollection.iterator(); 
3:      int currentNumber; 
4:      while(itr.hasNext()){ 
5:          if(itr.next() >100) 
6:              System.out.println(itr.next()); 
7:      }  
8:  ...    

รูป 4.10 การลูปท่ีผดิวิธี เพราะใช next() หลายครั้ง 
 
การลูปโดยใช อิเทอเรเตอรนั้น เราอาจใช for loop แบบพิเศษได รูป 4.11 แสดงโคดในรูปที่ 4.9 
หลังจากเปลี่ยนไปใช for loop แบบพิเศษ ซึ่งเครื่องหมาย “:” นั้นหมายถึง “ใน” นั่นก็หมายความ
วา โคดของสวน for loop ในรูปที่ 4.11 จะอานไดวา “สําหรับแตละจํานวนเต็มใน 
myCollection” 
 
1:  ... 
2:      Iterator<Integer> itr = myCollection.iterator(); 
3:      for(Integer currentInt : myCollection ){ 
4:        if(currentInt.intValue() >100) 
5:           System.out.println(currentInt.intValue()); 
6:      }  
7:  ...    

รูป 4.11 for loop แบบพิเศษ 
 
แตวา for loop แบบพิเศษนั้นไมสามารถใชไดในกรณีที่ตัวคอลเลคชั่นตองมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางการลูป ดังนั้นการลูปเอาสมาชิกออกจากคอลเลคชั่นก็ตองใชอิเทอเรเตอรเทานั้น รูป 
4.12 แสดงการเอาสมาชิกออกจากคอลเลคชั่น ในตัวอยางนี้จะใช for loop แบบธรรมดา 
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1:  ... 
2:    int currentNumber; 
3:    for(Iterator<Integer> itr =  
4:    myCollection.iterator(); itr.hasNext(); ){ 
5:        currentNumber = itr.next(); //auto convert  
6:        if(currentNumber<100) 
7:            itr.remove(); 
8:    }  
9:  ...    

รูป 4.12 การลูปเอาสมาชิกออกจากคอลเลคชั่น 
 

ลิสตอินเตอรเฟส(List Interface) 
ลิสตของจาวาคือที่เก็บของเรียงกัน โดยสามารถเขาถึงของแตละช้ินโดยการใชดัชนี (index) ได 
ดัชนีนั้นมีคาเริ่มจากศูนย และภายในลิสตอนุญาตใหมีของซ้ํากันได สิ่งที่เปนลิสตมักมี null เปน
สมาชิกได ลิสตอินเตอรเฟสมีอิเทอเรเตอรของมันเองเรียกวา ลิสตอิเทอเรเตอร (ListIterator) ซึ่ง
มีเมธอดสําหรับการใสของและเอาของออกจากลิสต รวมทั้งสามารถอนุญาตการลูปได
สองทิศทางอีกดวย ลิสตเปนอินเตอรเฟส ดังนั้นโครงสรางภายในอาจสรางขึ้นมาจากอะไรก็ได 
จาวามีคลาสแอ็บสแตรกลิสต (AbstractList) เปนสับคลาสของลิสตซึ่ง แอ็บสแตรกลิสต อิมพลี
เมนทโคดของลิสตบางสวน นอกนั้นจะเปนหนาที่ของสับคลาสของแอ็บสแตรกลิสตอีกทีหนึ่ง 
ซึ่งจริงๆแลวมีสองคลาสคือ อารเรยลิสต (ArrayList) กับลิงคลิสต(LinkedList) (ตอไปจะขอใช
ตัวภาษาอังกฤษสําหรับคลาสเหลานี้เพื่อไมใหเกิดความสับสน) ArrayList นั้นสรางลิสตจาก
อารเรย สวน LinkedList นั้นสรางจากลิงคลิสตแบบสองทาง รูป 4.13 แสดงโครงสรางลําดับ
คลาสของอินเตอรเฟสนี้ 
 
เมื่อสรางตัวแปรใหเปนชนิด List เราก็สามารถเปลี่ยนไปใช ArrayList หรือ LinkedList เมื่อใดก็
ได โครงสรางอินเตอรเฟสของ List อยูในรูป 4.14 สวนรายละเอียดอยูในรูป 4.15 
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รูป 4.13 โครงสรางลําดับคลาสของลิสตอินเตอรเฟส 
 
1:  public interface List<E> extends Collection<E>{ 
2:     boolean add(E o) ; 
3:     void add(int index, E element); 
4:     boolean addAll(Collection<? extends E> c); 
5:     boolean addAll(int index, Collection<? extends 
E> c);   
6:     void clear(); 
7:     boolean contains(Object o); 
8:     boolean containsAll(Collection<?> c); 
9:     boolean equals(Object o); 
10:     E get(int index); 
11:     int hashCode(); 
12:     int indexOf(Object o); 
13:     boolean isEmpty(); 
14:     Iterator<E> iterator(); 
15:     int lastIndexOf(Object o); 
16:     ListIterator<E> listIterator(); 
17:     ListIterator<E> listIterator(int index); 
18:     E remove(int index); 
19:     boolean remove(Object o); 
20:     boolean removeAll(Collection<?> c); 
21:     boolean retainAll(Collection<?> c) ; 
22:     E set(int index, E element); 
23:     int size(); 
24:     List<E> subList(int fromIndex, int toIndex); 
25:     Object[] toArray(); 
26:     <T> T[] toArray(T[] a); 
27:  } 
 

