
1 

1 

บทที 5 
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเชิงออปเจ็ค 

    (Object Oriented Java Programming) 
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วัตถุประสงค์ 
อธิบายเมธอด และการเรียกใช้เมธอด 
อธิบายคย์ีเวร์ิดทใีช้เป็น modifier ของเมธอด 
แนะนําการเขยีนโปรแกรมภาษาจาวาเชิงออปเจ็ค 
อธิบายคุณลกัษณะเด่นของโปรแกรมเชิงออปเจค็ 
อธิบายความหมายของ Constructor 
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การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาเชิงออปเจค็ 
ตวัอย่างโปรแกรมในบททีผา่นมาจะเขียนทุกคาํสงัอยู่ภายในเมธอดทีชือ 
main() ซึงไม่ได้ใช้หลกัการเชิงออปเจค็และไม่เหมาะทีจะนําไปใช้ในทาง
ปฏิบติัเมอืโปรแกรมมีขนาดใหญ่ขึน 

การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจค็ทีดีจะต้องมีการกาํหนดเมธอดต่างๆให้กบั
คลาส 
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ตัวอย่างโปรแกรมททีุกคาํสงัอยู่ในเมธอด main() 
public class AllInMain { 
 public static void main(String args[]) { 
  double score = Math.random()*100; 
  if (score >= 80) { 
   System.out.println("Grade is A"); 
  } else if (score >= 70) { 
   System.out.println("Grade is B"); 
  } else if (score >= 60){ 
   System.out.println("Grade is C"); 
  } else if (score >= 50){ 
   System.out.println("Grade is D"); 
  } else { 
   System.out.println("Grade is F"); 
  } 
 } 
} 
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ตัวอย่างโปรแกรมทใีช้หลกัการเชิงออปเจค็ 
public class NumericalClass { 
 public void calculate() { 
  double score = Math.random()*100; 
  if (score >= 80) { 
   System.out.println("Grade is A"); 
  } else if (score >= 70) { 
   System.out.println("Grade is B"); 
  } else if (score >= 60){ 
   System.out.println("Grade is C"); 
  } else if (score >= 50){ 
   System.out.println("Grade is D"); 
  } else { 
   System.out.println("Grade is F"); 
  }  
 } 
} 
public class MyMain { 
 public static void main(String args[]) { 
  NumericalClass obj = new NumericalClass(); 
  obj.calculate(); 
 } 
} 
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ตัวอย่างโปรแกรมททีุกเมธอดอยู่ในคลาสเดียวกนั 
public class NumericalClassV1 { 
 public void calculate() { 
  double score = Math.random()*100; 
  if (score >= 80) { 
   System.out.println("Grade is A"); 
  } else if (score >= 70) { 
   System.out.println("Grade is B"); 
  } else if (score >= 60){ 
   System.out.println("Grade is C"); 
  } else if (score >= 50){ 
   System.out.println("Grade is D"); 
  } else { 
   System.out.println("Grade is F"); 
  }  
 } 
 public static void main(String args[]) { 
  NumericalClassV1 obj = new NumericalClassV1(); 
  obj.calculate(); 
 } 
} 
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รปูแบบการเรียกใช้เมธอด 
รูปแบบของคาํสงัทีมีการเรียกใช้เมธอดเป็นดงันี 
      obj.methodName([arguments]); 
 arguments อาจจะเป็นข้อมูลค่าคงทหีรือตัวแปร 
ชนิดข้อมูลของ arguments ทีใช้ในการเรียกเมธอด จะต้องสอดคล้องกนักบั

ชนิดข้อมูลของ arguments ของเมธอด  
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การเรียกใช้เมธอด 
เมธอดทีกาํหนดขึนในคลาสใดๆสามารถเรียกใช้งานได้สองรปูแบบคือ 

• การเรียกใช้งานจากคลาสทีต่างกนั 
• การเรียกใช้งานภายในคลาสเดียวกนั 

การเรียกใช้เมธอดจากคลาสทีต่างกนั จะต้องมีการสรา้งออปเจค็ของคลาส
ทีมีเมธอดทีจะถกูเรียกใช้งานก่อน จึงจะสามารถเรียกใช้เมธอดได้  

