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บทที 2 
หลกัการเชิงออปเจ็ค 

(Object Oriented Concept) 
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วัตถุประสงค์ 
แนะนําออปเจ็คและคลาส 
อธิบายคณุลกัษณะและเมธอด 
อธิบายการเขียนโปรแกรมเชิงออปเจค็โดยใช้ภาษาจาวา 
แนะนําการเขียนโปรแกรมโดยใช้คณุลกัษณะเด่นของโปรแกรมเชิงออปเจค็ 
แนะนํา Unified Modelling Language 
อธิบายขนัตอนการพฒันาโปรแกรม 
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หลกัการเชิงออปเจ็ค 
ภาษาจาวาเป็นภาษาคอมพวิเตอร์ทใีช้หลกัการเชิงออปเจ็ค 
OOP (Object Oriented Programming) 
OOP เป็นขบวนการการพฒันาโปรแกรมโดยการจาํลองปัญหาวา่ประกอบไปด้วยออปเจ็คใดบา้ง  
นิยามทีสาํคญัคือ 

• ออปเจค็ (object) 
• คลาส (class) 
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ออปเจ็ค 
ออปเจค็คือสิงต่างๆทีมีอยู่ในชีวิตประจาํวนั 

• ออปเจ็คทเีป็นรูปธรรมเช่น นักศึกษา ใบลงทะเบียน ปากกา และรถ 
• ออปเจ็คทเีป็นนามธรรมเช่น คะแนน รายชือวิชา บญัชีเงินฝาก และตารางเทียวบิน 

ออปเจ็คประกอบด้วย 
• คุณลักษณะ (attribute) หรือข้อมูล (data) 
• พฤติกรรม (behavior) หรือเมธอด (method) 
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ออปเจ็ค 
คณุลกัษณะ 

• ข้อมูลของออปเจค็ 
• แต่ละออปเจค็อาจมีค่าของคณุลกัษณะทีต่างกนั 

เมธอด 
• สิงทีออปเจค็สามารถกระทาํได้ 
• คาํสงัในการทาํงานของโปรแกรมเชิงออปเจค็ 
• โปรแกรมจะจดัการกบัข้อมูลโดยเรียกใช้เมธอด 
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ตวัอย่างของออปเจ็ค 
นักศึกษา   

• อาจจะมีคุณลักษณะเช่น รหัส ชือ และเกรดเฉลยี 
• อาจจะมเีมธอดเช่น ลงทะเบียน สอบ และเดิน 

รถยนต์   
• อาจจะมีคุณลักษณะเช่น ยีห้อ รุ่น และสี 
• อาจจะมเีมธอดเช่น เคลือนท ีหยุด และเลียว 

สุนัข  
• อาจจะมีคุณลักษณะเช่น ชือ พนัธ์ และสี 
• อาจจะมเีมธอดเช่น เห่า คลาน และกระดิกหาง 
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ตวัอย่างของโปรแกรมเชิงออปเจค็ 
โปรแกรมระบบจดัการบญัชีเงินฝากของธนาคาร 
ตวัอย่างของออปเจค็ 

• Account 
• Customer 
• Transaction 
• ATM 

 Account 
• อาจมีคณุลกัษณะเช่น เลขทีบญัชี  ชือเจ้าของบญัชี วนัทีเปิดบญัชี และยอดเงิน

คงเหลือ  
• อาจมีเมธอดเช่น  ฝาก  ถอน  และโอนเงิน 
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คลาส 
เปรียบเสมือนพมิพ์เขยีวของออปเจค็ 
ออปเจ็คจะถูกสร้างมาจากคลาส บางครังเรียกว่าเป็น instance ของคลาส 
คลาสหนึงคลาสสามารถสร้างออปเจ็คได้หลายออปเจค็ อาทเิช่น คลาสชือ Student อาจสร้างออปเจ็คชือ s1,s2 หรือ s3 ซึงเป็นออปเจ็คชนิด Student 

 



3 

9 

รปูแสดงการสร้างออปเจค็จากคลาส Student 
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คณุลกัษณะของออปเจค็ 
ข้อมูลทีเกบ็อยู่ในออปเจค็ 
แบง่เป็นตวัแปร (variable) และค่าคงที (constant) 