รูป 4.14 List Interface 
 

Collection Interface 

List Interface 

ArrayList LinkedList 
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boolean add(E o)  
          ใส o ไปที่ทายลิสต ลิสตที่เราสรางขึ้นอาจกําหนดชนิดของขอมูลที่ใสไดเอาไว 
เชน ไมรับคา null หรือไมรับขอมูลบางชนิด เอกสารของลิสตแตละชนิดควรบอกถึงชนิด
ของขอมูลที่ไมรับดวย รีเทิรน true ถาการเรียกเมธอดนี้ทําใหภายในคอลเลคชั่นเปลี่ยนไป 
void add(int index, E element)  
          ใส element เขาไปที่ตําแหนงที่ index เลื่อนสมาชิกในลิสตตัวที่เคยอยูตรงนั้น 
รวมทั้งสมาชิกตัวถัดไปอื่นๆ ไปทางขวาตัวละตําแหนง 
boolean addAll(Collection<? extends E> c)  
          ใสของใน c ตอทายลิสต ลําดับที่ใสนั้นเปนไปตามอิเทอเรเตอรของ c เมธอดนี้จะ
ใชไมไดถา c ถูกเปลี่ยนแปลงในระหวางที่เรียกใชเมธอดนี้ เชนเมื่อ c คือตัวลิสตเอง รีเทิรน 
true ถามีการเติมสมาชิกลงไปจริง 
boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)  
          ใสของใน c ลงไปในลิสต ณ ตําแหนงที่ถูกกําหนดโดย ลําดับที่ใสนั้นเปนไปตามอิ
เทอเรเตอรของ c เลื่อนสมาชิกในลิสตตัวที่เคยอยูตําแหนงนั้น รวมทั้งสมาชิกตัวถัดไป
อื่นๆ ไปทางขวา เมธอดนี้จะใชไมไดถา c ถูกเปลี่ยนแปลงในระหวางที่เรียกใช 
void clear()  
          ทําใหลิสตนี้วาง 
boolean contains(Object o)  
          รีเทิรน true ถาลิสตนี้มี o อยู หรือพูดไดอีกอยางวา รีเทิรน true ก็ตอเมื่อคอล
เลคช่ันนี้มีสมาชิก 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()) เรียง
กันดวยลําดับเดียวกันทุกประการ 
E get(int index)  
          รีเทิรนสมาชิก ณ ตําแหนงที่บอกดวย index 

int hashCode()  
                รีเทิรนแฮชโคดของลิสตนี้ โดยมีสูตรวา  
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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 นี่จะเปน
ตําแหนงที่เมธอด next() รีเทิรนมาเปนตําแหนงแรก สวนการเรียก previous() ครั้งแรกจาก
สถานะนี้จะรีเทิรนสมาชิกตัวที่มีตําแหนงนอยกวานี้หนึ่งตําแหนง 
E remove(int index)  
          เอาสมาชิกที่ตําแหนง index ออกจากลิสต รีเทิรนสมาชิกนั้นออกมา สวนสมาชิก
ตัวอื่นก็เลื่อนมาแทนที่ตําแหนงของตัวที่ออกไปนี้ 
boolean remove(Object o)  
          เอาสมาชิกที่คาเทากับ o (เทียบดวย equals()) อยูเปนตําแหนงแรกออกจากลิสต
ไป ถา o ไมไดอยูในลิสตนี้ก็จะไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง รีเทิรน true ถามีสมาชิกที่มีคา
เทากับ o อยูในลิสตจริงๆ 
boolean removeAll(Collection<?> c)  
          เอาของที่อยูใน c ออกจากลิสตไปใหหมด รีเทิรน true ถาลิสตเกิดการเปลี่ยนแปลง 
boolean retainAll(Collection<?> c)  
          เอาสมาชิกที่เหมือนกับสมาชิกใน c (โดยเทียบดวย equals()) เหลือไว นอกนั้น
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ลบทิ้งหมด รีเทิรน true ถามีสมาชิกถูกเอาออกไปจริงๆ c หามเปน null ไมง้ันจะ throw 
exception 

E set(int index, E element)  
          เปลี่ยนสมาชิก ณ ตําแหนง index ใหเปน element รีเทิรนสมาชิกตัวที่อยูกอนจะ
ถูกเปลี่ยน 

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) การเปลี่ยนแปลงในลิสตยอยจะเห็นผลที่
ลิสตใหญดวย และการเปลี่ยนแปลงที่ลิสตใหญก็จะเห็นผลที่ลิสตยอย ลิสตยอยที่รีเทิรนมา
สามารถใชเมธอดไดแบบลิสตใหญตัวที่เรียกใชเมธอดนี้ เราสามารถใชลิสตยอยในการทํางาน
เฉพาะสวนไดเชน list.subList(from, to).clear();  

ถาลิสตตัวใหญถูกเปลี่ยนขนาดหรือถูกทําใหใชงานอิเทอเรเตอรไมไดผล เมธอดนี้ก็จะใชไมได  
Object[] toArray()  
          เหมือนกับเมธอดของคอลเลคชั่น 

<T> T[] toArray(T[] a)  
          เหมือนกับเมธอดของคอลเลคชั่น 

รูป 4.15 รายละเอียดของ List Interface 
 

ลิสตอิเทอเรเตอร(List Iterator) 
ลิสตอิเทอเรเตอรนั้น ตางจากอิเทอเรเตอรที่นิยามไวในคอลเลคชั่นธรรมดาเพราะวาลิสตอิเทอเร
เตอรนั้นสามารถเคลื่อนตําแหนงไดสองทิศ สมาชิกปจจุบันที่ลิสตอิเทอเรเตอรสนใจนั้นไมมี จุด
ที่สนใจคือจุดที่อยูระหวางสมาชิกที่จะถูกรีเทิรนจาก next() กับสมาชิกที่จะถูกรีเทิรนจาก 
previous() ลิสตอิเทอเรเตอรนั้นเปนสับคลาสของอิเทอเรเตอร  
 