การเรียกใช้เมธอดภายในคลาสเดียวกนั สามารถทาํได้โดยไม่จาํเป็นต้อง
สร้างออปเจค็ของคลาสขึนมาก่อน และสามารถเรียกเมธอดได้ทุกเมธอด 
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ตัวอย่างโปรแกรมทมีีการเรียกใช้เมธอดในคลาสเดียวกนั 
public class NumericalClassV2 { 
 public void calculate() { 
  double score = Math.random()*100; 
  if (score >= 80) { 
   System.out.println("Grade is A"); 
  } else if (score >= 70) { 
   System.out.println("Grade is B"); 
  } else if (score >= 60){ 
   System.out.println("Grade is C"); 
  } else if (score >= 50){ 
   System.out.println("Grade is D"); 
  } else {     
   System.out.println("Grade is F"); 
  }  
 } 
 public void callMethod() { 
  calculate(); 
 } 
} 
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การส่งผ่าน argument 
กรณีทเีมธอดม ีargument ทจีะรบัค่าเพือนําไปใช้ในเมธอด อาทเิช่น  
  public void setGPA(double GPA) { 
   ... 
  } 
คาํสังทีเรียกใช้เมธอดน ีจะต้องส่ง argument ทีมีชนิดข้อมูลเป็น double ไป

พร้อมกบัชือเมธอด เช่น  setGPA(3.0); 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
public class Student { 
 String id; 
 String name; 
 double gpa; 
 public void setGPA(double GPA) { 
     gpa = GPA; 
 } 
 public double getGPA() { 
  return gpa; 
 } 
} 
public class MyMain2 { 
 public static void main(String args[]) { 
  Student s1 = new Student(); 
  s1.setGPA(3.0); 
 } 
} 
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argument ของเมธอด 
argument  ของเมธอดจะมีชนิดข้อมูลเป็นสองแบบตามชนิดข้อมูลของ     

ตวัแปรดงันี  
• argument ทีมีชนิดข้อมูลแบบพืนฐาน  
• argument ทีมีชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง  

ในกรณีของ argument ทีมีชนิดข้อมูลแบบพนืฐาน เราสามารถทีจะส่ง
ค่าคงทีข้อมูล  ตวัแปร  หรือนิพจน์ให้กบั argument  ได้ ตวัอย่างเช่น 

• ค่าคงทีข้อมูล เช่น 
 s1.setGPA(3.0); 

• ตวัแปร เช่น 
 double x = 3.0; 
  s1.setGPA(x); 

• นิพจน์ เช่น 
 s1.setGPA(3.0+0.05); 
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argument ทมีีชนิดข้อมูลแบบอ้างองิ  
เราจะต้องส่งออปเจค็ทีมีชนิดข้อมูลทีสอดคล้องไปเท่านัน  
ยกเว้นกรณีที argument นันมีชนิดข้อมูลเป็น String ซึงในกรณีนีจะ

สามารถส่งข้อมูลค่าคงทีได้  

14 

ตัวอย่างโปรแกรมทมีีการส่ง argument ทีเป็นออปเจค็ 
import java.util.*; 
 
public class StudentV1 { 
     String id; 
     String name; 
     Date dob; 
     public void setDOB(Date d) { 
     dob = d; 
     } 
     public Date getDOB() { 
     return dob; 
     } 
} 
public class TestStudentV1 { 
     public static void main(String args[]) { 
     StudentV1 s1 = new StudentV1(); 
     Date d1 = new Date(16,12,1980); 
     s1.setDOB(d1); 
 } 
} 
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ชนิดข้อมูลและจาํนวนของ argument 
ชนิดข้อมูลของ argument  ทีจะส่งผา่นไปยงัเมธอดไมจ่าํเป็นทีจะต้องเป็น

ชนิดข้อมูลเดียวกนั แต่ต้องเป็นชนิดข้อมูลทีสามารถแปลงข้อมูลให้กว้างขึน
ได้โดยอตัโนมติั  