• ตวัแปรคือคณุลกัษณะทีสามารถเปลียนค่าได้ 
• ค่าคงทีคือคณุลกัษณะทีไม่สามารถเปลียนค่าได้ 
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ตวัอย่างคณุลกัษณะของออปเจค็ 
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คณุลกัษณะของคลาส 
เป็นคณุลกัษณะทีใช้ร่วมกนัของทุกออปเจค็ 
ทุกออปเจค็จะใช้คณุลกัษณะร่วมกนัทาํให้ประหยดัพืนทีในหน่วยความจาํ 
ตวัอย่างเช่น คณุลกัษณะทีกาํหนดให้เป็นค่าคงทีชือ  MIN_GPA 
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ตวัอย่างคณุลกัษณะของคลาส 
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เมธอด 
วิธีการหรือการกระทาํทีนิยามอยู่ในคลาสหรือออปเจค็เพือใช้ในการจดัการ

กบัคณุลกัษณะของออปเจค็ 
เปรียบเทียบได้กบั function, procedure หรือ subroutine ของโปรแกรมเชิง

กระบวนการ 
ตวัอย่างเช่น เมธอด deposit()เพือเป็นเมธอดสาํหรบัฝากเงิน 
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การสือสารระหว่างออปเจ็ค 
การสือสารระหว่างกนัของออปเจ็คทาํได้โดยการผ่านข่าวสาร (message) 
 
         objB  คือชือออปเจค็ 
          method4  คือชือเมธอด 
          (1,2) คือargument 
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การสือสารระหว่างออปเจ็ค  
ข่าวสารจะส่งผ่านจากออปเจค็ objA ทเีป็นผู้ส่ง (sender) เพือเรียกการทาํงานของเมธอดทชืีอ method4 จากออปเจ็ค objB ทเีป็นผู้รับ (receiver) 
 objB อาจส่งค่า (return value) บางค่ากลบัมายงั objA 
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การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจค็โดยใช้ภาษาจาวา 
การประกาศคลาส 
การประกาศคณุลกัษณะ 
การประกาศเมธอด 
การประกาศและสร้างออปเจค็ 
การเรียกใช้สมาชิกของออปเจค็ 
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การประกาศคลาส 
โปรแกรมภาษาจาวาแต่ละโปรแกรมจะประกอบไปด้วยคลาสอย่างน้อยหนงึคลาส 

โดยมีรูปแบบการประกาศดงันี 
   [modifier] class Classname { 
    [class member]  

   } 
• modifier คือคีย์เวิร์ด (keyword) ของภาษาจาวาทใีช้ในการอธิบายระดับการเข้าถึง 

(access modifier)  
• class  คือคีย์เวิร์ดของภาษาจาวาเพือระบุว่าเป็นการประกาศคลาส 
• Classname  คือชือคลาส 
• class member คือเมธอดหรือคุณลักษณะ 

ตวัอย่าง 
   public class Student { 

   } 
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การประกาศคณุลกัษณะ 
คณุลกัษณะของออปเจค็คือตวัแปรหรือค่าคงทีซึงประกาศภายในออปเจค็ 

โดยมีรูปแบบการประกาศดงันี 
   [modifier] dataType attributeName; 
• modifier คือคียเ์วิรด์ของภาษาจาวาทีอธิบายคณุสมบติัต่างๆของตวัแปรหรือ

ค่าคงที 
• dataType คือชนิดข้อมูลซึงอาจเป็นชนิดข้อมูลพืนฐานหรือชนิดคลาส 
• attributeName คือชือของคณุลกัษณะ 

ตวัอย่าง    
   public class Student {     public String id;         public String name;     public double gpa;    } 
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การประกาศเมธอด 
ภาษาจาวากาํหนดรปูแบบของการประกาศเมธอดทีอยูใ่นคลาสไวด้งันี 