public interface ListIterator<E> extends Iterator<E> 



Data Structure ลิสตอินเตอรเฟส(List Interface) 139 
 

 
void add(E o)  
          ใส o ลงไปในลิสต 
boolean hasNext()  
          รีเทิรน true ถายังมีสมาชิกของลิสตใหดูอยู ในทิศทางที่ไปขางหนา (นั่นคือ ถาการ
เรียก 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() หรือถาอยูที่ตําแหนงสุดทายของ
ลิสตแลวก็ใหรีเทิรนขนาดของลิสต 
E previous()  
          รีเทิรนสมาชิกตัวกอนในลิสต 
int previousIndex()  
          รีเทิรนคาดัชนีของสมาชิกตัวที่จะเปนคําตอบของ previous() หรือถาอยูที่ตําแหนงแรก
ของลิสตแลวก็ใหรีเทิรน-1 

void remove()  
          เอาสมาชิกตัวที่พ่ึงเปนผลลัพธของ next() หรือ previous() ออกจากลิสต เมธอดนี้ใช
สลับกับ next() หรือ previous()ไดครั้งตอครั้งเทานั้น จะตองไมมีการเรียกเมธอด 
ListIterator.add() ระหวางการเรียก next() หรือ previous() กับเมธอดนี้ 
void set(E o)  
          เอา o แทนที่สมาชิกตัวทายสุดที่พ่ึงถูกรีเทิรนเปนคําตอบของ next() หรือ previous() 
นอกจากนี้จะตองไมมีการเรียกเมธอด ListIterator.add() และ ListIterator.remove() ระหวางการ
เรียก next() หรือ previous() กับเมธอดนี้ 

รูป4.16 เมธอดของลิสตอิเทอเรเตอร 
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รูป 4.17 แสดงตัวอยางการลูปถอยหลังดูสมาชิกในลิสต เมื่อเรามีลิสต e สวนรูปที่ 4.18 เปนการ
ลูปจากตอนตนของลิสต eไป โดยแทนที่ทุกออบเจ็กตที่มีคาเทากับ val ดวย new 
 
1:  ... 
2:    ListIterator<Double> i; 
3:    for(i= e.listIterator(e.size());i.hasPrevious(); )  
4:       System.out.println(i.previous()); 
5:  ... 

รูป 4.17 การลูปถอยหลังในจาวาลิสตโดยใชอิเทอเรเตอร โดยเริ่มจากทายลิสต 
 
1:  ... 
2:    ListIterator<Double> i; 
3:    for(i= e.listIterator();i.hasNext(); )  
4:       if(val.equals(i.next())) 
5:          i.set(new); 
6:  ... 

รูป 4.18 การลูปเดนิหนาแทนที่ val ดวย new 

เซตอินเตอรเฟส(Set Interface) 
เซตนั้นคือคอลเลคชั่นที่หามมีสมาชิกซ้ํา เมธอดของเซตนั้นมีจํานวนเทากับเมธอดของคอล
เลคช่ัน โคดของเซตนั้นสรางจากคลาสแอ็บสแตรกเซต (AbstractSet) สวนหนึ่ง นอกนั้นจะเปน
หนาที่ของสับคลาสของแอ็บสแตรกเซตอีกทีหนึ่ง ซึ่งจริงๆแลวมีสองคลาสคือ ทรีเซต (TreeSet) 
กับ แฮชเซต (HashSet) โดยมีโครงสรางดังรูป 4.19 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.19 โครงสรางของ Set 

Collection Interface 

Set Interface 

TreeSet HashSet 

AbstractSet Class 
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การใชงานก็เพียงแตรูจักสรางเซตใหเปน แลวเรียกเมธอดใหถูกตอง อยาลืมวาเซตจะมีสมาชิก
ซ้ํากันสองตัวหรือมากกวานั้นไมได ถาหากเรามีคอลเลคชั่น c อยูแลวตองการทําใหไมมีสมาชิก
ที่ซ้ํากัน เราสามารถสรางเซตขึ้นจาก c ไดโดยเลือกใชคอนสตรัคเตอรที่รับ c เปนพารามิเตอร 
เชน  Collection<Double> d = new HashSet(c); 
 
ทรีเซตนั้นภายในสรางขึ้นมาดวยโครงสรางตนไม ลําดับในการไลดูสมาชิกดวยอิเทอเรเตอรจะ
เรียงเปนรูปแบบที่แนนอน(ดังนั้นสมาชิกภายในทรีเซตตองเปน Comparable) สวนแฮชเซตนั้น
สรางขึ้นมาดวยโครงสรางขอมูลตารางแฮช ซึ่งจะมีการเรียงของสมาชิกภายในคอนขางสุม 
(ตอนนี้ยังไมตองสนใจวา HashSet  กับ TreeSet  ตางกันอยางไร เราใชไดทั้งคู) เซตนั้นใชเมธอด
ช่ือเหมือนกับคอลเลคชั่นทุกเมธอด เมธอดที่ทํางานตางจากในคอลเลคชั่นอยูในรูปที่ 4.20  
 