เมธอดใดๆอาจมี argument สาํหรบัรบัค่ามากกว่าหนึงตวั แต่การเรียกใช้
เมธอดเหล่านีจะต้องส่ง argument ทีมีชนิดข้อมูลทีสอดคล้องกนัและมี
จาํนวนเท่ากนั  
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ตัวอย่างโปรแกรมทมีีการส่ง argument จาํนวนสองตวั 
public class NumericalSample { 
 public void calMax(int i, double d) { 
       if (i > d) { 
       System.out.println("Max = "+i); 
       } else { 
       System.out.println("Max = "+d); 
       } 
 } 
 public static void main(String args[]) { 
       NumericalSample obj = new NumericalSample(); 
       obj.calMax(3,4.0); 
 } 
} 
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การเปลียนแปลงค่าของ argument 
การส่ง argument  ทีมชีนิดข้อมูลเป็นแบบพืนฐาน  หากมกีารเปลยีนแปลงค่าของ 

argument ภายในเมธอดทถูีกเรียกใช้งาน จะไม่มผีลทาํให้ค่าของ argument ทส่ีงไปเปลยีนค่าไปด้วย  
การส่ง argument ทีมชีนิดข้อมูลเป็นแบบอ้างองิ จะเป็นการส่งตําแหน่งอ้างองิของออปเจ็คไปให้กบัเมธอดทถูีกเรียกใช้งาน ดังนันการเปลยีนแปลงค่าของคุณลกัษณะของออปเจ็คจะมผีลทาํให้ค่าของคุณลกัษณะของออปเจค็ทส่ีงไปเปลยีนไปด้วย  
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ตวัอย่างโปรแกรมทแีสดงการเปลียนแปลงค่าของ argument 
import java.util.*; 
 
public class ArgumentPassing { 
 public void method1(int x) { 
  x = 3; 
 } 
 public void method2(Date d) { 
  d.setDate(1); 
  d.setMonth(1); 
  d.setYear(2002); 
 } 
 public int method3() { 
  return 0; 
 } 
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ตวัอย่างโปรแกรมทแีสดงการเปลียนแปลงค่าของ argument 
 public static void main(String args[]) { 
  int x = 4; 
  ArgumentPassing obj = new ArgumentPassing(); 
  Date d1 = new Date(16,12,1980); 
  obj.method1(x); 
  System.out.println("x = "+x); 
  obj.method2(d1); 
  System.out.println("Date = "+d1); 
  obj.method3(); 
 } 
} 
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การรบัค่าทีส่งกลบัมาจากเมธอด 
เมธอดใดๆของคลาสสามารถทีจะมีค่าทีส่งกลบัมาได้ ซึงชนิดข้อมูลของ

ค่าทีจะส่งกลบัอาจเป็นชนิดข้อมูลแบบพืนฐาน หรือเป็นชนิดข้อมูลแบบ
อ้างอิง  

เมธอดทีมีค่าทีจะส่งกลบัมาจะต้องมีคาํสงั return ซึงจะระบุค่าทีส่งกลบั
โดยมีรปูแบบดงันี 
   return value; 

คาํสงัทีเรียกใช้เมธอด อาจจะรบัค่าทีส่งกลบัมาเกบ็ไวใ้นตวัแปรหรือเป็นตวั
ถกูดาํเนินการในนิพจน์ ตวัอย่างเช่น 
    double d = getGPA();    System.out.println("GPA:"+getGPA()); 
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modifier ของเมธอด 
modifier ของเมธอดประกอบด้วย 