    [modifier] return_type methodName([arguments]) {      [method_body]     }  
• modifier คือคียเ์วิรด์ของภาษาจาวาทีใช้อธิบายระดบัการเข้าถึง 
• return_type คือชนิดข้อมูลของค่าทีจะมีการส่งกลบั 
• methodName คือชือของเมธอด 
• arguments คือตวัแปรทีใช้ในการรบัข้อมูลทีออปเจค็ส่งมาให้  
• method_body คือคาํสงัต่างๆของภาษาจาวาทีอยู่ในเมธอด 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
public class Student { 
       public String id; 
 public String name; 
 public double gpa; 
 public void setID(String ID) {   id = ID; 
 } 
 public void setName(String n) { 
  name = n;  } 
 public void setGPA(double GPA) { 
  gpa = GPA; 
 } 
 public void showDetails() { 
  System.out.println("ID: "+id); 
  System.out.println("Name: "+name);   System.out.println("GPA: "+gpa); 
 } 
} 
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เมธอดทีชือ main() 
โปรแกรมจาวาประยุกต ์(Java Application) จะเริมต้นการทาํงานในคลาสที

มีเมธอดทีชือ main โดยมีรปูแบบของเมธอดดงันี 
     public static void main(String args[]) { 
   [method_body] 
   }  
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การประกาศออปเจค็ 
ออปเจค็ทุกออปเจค็ในโปรแกรมภาษาจาวาจะต้องมีคาํสงัประกาศเพอืระบุ

ว่าออปเจค็นันเป็นออปเจค็ของคลาสใด โดยมีรปูแบบการประกาศดงันี 
   [modifier] ClassName objectName; 
• modifier คือคียเ์วิรด์ทีอธิบายคณุสมบติัต่างๆของออปเจค็ 
• ClassName คือชือของคลาสสาํหรบัออปเจค็นัน 
• objectName คือชือของออปเจค็ 

ตวัอย่าง 
   Student  s1; 
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การสร้างออปเจค็ 
คาํสงัทีใช้ในการสร้างออปเจค็จะมีรปูแบบดงันี 

   objectName = new ClassName([arguments]); 
• objectName คือชือของออปเจค็ 
• new  คือคียเ์วิรด์ของภาษาจาวาเพือใช้ในการสร้างออปเจค็ 
• ClassName คือชือของคลาส 
• arguments คือค่าทีต้องการส่งผ่านในการเรียก Constructor 

ตวัอย่าง      
   s1 = new Student(); 
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การประกาศและสร้างออปเจค็ 
คาํสงัในการประกาศและสร้างออปเจค็สามารถทีจะรวมเป็นคาํสงัเดียวกนั 

โดยมีรปูแบบคาํสงัดงันี 
   [modifier] ClassName objectName =  
         new ClassName([arguments]); 

ตวัอย่าง 
   Student s1 = new Student(); 
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การเรียกใช้สมาชิกของออปเจค็ 
การเรียกใช้คณุลกัษณะของออปเจค็มีรปูแบบดงันี  

   objectName.attributeName; 
การเรียกใช้เมธอดของออปเจค็มีรปูแบบดงันี   

   objectName.methodName([arguments]);  
• objectName คือชือของออปเจค็ทีสร้างขึน 
• methodName คือชือของเมธอดของออปเจค็นัน 
• arguments คือค่าทีต้องการส่งผ่านไปให้กบัเมธอดของออปเจค็นัน 

ตวัอย่าง 
   s1.setName("Thana");   

ตัวอย่างโปรแกรม 
public class Sample { 
 public static void main(String args[]) { 
  Student s1 = new Student(); 
  Student s2 = new Student();   Student s3 = new Student(); 
  s1.setID("1234"); 
  s1.setName("Thana"); 
  s1.setGPA(3.25); 
  s1.showDetails();   s2.setID("1122"); 
  s2.setName("Somchai"); 
  s2.setGPA(2.90); 
  s2.showDetails();   s3.setID("2211"); 
  s3.setName("Somsri"); 
  s3.setGPA(3.00); 
  s3.showDetails(); 
 } } 
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คณุลกัษณะเด่นของโปรแกรมเชิงออปเจค็ 
การห่อหุ้ม (Encapsulation) 
การสืบทอด (Inheritance) 
การมีได้หลายรปูแบบ (Polymorphism) 
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การห่อหุ้ม 
หมายถึงการจะเรียกใช้คณุลกัษณะของออปเจค็จะทาํได้โดยการเรียกผา่น