boolean add(E o)  
                 เติมสมาชิกใหมลงไปในเซตถามันไมซ้ํากับสมาชิกที่มีอยูแลว นั่นคือ เติม o ลง
ไปในเซตถาไมมี e ซึ่ง (o==null ? e==null : o.equals(e)) ถามีสมาชิกตัวที่เราตองการเติมอยู
ในเซตแลว เซตจะไมเปลี่ยนแปลงและเมธอดนี้จะรีเทิรน false. 
boolean addAll(Collection<? extends E> c)  
          เหมือนกับเมธอดของ Collection Interface เพียงแตจะไมเติมสมาชิกที่ซ้ํา นั่นคือ 
ถา c เปนเซต เราก็จะไดการยูเนี่ยนของสองเซตนั่นเอง 
boolean equals(Object o)  
          รีเทิรน true ถา o เปนเซตที่มีขนาดเดียวกับเซตที่เรียกใชเมธอดนี้และทุกสมาชิกที่
อยูใน o อยูในเซตที่เรียกใชเมธอดนี้ อยาลืมวา o ตองเปน Set ดวย 
int hashCode()  
          รีเทิรนคาแฮชโคด ซึ่งแฮชโคดของเซต คือผลบวกของแฮชโคดจากสมาชิกใน
เซต (แฮชโคดของ null คือ 0) 
Iterator<E> iterator()  
          รีเทิรนอิเทอเรเตอร การเรียงของสมาชิกจะขึ้นอยูกับวาจริงๆแลวเซตนี้เปนแฮช
เซตหรือทรีเซต 

รูป 4.20 เมธอดของเซตที่ตางจากคอลเลคชั่นธรรมดา 
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ตัวอยางที่ 4-1  
จงเขียนโปรแกรมซึ่งรับสตริงเขามาจากเมนแลวพิมพคําที่ซ้ําในสตริงนั้นออกมาทุกคํา 
นอกจากนี้จงพิมพคําที่ใชในสตริงนี้ออกมาโดยไมใหมีคําซ้ํากัน 
 
เราสามารถทําโจทยขอนี้ไดโดยใชเซต โดยมีโคดดังรูป 4.21  
 
1:  import java.util.*; 
2:  public class FindDups { 
3:     public static void main(String args[]) {  
4:        Set<String> s = new HashSet();   
5:        for (int i=0; i<args.length; i++){             
6:           if (!s.add(args[i])) //เติมสมาชิก ถาไมสําเร็จจะรีเทิรน   
7:                                //false    
8:              System.out.println("คําซํ้า: "+args[i]); 
9:        } 
10:        System.out.println("คําที่ใชมี: "+ s); 
11:     } 
12:  } 

รูป 4.21 โปรแกรมหาคําซ้ําและคําท่ีใชในประโยค 
 
ในการใชเมธอดเชน addAll(c) หรือ removeAll(c) นั้น ตัวเซตตนฉบับของเราจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ถาเราไมตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็ตองสรางตัวก็อปปขึ้นมาดังตัวอยาง
ตอไปนี้  
 

ตัวอยางที่ 4-2  
จงเขียนเมธอดของโปรแกรมซึ่งรับเซตสองเซตเปนอินพุตแลวรีเทิรนเซตที่เกิดจากการอินเตอร
เซกสองเซตที่เปนอินพุตเขาดวยกัน 
ขอควรระวังก็คือ เราไมควรไปเปลี่ยนเซตที่ไดมาเปนอินพุตโดยไมจําเปน ดังนั้นจึงตองสราง
โคดใหมีตัวก็อปปของเซตไวดังรูปที่ 4.22 
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1:  ... 
2:     public static Set union(Set s1, Set s2) {  
3:        Set intersect = new HashSet(s1);   
4:        intersect.retainAll(s2); 
5:        return intersect; 
6:     } 
7:  ... 

รูป 4.22 โปรแกรมอินเตอรเซกเซตสองเซต 
 
คราวนี้มาลองดูอีกหนึ่งตัวอยาง 
 

ตัวอยางที่ 4-3  
จงเขียนโปรแกรมซึ่งรับสตริงเขามาจากเมนแลวสรางเซตสองเซต เซตหนึ่งเก็บคําที่ไมมีการซ้ํา
เกิดขึ้นเลย สวนอีกเซตหนึ่งเก็บคําที่มีการซ้ํา พิมพเซตสองเซตนี้ออกที่หนาจอดวย 
 
เราสามารถเขียนโคดไดดังรูป 4.23 
 
1:  import java.util.*; 
2:  public class FindDups2 {  
3:     public static void main(String args[]) {  
4:        Set uniques = new HashSet();  
5:        Set dups = new HashSet();  
6:        for (int i=0; i<args.length; i++){  
7:           if (!uniques.add(args[i]))  
8:              dups.add(args[i]);  
9:        } 
10:        uniques.removeAll(dups); 
11:        System.out.println("Unique words: " + uniques);  
12:        System.out.println("Duplicate words: " + dups);  
13:     }  
14:  }  

รูป 4.23 โปรแกรมพิมพเซตของขอความท่ีไมซ้ําและซ้ํา 
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แม็ปอินเตอรเฟส(Map Interface) 
เปนอินเตอรเฟสที่สมาชิกแตละตัวเปนคู (key, value) โดยคาของคียจะตองไมซ้ํากับคียอื่นๆใน
แม็ปเดียวกัน อินเตอรเฟสนี้ใชเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันนั่นเอง 
 
แม็ปนั้นไมไดเปนสับอินเตอรเฟสของคอลเลคชั่น โครงสรางระดับคลาสของแม็ปอยูในรูปที่ 
4.24 โดยมีสวนหนึ่งของโคดอยูในคลาสแอ็บสแตรคแม็ป (AbstractMap) และนอกนั้นอยูใน
คลาสทรีแม็ป(TreeMap) กับ แฮชแม็ป(HashMap)  
 
เราสามารถสรางแม็ปใหมโดยเอาสมาชกิมาจากแม็ปที่มีอยูแลวได คอนสตรัคเตอรของคลาสทรี
แม็ปกับแฮชแม็ปนั้นไดถูกเขียนเตรียมไวเพื่อการนี้แลว ถาเรามีแม็ป m อยู เราเอาไปสรางแม็ป
ใหมไดงายๆดังนี้ 
 