• access modifier 
• static 
• abstract 
• synchronized 
• final  

access modifier ใช้เพอืระบุระดบัการเข้าถึง โดยมีคียเ์วิรด์ต่างๆดงันี 
• public 
• protected 
• private 
• default (ไม่ระบ◌คีุยเ์วิรด์ใดๆ) 
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ตวัอย่างโปรแกรมทแีสดงการประกาศเมธอดและคณุลกัษณะ 
public class PrivateStudent { 
    private String id; 
    private String name; 
    private double gpa; 
    public void setDetails(String ID,String n,double GPA) { 
 id = ID;   
 name = n; 
 gpa = GPA; 
    } 
    public void showDetails() { 
   System.out.println("ID: "+id); 
 System.out.println("Name: "+name); 
 System.out.println("GPA: "+gpa); 
    } 
} 
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ตวัอย่างโปรแกรมทแีสดงการประกาศเมธอดและคณุลกัษณะ 
public class TestPrivateStudent { 
     public static void main(String args[]) { 
    PrivateStudent ps = new PrivateStudent(); 
    /*  ps.id = "12345";     illegal 
        ps.name = "Thana";  illegal 
  ps.gpa = 3.25;   illegal */ 
    ps.setDetails("12345","Thana",3.25); 
    ps.showDetails(); 
     } 
} 
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 เมธอดแบบ static  
เมธอดโดยทวัไปจะมี modifier เป็นแบบ non-static 
เมธอดทมี ีmodifier เป็นแบบ static จะสามารถถกูเรียกใช้งาน โดยใช้ชือคลาส

ได้เลยไม่จําเป็นต้องสร้างออปเจ็กของคลาสนันขนึมาก่อน ซึงมีรปูแบบดังนี    
   className.methodName(); 

ตัวอย่างเช่น เมธอดทุกเมธอดในคลาส Math เป็นแบบ static ดังนันการ
เรียกใช้งานทุกเมธอดในคลาสสามารถทาํได้ เช่น     
  Math.sqrt(4); 

เมธอดแบบ static จะไม่สามารถเรียกใช้เมธอดหรือตัวแปรของออปเจค็ได้
โดยตรง 
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คณุลกัษณะแบบ static 
ตัวแปรคลาสทมี ีmodifier เป็นแบบ static จะเป็นตัวแปรของคลาสทใีช้ร่วมกนั

สาํหรบัทุกออปเจ็ค 
ตัวแปรทมี ีmodifier เป็นแบบ static จะสามารถถกูเรียกใช้งานโดยใช้ชือคลาส

ได้เลย ไม่จําเป็นต้องสร้างออปเจ็กของคลาสขนึมาก่อน เช่นเดียวกนักบัเมธอดที
มี modifier เป็นแบบ static 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
   public class StaticDemo { 
 static int x; 
 int y; 
 public static void main(String args[]) { 
    StaticDemo s1 = new StaticDemo(); 
    StaticDemo s2 = new StaticDemo(); 
    s1.x = 3;  s2.x = 5; 
    s1.y = 3;  s2.y = 5;  
    System.out.println("s1.x="+s1.x+" s2.x="+s2.x); 
    System.out.println("s1.y="+s1.y+" s2.y="+s2.y);  
    StaticDemo.x++; 
    System.out.println("s1.x="+s1.x+" s2.x="+s2.x); 
 } 
   } 

s1.x=5 s2.x=5 
s1.y=3 s2.y=5 
s1.x=6 s2.x=6 ผลลพัธที์ได้จากการรนัโปรแกรม 

27 

เมธอดแบบ Overloaded 
ภาษาจาวาอนุญาตให้คลาสใดๆมีเมธอดทีมีชือเดียวกนัมากกว่าหนึงเมธอด

ได้ แต่เมธอดเหล่านันจะต้องมีจาํนวนหรือชนิดข้อมลูของ argument ที
ต่างกนั  

ตวัอย่างต่อไปนีเป็นการเขียนเมธอดแบบ  overloaded ทีถกูต้อง  
  public void setDetails(String ID, String n) { 
  }   public void setDetails(String ID, double GPA) {   }   public double setDetails(double GPA, String n) {   } 

ตวัอย่างต่อไปนีเป็นการเขียนเมธอดแบบ  overloaded ทีไม่ถกูต้อง  
  public void setDetails(String ID,double GPA) { 
  }   public void setDetails(String n,double GPA) {   } 28 

ตัวอย่างโปรแกรม 
public class StudentV2 {  
 private String id; 
 private String name; 
 private double gpa;  
 public void setDetails(String ID,String n) { 
    id = ID; 
    name = n; 
 } 
 public void setDetails(String ID,String n,double GPA) { 
    id = ID; 
    name = n; 
    gpa = GPA; 
 }   
}  
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คียเ์วิรด์ this 
คียเวิรด์ this หมายถึงออปเจค็ของตวัเอง  
เราสามารถทีจะเรียกใช้เมธอดหรือคณุลกัษณะภายในคลาสได้โดยใช้       

