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แผนการสอนสัปดาหที่ 3
บทที่ 2 การวิเคราะหความตองการเชิงเวลาและเนื้อที่ๆ ตองการของขั้นตอนวิธี จํานวนชั่วโมง 3
2.1 ประสิทธิภาพเชิงเวลา (Time Efficiency)
2.2 สัญลักษณเชิงเสนกํากับทางเวลา Big O
จุดประสงคการสอน (จุดประสงคทั่วไป
2.1 เขาใจประสิทธิภาพเชิงเวลา (Time Efficiency)
2.2 รูถึงสัญลักษณเชิงเสนกํากับทางเวลา Big O
ผลการเรียนรู (จุดประสงคเฉพาะ
2.1 อธิบายประสิทธิภาพเชิงเวลา (Time Efficiency)
2.2 บอกถึงสัญลักษณเชิงเสนกํากับทางเวลา Big O
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ
2. ผูสอนบรรยายนําเขาสูบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน ใช power point ประกอบการ
บรรยายและเขียนอธิบายเพิ่มเติมบนกระดานไวทบอรด
3. ใหผูเรียนตอบคําถามทายบทเรียน
สื่อการสอน/อุปกรณการสอน
1. กระดานไวทบอรด
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สไลด power point นําเสนอเนื้อหาประกอบการสอน
การวัดผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. สอบกลางภาค
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บทที่ 2 การวิเคราะหความตองการเชิงเวลาและเนื้อที่ๆ ตองการของขั้นตอนวิธี
กอนเขาสูหัวขอ 2.1 และ 2.2 ผูสอนทบทวนคณิตศาสตรพื้นฐานที่จําเปนในการนําไปใชวัด
ประสิทธิภาพและความซับซอนของของโปรแกรมกอนดังในสไลดตอไปนี้
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การวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถ
พิจารณาจากการใชเนื้อที่ในหนวยความจํา (Space/Memory)
 ประสิทธิภาพของเวลาในการทํางาน (Time)
 การวัดเวลาทําการเปรียบเทียบไดลําบาก
 พิจารณาอัตราการเติบโตของฟงกชัน (Growth Rates)
2.1 ประสิทธิภาพเชิงเวลา (Time Efficiency)
เวลาในการประมวลผลของโปรแกรมไดแก
 Compile Time คือ เวลาที่ใชในการตรวจสอบไวยากรณ (syntax) ของ code วาเขียนได
ถูกตองหรือไม
 Run Time หรือ Execution Time คือ เวลาที่เครื่องทําการรันโปรแกรม
 คอมพิวเตอรใชในการประมวลผลลัพธ
ประสิทธิภาพของโปรแกรม/อัลกอริธ่ึมพิจารณาจากการวิเคราะห Space Complexity ได โดยดู
จาก Maximum memory วามีเทาไหรที่รัน algorithm แลว มีจริงๆ เทาไหร
 วิเคราะหวาตองใชหนวยความจําทั้งหมดเทาไหรในการประมวลผลอัลกอริธึ่มนั้น รองรับ
จํ า นวนข อมู ล ที่ ส งเข า มาประมวลผล ไดมากที่สุด เทา ใด เพื่อใหอัล กอริธึ่ ม นั้น สามารถ
ประมวลผลไดอยู
 ทราบขนาดของหน ว ยความจํ า ที่ จ ะต อ งใช ป ระมวลผลอั ล กอริ ธึ่ ม โดยไม ก ระทบการ
ประมวลผลอื่นๆ
 เพื่อเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอรที่จะใชติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไดอยางเหมาะสม
โดยองคประกอบของ Space Complexity ไดแก
- Instruction Space
-จํานวนของหนวยความจําที่คอมไพเลอรจําเปนตองใชขณะทําการคอมไพลโปรแกรม
- Data Space
-จํานวนหนวยความจําที่ตองใชสําหรับเก็บคาคงที่ และตัวแปรทั้งหมดที่ตองใชในการประมวลผล
โปรแกรม อั น ได แ ก Static memory allocation ที่ จํ า นวนของหน ว ยความจํ า ที่ ต อ งใช อ ย า ง
แนนอน ไมมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยหนวยความจําที่ใชเ ก็บ คาคงที่และตัวแปรประเภท
array เชน การประกาศตัวแปร
int a, b;
char s[10], c;
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นอกจากนี้ Dynamic memory allocation ที่ จํ า นวนของหน ว ยความจํ า ที่ ใ ช ใ นการ
ประมวลผลสามารถเปลี่ยนแปลงได และจะทราบจํานวนหนวยความจําที่จะใชก็ตอเมื่อโปรแกรม
กําลังทํางานอยู เชน การใช pointer และมีการจองเนื้อที่ใหนวยความจําดวยคําสั่ง malloc();
int *p;
p = malloc(sizeof(int)*2);
2.2 สัญลักษณเชิงเสนกํากับทางเวลา Big O
ประสิทธิภาพของอัลกอริธึ่ม จะพิจารณาจํานวนอิลิเมนต (Elements) ที่จะประมวลผลหรือจาก
จํานวนรอบการทํางานของตัวดําเนินการนั้นๆ