Map newMap = new HashMap(m); 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.24 โครงสรางระดับคลาสของแมป็ 
 

แม็ปเอ็นทรี่(Map Entry) 
คู (key, value) นั้นถูกเก็บไวในโครงสรางขอมูลแม็ปเอ็นทรี่ (Map.Entry<K,V>) เมธอดของ
แม็ปเอ็นทรี่นั้นเปนดังแสดงในรูป 4.25 ตัวแม็ปเอ็นทรี่นั้นเปนออบเจ็กตที่เปนสมาชิกของเซตที่
รีเทิรนมาจากเมธอด Map.entrySet() ทางเดียวที่จะเขาถึงแม็ปเอ็นทรี่ไดคือผานทางอิเทอเรเตอร

Map Interface 

TreeMap HashMap 

AbstractMap Class 



Data Structure แม็ปอินเตอรเฟส(Map Interface) 145 
 

ของเซตนี้เทานั้น ตัวแม็ปเอ็นทรี่นั้นมีเมธอดเดียวที่ใชเปลี่ยนคาภายใน คือ setValue() สวนเมธ
อดของตัวแม็ปเองนั้นอยูในรูปที่ 4.26  
 
boolean equals(Object o)  
          เทียบ o กับแม็ปเอ็นทรี่นี้วาเปนแม็ปเอ็นทรี่เดียวกันหรือไมโดยมีนิยามการเทียบ
วา e1 และ e2 ถือเปนแม็ปเอ็นทรี่ที่คาเทากันเมื่อ 

     (e1.getKey()==null ? 
      e2.getKey()==null : e1.getKey().equals(e2.getKey()))  && 
     (e1.getValue()==null ? 
      e2.getValue()==null : e1.getValue().equals(e2.getValue())) 

K getKey()  
          รีเทิรนคียของแม็ปเอ็นทรี่นี้ 
V getValue()  
          รีเทิรนตัวคาของแม็ปเอ็นทรี่นี้ ถา iterator.remove() ไดลบคานี้ออกไปจากแม็ป
แลว เมธอดนี้ก็ถือวาใชการไมได 
int hashCode()  
          แฮชโคดของแม็ปเอ็นทรีใชสูตรดังนี้  

     (e.getKey()==null   ? 0 : e.getKey().hashCode()) ^ 
     (e.getValue()==null ? 0 : e.getValue().hashCode()) 

V setValue(V value)  
          เปลี่ยนตัวคาของแม็ปเอ็นทรี่นี้ใหเปนคาใหม รีเทิรนคาเกาออกมา นี้ ถา 
iterator.remove() ไดลบคานี้ออกไปจากแม็ปแลว เมธอดนี้ก็ถือวาใชการไมได 

รูป 4.25 เมธอดของ Map.Entry 
 

การใชงานเมธอดของแม็ป 
แม็ปนั้นมีหลายเมธอดใหใชดังรูป 4.26 

 void clear()  
          เอาของออกไปใหหมด 

 boolean containsKey(Object key)  
          รีเทิรน true ถาแม็ปนี้มีคาคีย k ซึ่งเมื่อเทียบดวย 
equals() แลวมีคาเทากับ key 
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 boolean containsValue(Object value)  
          รีเทิรน true ถาแม็ปนี้มีคีย ซึ่งแม็ปกับ value 

 Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()  
          รีเทิรนคู (key,value) ทั้งหมดของแม็ปนี้ ออกมาเปน
เซตของแม็ปเอ็นทรี่ เซตนี้กับตัวแม็ปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
ดวยกัน  
 
หามเปลี่ยนแม็ปนี้เด็ดขาดระหวางที่เราทําการอิเทอเรทบนเซตนี้ 
(ยกเวนวาเปลี่ยนดวย iterator.remove() ของเซตนี้เอง หรือดวย 
setValue() ของแม็ปเอ็นทรี่ที่รีเทิรนมาจากอิเทอเรเตอร)  
 
เซตนี้ใชเมธอดไดคือ Iterator.remove(), Set.remove(), 
removeAll(), retainAll() และ clear() สวนเมธอด add() กับ 
addAll() นั้นไมมีใช 

 boolean equals(Object o)  
          ทดสอบวาแม็ปนี้เทากับ o หรือไม แม็ปสองแม็ป (t1 
และ t2) จะถือวาเทากันถา t1.entrySet().equals(t2.entrySet()). 

 V get(Object key)  
          รีเทิรน value ที่แมทชกับ key ในแม็ปนี้ รีเทิรน null ถา
ในแม็ปไมมีคีย  key แตวาการรีเทิรน null ไมไดหมายความวาไม
มีคีย key เพราะตัวที่ key แม็ปไปอาจมีคาเปน null ก็ได  ดังนั้น
ตองใชเมธอด containsKey() ตรวจสอบดูอีกที 

 int hashCode()  
          รีเทิรนแฮชโคดของแม็ปนี้ แฮชโคดของแม็ปคือ
ผลบวกของแฮชโคดของแตละเอ็นทรี่ใน entrySet ของแม็ปนี้
นั่นเอง 

 boolean isEmpty()  
          รีเทิรน true ถาแม็ปนี้ไมมีอะไรขางใน 

 Set<K> keySet()  



Data Structure แม็ปอินเตอรเฟส(Map Interface) 147 
 

          รีเทิรนเซตของคียในแม็ปนี้ ถามีการเปลี่ยนเซตนี้ แม็ป
ก็จะเปลี่ยนตามดวย ถาเปลี่ยนแม็ปเซตนี้ก็จะเปลี่ยนตาม
เชนเดียวกัน  
 
