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Introduction

-ตวัแปร (Array)

-การประกาศตวัแปรอารเ์รย์

-ประเภทของอารเ์รย์

-อารเ์รย ์1 มติ ิ(One Dimention)

-อารเ์รย ์2 มติ ิ(Two Dimention)



ตวัแปร (Array)

- ตวัแปรอารเ์รย ์หรอืชดุตวัแปรชดุ เป็นโครงสรา้งขอ้มูล 

(Data Structure)

- ท าหนา้ทีใ่นการจองเนื้อทีใ่นหน่วยความจ า ตามที่ระบขุนาด      

หน่วยความจ าในตวัแปรอารเ์รย์

- เพือ่เก็บขอ้มลูในแต่ละช่อง ของขนาดหน่วยความจ า

-โดยมตีวัระบตุ าแหน่ง (Subscript) เป็นตวับ่งชี้ต าแหน่งของ   

ขอ้มลูในอารเ์รย ์ในการรบัขอ้มลูและแสดงผลขอ้มลู



การประกาศตวัแปรอารเ์รย ์



ประเภทของอารเ์รย ์

- อารเ์รย ์1 มติ ิ(One Dimention)

- อารเ์รย ์2 มติ ิ(Two Dimention)

- อารเ์รย ์3 มติ ิ(Three Dimention)



อารเ์รย ์1 มิต ิ(One Dimention)



อารเ์รย ์1 มิต ิ(One Dimention)



ตวัอย่าง

บรรทดัแรก เป็นการประกาศชนิดตวัแปร num

เป็นตวัแปรชดุทีม่จี  านวน 30 สมาชกิ 

เก็บค่าเป็นจ านวนเต็ม

บรรทดัทีส่อง เป็นการก าหนดค่าใหส้มาชกิ

ของ num ทีม่ตีวัชี้ (index) 22 เก็บค่า 187

int num[30];

num[22] = 187;



โจทย์ โคด้ array 1 มิติ

ใหส้ร้าง โปรแกรมเกบ็ขอ้มูลคะแนนนกัเรียน
3 คน โดยใช ้array เป็นตวัเกบ็ขอ้มูล และ
สามารถเรียกดูขอ้มูลนกัเรียนทั้ง 3 คนท่ีได้
ท าการกรอกไป



โจทย์
จงแสดงการรับค่าคะแนนนกัศึกษา 5 คน เกบ็ไว้

ในอาร์เรย ์ท าการค านวณหา ผลรวมคะแนนทั้งหมดและ
ค านวณหา ค่าเฉล่ียของคะแนน พร้อมแสดงผล
ขอ้มูลจากอาร์เรยท์ั้งหมดทีไดท้  าการรับ ค่ามาทั้ง 5 คน





อารเ์รย ์2 มิต ิ(Two Dimention)



อารเ์รย ์2 มิต ิ(Two Dimention)







ตย. การก าหนดลกัษณะของอาร์เรย์ 2 มิติ

int table [5] [4];

โดยตวัเลขตวัแรกจะบอกจ านวนของแถว และตวัเลขตวัท่ี 2 จะบอกจ านวน
ของคอลมัน์ในแต่ละแถว

การก าหนดค่าเร่ิมต้น

จะท าไดห้ลงัจากท่ีไดท้  าการประกาศและก าหนดลกัษณะของอาร์เรยแ์ลว้ใน
แต่ละ Element ของอาร์เรย์
อาเรยจ์ะยงัไม่มีค่าบรรจุอยู ่ในการก าหนดค่าเร่ิมตน้ของ Element แต่ละตวั
สามารถท าไดห้ลงัจากการประกาศ



การก าหนดค่าให้อาเรย์ มี 2 รูปแบบ

ตัวอย่าง: สมมุตว่ิาต้องการใช้ 20 ค่า 

- การก าหนดค่าเร่ิมต้นแบบทางเดียว
จะเป็นดงัน้ี

int table [5] [4]; =
{ 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43 };



การก าหนดค่าให้อาเรย์ ม ี 2 รูปแบบ

ตัวอย่าง: สมมุตว่ิาต้องการใช้ 20 ค่า 

- การก าหนดค่าเร่ิมต้นแบบทางเดยีวจะเป็นดงัน้ี

int table [5] [4]; =
{ 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43 

};



- การก าหนดค่าเร่ิมต้นแบบจัดกลุ่ม จะเป็นดงัน้ี

int table [5] [4];
{

{ 0, 1, 2, 3 },
{10, 11, 12, 13 },
{20, 21, 22, 23 },
{30, 31, 32, 33 },
{40, 41, 42, 43 }

}; /* table */



แต่เม่ือใดทีผู้่ใช้ไม่ต้องการจะก าหนดขนาดของมติิใดมติิหน่ึง ผู้ใช้กส็ามารถท าการก าหนดค่าเร่ิมต้นได้ดงันี้

int table [] [4] =
{

{ 0, 1, 2, 3 },
{10, 11, 12, 13 },
{20, 21, 22, 23 },

{30, 31, 32, 33 },
{40, 41, 42, 43 }

}; /* table */



และถ้าต้องการก าหนดค่าเร่ิมต้น
ทั้งอาร์เรยให้เป็น 0 ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถท าได้ดงันี้

int table [5] [4] = {0};