คียเ์วิรด์ this ซึงมีรปูแบบดงันี 
   this.methodName();  
   this.attributeName 

โดยทวัไปเราจะไม่ใช้คียเ์วิรด์ this ในคาํสงั ยกเว้นในกรณีทีจาํเป็น 
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ตัวอย่างโปรแกรม 
public class ThisStudent { 
 private String id; 
 private String name; 
 private double gpa; 
 public void setDetails(String id,String name, double gpa) { 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
  this.gpa = gpa; 
    } 
    public void showDetails() { 
    System.out.println("ID: "+this.id); 
  System.out.println("Name: "+name); 
  System.out.println("GPA: "+gpa); 
    } 
} 
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การเขียนโปรแกรมโดยใช้หลกัการของการห่อหุ้ม 
คณุลกัษณะเด่นของโปรแกรมเชิงออปเจค็มีอยู่สามอย่างคือ การห่อหุ้ม การ

สืบทอด  และการมีได้หลายรปูแบบ 
ข้อดีของการห่อหุ้มประการหนึงคือการซ่อนเร้นข้อมูล  
หลกัการห่อหุ้มของออปเจค็ทาํได้ดงันี 

• กาํหนดคณุลกัษณะของออปเจค็ให้มี modifier เป็น private เพือซ่อนไม่ให้ออป
เจค็อืนๆเรียกใช้ได้  

• กาํหนดเมธอดของออปเจค็ทีต้องการให้ออปเจค็อืนๆเรียกใช้ให้มี modifier เป็น 
public  
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ตัวอย่างโปรแกรมทีไม่ได้ใช้หลกัการของการห่อหุ้ม 
public class Student { 
 String ID; 
 String name; 
 public double gpa; 
} 
 
public class NoEncapDemo { 
 public static void main(String args[]) { 
  Student s1 = new Student(); 
  double temp = Double.parseDouble(args[0]); 
  if ((temp<0) || (temp>4.00)) { 
   System.out.println("Incorrect Format!"); 
  } else { 
   s1.gpa = temp; 
   System.out.println("GPA: "+s1.gpa); 
  } 
 } 
} 
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เมธอดแบบ setter 
เมธอดแบบ accessor แบง่ออกได้เป็นสองประเภทคือ 

• เมธอดแบบ setter 
• เมธอดแบบ getter 

เมธอดแบบ setter จะใช้ในการกาํหนดค่าของคณุลกัษณะ  
โดยทวัไปชือของเมธอดแบบ setter จะขนึต้นด้วยคาํว่า set แล้วตามด้วยชือ

ของคณุลกัษณะ ซึงมีรปูแบบดงันี 
        public void setAttributeName(dataType arg) { 
   attributeName = arg;      } 

34 

ตัวอย่างโปรแกรมทีใช้หลกัการของการห่อหุ้ม 
public class Student { 
 String ID; 
 String name; 
 private double gpa; 
 public void setGPA(double GPA) { 
  if ((GPA<0) || (GPA>4.00)) { 
   System.out.println("Incorrect Format!"); 
  } else { 
   gpa = GPA; 
  } 
 } 
 public double getGPA() { 
  return gpa; 
 } 
} 
public class EncapDemo { 
 public static void main(String args[]) { 
  Student s1 = new Student(); 
  double temp = Double.parseDouble(args[0]); 
  s1.setGPA(temp); 
  System.out.println("GPA: "+s1.getGPA()); 
 } 
} 

35 

เมธอดแบบ getter 
เมธอดแบบ getter จะใช้ในการเรียกค่าของคณุลกัษณะ  
โดยทวัไปชือของเมธอดแบบ getter จะขนึต้นด้วยคาํวา่ get แล้วตามด้วยชือ

ของคณุลกัษณะ ซึงมีรปูแบบดงันี 
        public dataType getAttributeName() { 
   return attributeName;     } 