ในระหวางที่เราทําการลูปบนเซตที่ไดมานี้ หามมีการเปลี่ยน
อะไรบนแม็ปนี้เด็ดขาดนอกจากใช iterator.remove() ของเซตนี้
เอง  
 
เซตนี้ใชเมธอดไดคือ Iterator.remove(), Set.remove(), 
removeAll(), retainAll() และ clear() สวนเมธอด add() กับ 
addAll() นั้นไมมีใช 

 V put(K key, V value)  
         เอาคู key, value ใสแม็ป ถาแม็ปนี้เคยมีคีย key อยูแลว ให
เขียน value ทับคาเกาซะ  
 
รีเทิรนคาเกาที่แม็ปกับ key หรือรีเทิรน null ถา key นี้พ่ึงเขาสู
แม็ปนี้เปนครั้งแรก แตอยาลืมวา null อาจหมายถึงวาคาที่คีย key 
นั้นแม็ปไวคือ null 

 void putAll(Map<? extends K,? extends V> t)  
          เอาของในแม็ป t ใสแม็ปของเรา เมธอดนี้ก็คือการทํา
เมธอด put หลายๆครั้งนั่นเอง โดยแตละครั้งก็ใชสมาชิกของ t 
หนึ่งตัว  

 V remove(Object key)  
          เอาทั้งคียที่ตรงกับ key และคาของมันออกจากแม็ป 

 int size()  
          รีเทิรนจํานวนคูของ key-value ในแม็ปนี้มา 

 Collection<V> values()  
          รีเทิรนคอลเลคชั่นวิวของ values ในแม็ปนี้ออกมา  

รูป 4.26 เมธอดของแม็ป 
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ตัวอยางที่ 4-4  
จงสรางโปรแกรมที่รับอินพุตเปนคําตางๆแลวเก็บคําเหลานั้นเขาตาราง โดยในตารางจะเก็บคู
ศัพทกับความถี่ของคําศัพทนั้นเอาไว เมื่อเก็บขอมูลเสร็จแลวจงพิมพจํานวนคํา(ไมรวมคําซ้ํา) 
ทั้งหมดออกมา 
 
ขอนี้เราเขียนโคดไดดังรูป 4.27 โดยใหคําศัพทแตละคําเปนคีย และ ความถี่ของแตละคําที่เกิด
เปนวาลูย  
 
1:  import java.util.*; 
2:  public class Freq {  
3:     private static final Integer ONE = new Integer(1); 
4:     public static void main(String args[]) {  
5:        Map m = new HashMap();         
6:        for (int i=0; i<args.length; i++){  
7:            //หาวาคํานี้มีความถีเ่ทาไรในตอนนี ้
8:            Integer freq = (Integer)m.get(args[i]); 
9:            if(freq == null) //ถาไมมีก็ใสหนึ่ง 
10:               m.put(args[i], ONE); 
11:            else{  
12:               int new = freq.intValue()+1;  
13:               m.put(args[i], new Integer(new)); 
14:            } 
15:        } 
16:        System.out.println(“มีคําศัพท” + m.size() + “คํา”);  
17:        System.out.println(m); // พิมพแม็ปออกไปเลย  
18:     }  
19:  }  

รูป 4.27 โปรแกรมเก็บคาความถี่ของคาํท่ีใสมาในอินพุต 
 
ตอนที่พิมพออกมาอาจจะพิมพไมเรียงกันเพราะเราใชแฮชแม็ป (HashMap) ซึ่งเก็บขอมูลแบบ
ยัดๆไปไมเรียงลําดับ (ดูหลักการของแฮชแม็ปไดจากเรื่องตารางแฮช ในตอนทายของหนังสือ
เลมนี้) ถาเราอยากใหขอมูลเรียงกันภายในแม็ป ก็ตองใชทรีแม็ป (TreeMap)  
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ตัวอยางที่ 4-5  
จงสรางโปรแกรมที่ลูปพิมพคียของแม็ป m ออกมาทั้งหมด  
 
ขอนี้เราลูปดวยเซตของคียก็พอ โดยมีหลักคือ เราสามารถดึงอิเทอเรเตอรออกมาไดเชนเดียวกับ
คอลเลคชั่นอื่นๆ เขียนเปนโคดไดในรูป 4.28  
 
1:  ... 
2:  Iterator i; 
3:  for (i= m.keySet().iterator; i.hasNext(); )  
4:        System.out.println(i.next());  
5:  ... 

รูป 4.28 โปรแกรมลูปบนเซตของคีย 
 

ตัวอยางที่ 4-6  
จงสรางโปรแกรมที่ลูปพิมพคู (key, value)ของแม็ป m ออกมาทั้งหมด โดยใชอิเทอเรเตอร 
 
เราสามารถใชอิเทอเรเตอรของเอ็นทรี่เซตในการลูปได ดังรูปที่ 4.29 
 
1:  ... 
2:  Iterator i; 
3:  for (i= m.entrySet().iterator; i.hasNext(); ){  
4:    Map.Entry e = (Map.Entry)i.next(); 
5:    System.out.println(e.getKey()+ “:”+ e.getValue());  
6:  } 
7:  ... 

รูป 4.29 โปรแกรมลูปบนเซตของคู (key, value) 
 

ตัวอยางที่ 4-7  
ถาเรามีแม็ป m1 กับ m2 จงเขียนโคดเพื่อทดสอบวา m2 เปน submap ของ m1 หรือไม  
 
จริงๆขอนี้ถาเรารูคําสั่งของแม็ปก็งายนิดเดียว โคดอยูในรูปที่ 4.30 
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1:  ... 
2:  if(m1.entrySet().containsAll(m2.entrySet())) 
3:  ... 