การรับค่า เป็นการใชฟั้งกช์นั scanf มารับค่าใส่ลงในแต่ละ Element ของอาร์เรย ์
2 มิตินั้น จะตอ้งใชลู้ป 2 ลูปซอ้นกนั 
สมมุติวา่อาร์เรยมี์ขนาด n m 
ลูปแรกจะเป็นของแถว ส่วนลูปท่ี 2 จะเป็นของคอลมัน์
สามารถท าไดด้งัน้ี

for (row = 0; row < 5; row++)
for (column = 0; column < 4; column++)

scanf (“%d”,&table[row][column]);



การแสดงค่า เป็นการน าค่าในแต่ละ Element ออกมาแสดง โดยใชลู้ป for ซอ้นกนั 2 
ลูปเขา้มาช่วย โดยลูปแรกจะเป็นตวัควบคุมการพิมพข์องแถว และลูปท่ี 2 จะเป็นตวั
ควบคุมการพิมพข์องคอลมัน์ เม่ือจะพิมพอ์าร์เรย ์table ออกมาเป็นรูปแบบตาราง 
จะตอ้งท าการข้ึนบรรทดัใหม่ทุกคร้ัง เม่ือพิมพแ์ต่ละแถวจบ ซ่ึงแสดงดงัตวัอยา่ง
ดา้นล่าง

for (row = 0; row < 5; row++) {
for (coluun =0; column < 4; column++){

printf(“%8d”, tale[row][column]);
}

printf(“\n”);
}



การประกาศและการก าหนดลักษณะของอาร์ เรย์  3  มิติ

อาร์เรยห์ลายมิติจะเหมือนกบัอาร์เรย ์1 มิติ ในการประกาศและ
ก าหนดลกัษณะก่อนการใช ้ซ่ึงการประกาศและก าหนดลกัษณะ
นั้นจะเป็นตวับอกให้คอมไพเลอร์รู้ว่า อาร์เรยท่ี์สร้างมีช่ืออะไร 
มีชนิดขอ้มูลของแต่ละ Element เป็นอะไร และมีขนาดของแต่
ละมิติเป็นเท่าไร สามารถท าการประกาศและก าหนดลกัษณะได้
ดงัน้ี



int table [3] [5][4];

การก าหนดค่าเร่ิมต้น หลงัจากท่ีได้ท าการประกาศและก าหนดลกัษณะของอาร์เรยแ์ลว้ในแต่ละ 
Element ของอาร์เรยจ์ะยงัไม่มีค่าบรรจุอยู ่ในการก าหนดค่าเร่ิมตน้ของ Element แต่ละตวัสามารถท า
ไ ด้ห ลั ง จ า ก ท่ี ก า รป ระ ก า ศ อ า ร์ เ ร ย์  โ ด ย ก า ร ก า หนด ค่ า เ ร่ิ ม ต้น ส า ม า ร ถท า ไ ด้ ดั ง น้ี

int table [3][5][4];



int table [3][5][4];

{
{ /* แผน่ 0 */

{ 0, 1, 2, 3}, /* แถว 0 */
{10, 11, 12 13}, /* แถว 1 */
{20, 21, 22, 23}, /* แถว 2 */
{30, 31, 32, 33}, /* แถว 3 */
{40, 41, 42, 43} /* แถว 4 */

},
{ /* แผ่น 0 */

{100, 101, 102, 103}, /* แถว 0 */
{110, 111, 112, 113}, /* แถว 1 */
{120, 121, 122, 123}, /* แถว 2 */
{130, 131, 132, 133}, /* แถว 3 */
{140, 141, 142, 143} /* แถว 4 */

},
{ /* แผ่น 0 */

{200, 201, 202, 203}, /* แถว 0 */
{210, 211, 212, 213}, /* แถว 1 */
{220, 221, 222, 223}, /* แถว 2 */
{230, 231, 232, 233}, /* แถว 3 */
{240, 241, 242, 243} /* แถว 4 */

}
};     /* table */



• และถา้ตอ้งการก าหนดค่าเร่ิมตน้ทั้งอาร์เรยใ์หเ้ป็น 0 ทั้งหมด ผูใ้ชส้ามารถท าไดด้งัน้ี
int table [3][5][4] = {0};



อารเ์รย ์2 มิต ิ(Two Dimention)

โจทย์ ใหส้รา้งโปรแกรมรบัขอ้มลูการท างานใน

แต่ละวนัของชายคนหนึ่ง โดยทีใ่หร้บัค่าวนัที่

ท างานและเงนิรายวนัทีไ่ด ้มา 2 วนั แลว้ก็ท  า

การแสดงว่าออกมาว่าวนัทีเ่ท่าไรและไดร้บัเงนิ

รายวนัเท่าไร (โดยท าการเขยีนโดยการใช ้Array 

2 มติ)ิ



อารเ์รย ์3 มิต ิ(Three Dimention)



อารเ์รย ์3 มิต ิ(Three Dimention)



TEST_LAB

เขียนโปรแกรมถาม user วา่ตอ้งการป้อนตวัเลขทั้งหมดก่ีรอบ เสร็จ
แลว้ใหรั้บค่าตามจ านวนรอบท่ี user ระบุ 

และน าขอ้มูลนั้นไปเกบ็ใน array เสร็จแลว้แสดงผลลพัธ์ขอ้มูล
ใน array นั้นๆ



การบ้าน อาเรย์ 1 มิติ
หาค่าสูงสุดของตวัเลข 20 ตวั พร้อมบอก

ต าแหน่งท่ีเกบ็ค ่าสูงสุด



ขอถามอกีน๊ิดๆๆๆ ก่อนกลบั

เขียนแบบนี ้ถูก หรือ ผิด



การบ้าน
จงหาค่า
2 3

4    9

5    5

6    6



End