เมธอดเท่านัน  
หลกัการของการห่อหุ้มคือการกาํหนดให้คณุลกัษณะของออปเจค็มี

คณุสมบติัเป็น private และกาํหนดให้เมธอดมีคณุสมบติัเป็น public  

30 

ข้อดีของการห่อหุ้ม 
การซ่อนเร้นข้อมูล (Information Hiding) 

• ทาํให้ออปเจค็สามารถติดต่อกบัออปเจค็ภายนอกผ่านเมธอดทีเป็นส่วนของ 
interface เท่านัน  

ความเป็นโมดลู (Modularity) 
• การพฒันาโปรแกรมเชิงออปเจค็จะสามารถกาํหนดให้ออปเจค็แต่ละออปเจค็มีความ

เป็นอิสระต่อกนั  

ตัวอย่างโปรแกรม 
public class Student { 
       private String id; 
 private String name; 
 private double gpa; 
 public void setID(String ID) { 
  id = ID; 
 } 
 public void setName(String n) { 
  name = n; 
 } 
 public void setGPA(double GPA) { 
  gpa = GPA; 
 } 
 public void showDetails() { 
  System.out.println("ID: "+id); 
  System.out.println("Name: "+name);   System.out.println("GPA: "+gpa); 
 } 
} 

32 

การสืบทอด 
หมายถึงการนิยามคลาสใหม่จากรปูแบบของคลาสทีมีอยู่แล้ว โดยคลาส

ใหมส่ามารถทีจะนําคณุลกัษณะและเมธอดของคลาสเดิมมาใช้ได้  
โดยในภาษาจาวาจะใช้คียเ์วิรด์ extends เพือระบุการสืบทอด  
ตวัอย่าง 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
public class PartTimeStudent extends Student { } 
public class FullTimeStudent extends Student { } 
public class GradStudent extends Student { 
 private String thesisTitle; 
 private String supervisor; 
 public void setThesisTitle(String t) {       thesisTitle = t; 
 } 
 public void setSupervisor(String s) { 
     supervisor = s; 
  } 
} 
public class PhDStudent extends GradStudent { 
 public boolean passQualify;  public boolean isPassQualify() { 
     return passQualify; 
 } 
}  

34 

การมีได้หลายรปูแบบ 
หมายถึงการทีสามารถตอบสนองต่อข่าวสาร (เมธอด) เดียวกนัด้วยวิธีการที

ต่างกนั และสามารถกาํหนดออปเจค็ได้หลายรปูแบบ  
 

Overridden method 
Dynamic Binding 

35 

ตวัอย่าง ตัวอย่างโปรแกรม 
class Ball { 
 public void throw() { } 
} 
class SoccerBall extends Ball {  
    public void throw() { 
 System.out.println("Throwing soccerball");  
    } 
} 
class TennisBall extends Ball {  
    public void throw() { 
 System.out.println("Throwing tennisball");  
    } 
} 
public class TestBall { 
    public static void main(String args[]) { 
 Ball b1 = new Ball(); 
 SoccerBall b2 = new SoccerBall(); 
 Ball b3 = new SoccerBall(); 
    } } 
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37 

Unified Modeling Language (UML) 
เป็นภาษาทีสามารถนํารปูกราฟฟิกมาจาํลองโปรแกรมเชิงออปเจค็ได้ 
ประกอบด้วยสองส่วนคือ 

• ไดอะแกรมของคลาส (Class Diagram) 
• ไดอะแกรมของออปเจค็ (Object Diagram) 

 
 

38 

ไดอะแกรมของคลาส 
เป็นสญัลกัษณ์ทีใช้แสดงคลาส  
ประกอบด้วยส่วนต่างๆสามส่วนคือ 

• ชือของคลาส  
• คณุลกัษณะภายในคลาส  
• เมธอดภายในคลาส  

39 

ไดอะแกรมของออปเจค็  
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆสองส่วนคือ 