รูป 4.30 ทดสอบวา m2 เปน submap ของ m1 หรือไม 
 

ตัวอยางที่ 4-8  
สมมติวาเรามีขอมูลของสายลับที่รวมประชุมลับ โดยขอมูลถูกเก็บเปนคูของ (รหัสสายลับ, ช่ือ) 
นอกจากนี้ยังมีเซตอีกสองเซต เซตหนึ่งใชเก็บรหัสสายลับของผูที่ตองเขารวมประชุมทุกครั้ง อีก
เซตหนึ่งใชเก็บรหัสสายลับของผูที่เราอนุญาตใหเขารวมประชุมได แนนอนวาผูที่ตองเขา
ประชุมก็เปนพวกที่ไดรับอนุญาตใหเขาประชุมดวย จงเขียนโคดเพื่อทดสอบวา การประชุมครั้ง
นี้มีคนที่ตองเขาประชุมขาดไปหรือไม และมีคนที่ไมพึงประสงคปะปนเขามาดวยหรือไม  
 
ขอนี้เขียนเปนโคดไดดังรูปที่ 4.31 สมมติให Map ที่เก็บคู (รหัสสายลับ, ช่ือ) นั้น เปนตัวแปรที่มี
ช่ือวา attendantMap  
 
1:  ... 
2:  Set attendantCode = attendantMap.keySet(); 
3:   
4:  //ถาในที่ประชุม ไมไดมีคนที่ตองการหมดทุกคน 
5:  if(!attendantCode.containsAll(requiredSet)){ 
6:      Set missing = new HashSet(requiredSet); 
7:   
8:      //เอาคนที่เขาประชุมออกจากเซตของคนที่ตองเขาประชมุ ก็จะเหลือคนทีต่องเขาแตขาด 
9:      missing.removeAll(attendantCode); 
10:      System.out.println(“Missing =”+missing ); 
11:  } 
12:   
13:  //ถาคนที่อนุญาตใหเขาประชุมไมตรงกับคนที่เขาประชุมจรงิ  
14:  if(!permissibleSet.containsAll(attendantCode)){ 
15:      Set illegal = new HashSet(attendantCode); 
16:       
17:      //เอาคนทีม่ีสิทธ์ิเขาประชุมออกจากเซตของคนที่เขาประชุมจริง ถาเหลอืก็คือมีคนแปลกปลอมเขามา 
18:      illegal.removeAll(permissibleSet); 
19:      System.out.println(“Illegal person =” +illegal); 
20:  } 
21:  ... 

รูป 4.31 ทดสอบคนที่ขาดประชุมและคนแปลกปลอม 
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ตัวอยางที่ 4-9  
สมมติวาเรามีขอมูลของนักฟุตบอลในประเทศอังกฤษแตละคนซึ่งเก็บเปนคูของ (ช่ือนัก
ฟุตบอล, ช่ือผูจัดการทีมที่เขาอยูดวยนานที่สุด) เราเรียกแม็ปนี้วา playerInfo จงเขียนโคดเพื่อ
กระทําการตอไปนี้ 
 

ก. หาเซตของคนที่ไมใชผูจัดการทีม (อยาลืมวานักฟุตบอลก็เปนผูจัดการทีมไดดวย) 
ข. ลบลูกทีมของผูจัดการ Alex Ferguson ออกจากฐานขอมูลนี้ใหหมด 
ค. หานักฟุตบอลที่มีผูจัดการทีมที่เขาอยูดวยนานที่สุดเปนคนที่ไมเคยเปนนักฟุตบอล 

 

ขอแรกทําไดดังโคดในรูป 4.32  

 
1:  ... 
2:  Set normal = new HashSet(playerInfo.keySet()); 
3:   
4:  //ลบพวกที่เปนผูจัดการออกจากเซตที่เก็บชือ่ผูเลนทั้งหมด ก็จะเหลือแตผูเลนที่ไมเปนผูจัดการ 
5:  normal.removeAll(playerInfo.values()); 
6:  ... 

รูป 4.32 หาเซตของคนที่ไมใชผูจัดการทีม 

สวนการลบลูกทีมของ Alex Ferguson ทิ้งไปนั้น ตองใชการลบคนที่ช่ือ 
“Alex Ferguson” ออกจาก values ของแม็ปนี้ ซึ่งจะทําใหทั้ง Entry นั้น
ถูกลบไปเลย ดังโคดในรูป 4.33 

 
1:  ... 
2:  playerInfo.values().removeAll(Collections.singleton
(“Alex Ferguson”)); 
3:  ... 

รูป 4.33 การลบคนที่เคยอยูกับ Alex Ferguson นานๆ ท้ิงไปท้ังหมด 
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จะเห็นวา เราใช Collections.singleton ซึ่งเปนเมธอดที่รีเทิรนเซตซึ่งมี
สมาชิกดังตัวที่ระบุออกมา เซตที่ไดนี้ไมสามารถจะแกไขได 

 

สําหรับขอสุดทายนั้น เราสามารถเขียนไดโดยมีหลักการคือ เอาช่ือนักเตะมาลบออก
จากชื่อผูจัดการ แลวเราจะเหลือผูจัดการที่ไมไดเปนนักฟุตบอลเทานั้น จากนั้นก็เอาแม็
ปของสิ่งที่เหลือมาเปนคําตอบสุดทาย ดังแสดงในรูป 4.34 

 
1:  ... 
2:  Map m = new HashMap(playerInfo); 
3:  m.values().removeAll(playerInfo.keySet()); 
4:  Set remain = m.keySet(); 
5:  ... 