f(n) = efficiency
นั่ น คื ออั ตราการเติ บ โตของฟ งก ชั่ น (growth rates) ที่บ อกความสัมพัน ธร ะหวางจํานวนขอมูล
นําเขากับความเร็วในการประมวลผลที่พิจารณาจากสวนการทํางานของวนรอบประมวลผล (loop)
เปนสําคัญ
Asymptotic Notations (สัญลักษณอะซิมพทอทิค)
เปนสัญลักษณที่ใชนําเสนอความซับซอนดานเวลาของอัลกอริธึ่ม มีหลายแบบสัญลักษณ ไดแก
 Big-O notation คือ Asymptotic upper bound ที่บอกขอบเขตบนของฟงกชั่น
Worst-case โดยจะพิจารณาปริมาณอินพุทขอมูลมากๆ ซึ่งการใชสัญลักษณ Big-O มี
วัตถุประสงคเพื่อ
- อธิบายขอบเขต(บน) ของฟงกชันการเติบโตทางดานเวลา
- ใชพิจารณาความซับซอนดานเวลาของฟงกชั่น
- เพื่อเลือกอัลกอริธึ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อวัดเวลา)
 Big-Ω (Big-Omega) notation คือ Asymptotic lower bound ที่บอกขอบเขตลางของ
ฟงกชั่น best case
 Big-θ (Big-Theta) notation คือ Asymptotic tight bound ที่บอกขอบเขตในชวงกลาง
ของฟงกชั่น average case
 Little-o notation คือ Asymptotic bound ของฟงกชั่น
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ภาพที่ 3.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริธึ่มตางๆ
ในการแกปญหาทางคอมพิวเตอร เราอาจออกแบบอัลกอริธึ่มไวหลายอัลกอริธึ่ม เชน 4
อัลกอริธึ่ม (A-D) ภาพที่ 3.1 จะเห็นวา อัลกอริธึ่ม A ถึง D มีประประสิทธิภาพสูงสุดเรียงลําดับจาก
มากไปนอย เมื่อพิจจารณาจากอัตราการเติบโตของฟงกชั้นที่มีความคงตัวมากไปยังนอยที่สุด
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ภาพที่ 3.2 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของฟงกชั่นของอัลกอริธึ่มตางๆ
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แผนการสอนสัปดาหที่ 4
บทที่ 2 การวิเคราะหความตองการเชิงเวลาฯ (ตอ)

จํานวนชั่วโมง 3

2.3 ประมาณความตองการเชิงเวลา (Time Estimation )
2.4 ประสิทธิภาพเชิงเนื้อที่ (Space Efficiency)
2.5 การวิเคราะหชั้นความซับซอน

จุดประสงคการสอน (จุดประสงคทั่วไป
2.3 รูถึงการประมาณความตองการเชิงเวลา (Time Estimation )
2.4 รูถ ึงประสิทธิภาพเชิงเนื้อที่ (Space Efficiency)
2.5 เขาใจการวิเคราะหชั้นความซับซอน