• ส่วนทีระบุชือของออปเจค็ 
• ส่วนทีระบุค่าของคณุลกัษณะภายในออปเจค็  

40 

ขันตอนการพฒันาโปรแกรม 
ขนัตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
ขนัตอนการออกแบบ (Design) 
ขนัตอนการเขียนโปรแกรม (Programming) 
ขนัตอนการทดสอบ (Testing) 
ขนัตอนการทาํงาน (Operation) 
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รปูแสดงขันตอนการพฒันาโปรแกรม 

42 

สรปุเนือหาของบท 
โปรแกรมเชิงออปเจค็จะมีคาํนิยามทีสาํคญัสองคาํคือ ออปเจค็และคลาส 
ออปเจค็คือสิงต่างๆทีมีอยู่ในชีวิตประจาํวนัจะประกอบไปด้วยคณุลกัษณะ

และเมธอด 
คลาสเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียวของออปเจค็  ออปเจค็ทีถกูสร้างมาจากคลาส 

ออปเจค็หลายออปเจค็สามารถถกูสร้างจากคลาสหนึงคลาสได้ 
คณุลกัษณะของออปเจค็คือข้อมลูทีเกบ็อยู่ในออปเจค็ ซึงจะแบง่ออกเป็น 

ตวัแปรและค่าคงที 
คณุลกัษณะของคลาสเป็นคณุลกัษณะทีใช้ร่วมกนัของทุกออปเจค็ 
เมธอดคือวิธีการเพือใช้ในการจดัการกบัคณุลกัษณะของออปเจค็หรือ

คณุลกัษณะของคลาส 

43 

สรปุเนือหาของบท 
ภาษาจาวามีนิยามในการเขียนโปรแกรมเชิงออปเจค็เพอืประกาศคลาส 

คณุลกัษณะ เมธอด และออปเจค็ 
โปรแกรมเชิงออปเจค็จะมีคณุลกัษณะเด่นอยู่สามประการคือ การห่อหุ้ม 

การสืบทอด และการมีได้หลายรปูแบบ 
การห่อหุ้มคือการทีให้คณุลกัษณะถกูห่อหุ้มอยู่ภายในเมธอด โดยกาํหนดให้

คณุลกัษณะมี access modifier เป็น private  และกาํหนดให้เมธอดมี 
access modifier เป็น public 

ข้อดีของการห่อหุ้มคือการซ่อนเร้นข้อมูลและความเป็นโมดลู 
การสืบทอดคือการทีคลาสใหมส่ามารถนําเอาคณุลกัษณะและเมธอดของ

คลาสทีออกแบบไว้แล้วมาใช้ได้ 
44 

สรปุเนือหาของบท 
การมีได้หลายรปูแบบคือการทีกาํหนดให้มีการตอบสนองต่อเมธอดเดียวกนั

ด้วยวิธีการทีต่างกนั และสามารถกาํหนดออปเจค็ได้หลายรปูแบบ 
Unified Modeling Language (UML) เป็นภาษาทีใช้รปูกราฟฟิกเพอืจาํลอง

ระบบซอฟต์แวร ์ในทีนีได้แนะนําสญัลกัษณ์ของ UML ทีสาํคญัสองอย่างคือ 
ไดอะแกรมของคลาสและไดอะแกรมของออปเจค็ 

วฎัจกัรการพฒันาโปรแกรมจะประกอบไปด้วยขนัตอนต่างๆ 5 ขนัตอนคือ 
ขนัตอนการวิเคราะห์ ขนัตอนการออกแบบ ขนัตอนการเขียนโปรแกรม 
ขนัตอนการทดสอบ และขนัตอนการทาํงาน  
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45 

แบบฝึกหดั 
แบบฝึกหดัที 1 การออกแบบคลาส 

• เขียนข้อกาํหนดอธิบายระบบโปรแกรมสาํหรบัการตดัเกรดของรายวิชาหนึงรายวิชา  
• เขียนไดอะแกรมของคลาสเพืออธิบายคณุลกัษณะและเมธอดทงัหมดทีมีอยู่ในคลาส 