รูป 4.34 นักฟุตบอลท่ีผูจัดการทีมไมไดเปนนักฟุตบอล 
 
 
แบบฝกหัด 
1. ถาเรามี แม็ป m1 กับ m2 จงเขียนโคดบรรทัดเดียวเพื่อหาวา m1 กับ m2 มี คียเหมือนกันหมด

หรือไม 
2. ถาตองการรูคียที่มีทั้งในแม็ป m1 กับ m2 เราควรเขียนโคดเพื่อหาคียเหลานั้นอยางไร 
3. ถาตองการเอาคู (key, value) ที่แม็ป m2 มีซ้ํากับ m1 ทิ้งออกจาก m2 ไปเลย จะตองเขียนโคด

อยางไร 
4. ถาในแม็ป m2 เราตองการเอาสมาชิกที่มีคียเหมือนกับใน m1 ทิ้งออกไป จะตองเขียนโคด

อยางไร 
5. กําหนดใหมีตัวเลขที่วางเรียงกันดังตอไปนี้คือ  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0  
a. จงเอาตัวเลขเหลานี้ใสในโครงสรางขอมูลที่เราออกแบบเอง ซึ่งถือวาเปน Java 

List ชนิดหนึ่ง โดยใหโครงสรางขอมูลของเรามี Constructor method ที่เรียง
ตัวเลขใหเรียงกันตามชุดตัวเลขที่กําหนดให ยังไมตองเขียนเมธอดอื่น 
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b. จงเขียนเมธอดชื่อ deleteOdd() ของโครงสรางขอมูลที่เราสรางขึ้นในขอที่แลว
เพื่อใหไดผลลัพธเปน List ที่มีแตตัวเลขที่เปนเลขคูเทานั้น 

c. จงเขียนเมธอดชื่อ reverseList() ของโครงสรางขอมูลที่เราสรางขึ้น เพื่อใหได
ผลลัพธเปน List ที่มีตัวเลขที่เรียงกลับดานเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยูใน List ตนฉบับ 

d. จงเขียนเมธอดที่ช่ือ hashcode( ) ใหเหมาะสมกับโครงสรางขอมูลที่เราสรางขึ้น
มากที่สุด 

6. กําหนดใหคลาส Animal เปนสัตวใดๆ ที่มีช่ือสัตว, ประเภท (คือ Mammal, Bird, Reptile), 
จํานวนขา 

a. จงเขียนภาษาจาวาเพื่อกําหนดคลาส Animal   
b. จงสรางคลาส Animals ใหเปน Collection หนึ่งซึ่งสามารถเก็บ Animal ได 

จงเขียนทุกเมธอดของ Collection นี้ ทําการสมมติเมธอดบางอยางขึ้นมาได
ในการชวยเขียน ตามที่เห็นวาเหมาะสม 

c. จงเขียนเมธอดชื่อ mammalSet( ) ที่ทําการรีเทิรน Set ของสัตวที่เปน
Mammal จากใน Animals  

d. จงเขียนเมธอดในการพิมพ element ใน Animals ทุกตัวออกมาใหครบ 
7. กําหนดใหขอมูลตอไปนี้ที่ประกอบดวยเลขประจําตัวนิสิต และชื่อ 

4423423419   Somchai T. 
4412345678  Sombat B. 
4434321234  Somchai K. 

a. จงเขียนสวนของโคดในการจัดเก็บขอมูลนิสิตขางตน ใสในโครงสราง
ขอมูลแบบ Map ที่ใชใน Java Collection Framework 

b. จงเขียนสวนของโคดในการคนหาชื่อนิสิตจากเลขประจําตัว 
c. จงเขียนสวนของโคดในการคนหาเลขประจําตัวนิสิตจากชื่อนิสิต 

8. จงสรางอารเรยลิสตของ Integer ขึ้นมาแลวเขียนโคดของการเติมสมาชิกลงไปหนึ่งตัว 

9. จงสราง TreeSet ของ String ขึ้นมา และเขียนโคดเติมสมาชิกเขาไปหนึ่งตัว 

10. จงสราง HashSet ของ Student ขึ้นมา โดยใหช่ือของ Student เปน key และ เกรด เปน value 
จงเขียนโคดในการเติม Student เขาไปหนึ่งคน 
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11. จงเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บ String ในอารเรยลิสต โปรแกรมนี้จะเติม String 3 คําตามที่
กําหนดไวจาก input ใสอารเรยลิสตไป แลวเอาสมาชิกที่อยูที่ตําแหนงดัชนีที่ 1 ของอารเรย
ลิสตทิ้งไป หลังจากนั้นก็จะเติมสมาชิกตัวแรกเขาไปในอารเรยลิสตอีกครั้งหนึ่ง สุดทายก็
พิมพสมาชิกทั้งหมดของลิสตนั้นออกไปหนาจอ 

12. ถามีโคดดังนี้ 
1.    ... 
2.    LinkedList<String> x = new LinkedList<String>();  
3.    x.add(“Shining Finger!!!!”);   
4.    Iterator<String> itr = x.iterator(); 
5.    Integer y = itr.next(); 
6.    ... 

ถามวา โคดนี้ผิดตรงไหน อยางไร 

 

13. จงสรางลิสต ของ Integer ซึ่งสรางจากอารเรยลิสตขึ้นมา เขียนเมธอดเพื่อเอาเลข 1 ถึง 10 ใส
ในอารเรยลิสตนี้ หลังจากนั้นสรางเซตของอารเรยลิสตที่เก็บ Integer ขึ้นมา แลวเอาลิสต
ของเรานี้ใสเซตที่สรางขึ้น 

14. จงทําแบบฝกหัดในบทของ ลิสต สแตก คิว ใหม โดยใชลิสตของจาวาแทน 

 