ผลการเรียนรู (จุดประสงคเฉพาะ
2.3 บอกประมาณความตองการเชิงเวลา (Time Estimation )
2.4 บอกประสิทธิภาพเชิงเนื้อที่ (Space Efficiency)
2.5 อธิบายการวิเคราะหชนั้ ความซับซอน

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ
2. ผูสอนบรรยายนําเขาสูบทเรียน เนื้อหาในบทเรียน ใช power point ประกอบการ
บรรยายและเขียนอธิบายเพิ่มเติมบนกระดานไวทบอรด
3. ใหผูเรียนตอบคําถามทายบทเรียน
สื่อการสอน/อุปกรณการสอน
1. กระดานไวทบอรด
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สไลด power point นําเสนอเนื้อหาประกอบการสอน
การวัดผล
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. สอบกลางภาค
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(ตอ) บทที่ 2 การวิเคราะหความตองการเชิงเวลาและเนื้อที่ๆ ตองการของขั้นตอนวิธี
2.3 ประมาณความตองการเชิงเวลา (Time Estimation )
การวิเคราะห Time Complexity คือ เวลาที่เครื่องคอมพิวเตอรตองใชในการประมวลผลอัลกอริธึ่ม
ซึ่งวิเคราะหเพื่อ:
 ประมาณการเวลาทั้งหมดที่ตองใชในโปรแกรมได
 มุงแกไขไปที่อัลกอริธึ่มที่ใชเวลาในการประมวลผลนานๆ ทําใหไมตองแกไขทั้งโปรแกรม
 เลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอรที่จะใชติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไดอยางเหมาะสม
2.4 ประสิทธิภาพเชิงเนื้อที่ (Space Efficiency)
ประสิทธิภาพกับการจัดเก็บขอมูล
จาก ตัวอยางที่ผานมาเวลาที่ใชทํางานจะขึ้นกับขนาดหรือจํานวนของขอมูลที่รับ เขามาใน
ปญหาอื่นๆอาจขึ้นกับวิธีจัดการกับขอมูลที่รับเขามา เชนการจดเรียงลําดั่บขอมูลจะใชเวลาตองใช
เวลาจัดเรียงลําดับมากขึ้น
ดั ง นั้ น ในการพยายามวั ด ผลเวลาของ T อาจใช ใ นกรณี ดี ที่ สุ ด (Best Case) ในกรณี
เฉลี่ย (Aver age Case ) หรือในกรณีแยที่สุด (Worst Cast) การวัดสิทธิภาพของอัลกอริทึมในกรณี
ดีที่สุดดูเปนเรื่องงายแตไม สามารถนํามาวัดผลไดและในกรณีเฉลี่ยก็เปนการยากที่จะตองพิจารณา
คาเฉลี่ย ที่ชัดเจนแตในกรณีที่แยที่สุดเหมือนไมงายแตก็ไมยากที่จะนํามาใชวัดผล ดังนั้นเวลา T(n)
จึงนํามาใชวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในกรณีที่แยที่สุด
2.5 การวิเคราะหชั้นความซับซอน
Analysis of Algorithms (การวิเคราะหอัลกอริธึ่ม
ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของอัลกอริธึ่มทางคอมพิวเตอรท่ีไดออกแบบไวนั้น เรามักพิจารณา
จากความซับซอนของอัลกอริธึ่มใน 2 ดานคือ
 Time Complexity (ความซับซอนดานเวลา)
วัดจากจํานวน n รอบที่ใชในการคํานวณ (+ - * /) เปรียบเทียบทางตรรกศาสตร (> = <) ใน CPU
พิจารณาจาก loops
 Space Complexity (ความซับซอนดานเนื้อที่)
วัดจากเนื้อที่ทั้งหมดที่ใชในการเก็บขอมูล ตัวแปรตางๆ ไวใน main memory แตจะมีความสําคัญ
นอยกวาความซับซอนดานเวลา
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