36 

ตัวอย่างโปรแกรมทีใช้หลกัการของการห่อหุ้ม 
public class EncapStudent { 
 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) { 
  if ((GPA<0) || (GPA>4.00)) { 
   System.out.println("Incorrect Format!"); 
  } else { 
   gpa = GPA; 
  } 
 } 
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37 

ตัวอย่างโปรแกรมทีใช้หลกัการของการห่อหุ้ม 
 public String getID() { 
    return id; 
 } 
 public String getName() { 
    return name; 
 } 
 public double getGPA() { 
  return gpa; 
 } 
} 

38 

การเขียนโปรแกรมโดยใช้หลกัการของการสืบทอด 
ข้อดีของการสืบทอดคือ การนําคลาสทีมีอยู่แล้วมาใช้ใหมโ่ดยการเพิมเติม

คณุลกัษณะหรือเมธอดในคลาสใหม่  
การพฒันาคลาสขึนใหม่ทีชือ  GradStudent  สามารถทีจะเลือกวิธีการได้

สองแบบคือ  
• สร้างคลาสขึนมาใหม่โดยไม่อ้างอิงกบัคลาสเดิมทีชือ Student  
• สร้างคลาสทีสืบทอดมาจากคลาสเดิมทีชือ Student 

39 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงคลาสทีชือ Student 
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);   
 } 
}  40 

ตัวอย่างโปรแกรมทีไม่ได้ใช้หลกัการของการสืบทอด 
public class GradStudent { 
 private String id; 
 private String name; 
 private double gpa; 
 private String thesisTitle; 
 private String supervisor; 
 public void setID(String ID) { 
    id = ID; 
 } 
 public void setName(String n) { 
     name = n; 
 } 
 public void setGPA(double GPA) { 
     gpa = GPA; 
 } 



11 

41 

ตัวอย่างโปรแกรมทีไม่ได้ใช้หลกัการของการสืบทอด 
 public void setThesisTitle(String t) { 
     thesisTitle = t; 
 } 
 public void setSupervisor(String s) { 
     supervisor = s; 
  } 
 public void showThesis() { 
  System.out.println("ThesisTitle: "+thesisTitle); 
  System.out.println("Supervisor: "+supervisor); 
 } 
} 

42 

ตัวอย่างโปรแกรมทีใช้หลกัการของการสืบทอด 
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 void showThesis() { 
  System.out.println("ThesisTitle: "+thesisTitle); 
  System.out.println("Supervisor: "+supervisor); 
 } 
} 

43 

รปูแสดงหลกัการของการสืบทอด 

44 

คียเ์วิรด์ protected 
คณุลกัษณะหรือเมธอดของ superclass ทีมี modifier เป็นแบบ private 

จะทาํให้ subclass ไม่สามารถทีจะเรียกใช้ได้ 
ภาษาจาวากาํหนดให้มี access modifier ทีชือ protected ซึงจะทาํให้ 

subclass สามารถเรียกใช้เมธอดหรือคณุลกัษณะของ superclass ได้  
ตวัอย่างเช่น 

   protected String name; 
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45 

คลาสทีชือ Object 
ภาษาจาวาได้กาํหนดให้คลาสใดๆ สามารถจะสืบทอดคลาสอืนได้เพียง

คลาสเดียวเท่านัน  
คลาสทุกคลาสในภาษาจาวาถ้าไม่ได้สืบทอดจากคลาสใดเลยจะถือว่าคลาส

นันสืบทอดจากคลาสทีชือ Object  
ตวัอย่างเช่น 

        public class Student extends Object {  
    ...     } 

คลาสทีชือ Object จะมีเมธอดทีสาํคญัคือ 
         public String toString()   
และ     public boolean equals(Object o) 

46 

ตวัอย่างการสืบทอดทีไม่ถกูต้อง 
เราสามารถทีตรวจสอบหลกัการของการสืบทอดด้วยคาํว่า is a 
 

public class Shirt {    char size;    float price; }  public class Skirt extends Shirt {    boolean long; } 

47 

ตวัอย่างการสืบทอดทีถกูต้อง 
    public class Clothing { 

   char size;    float price; }  public class Shirt extends Clothing { }  public class Skirt extends Clothing {    boolean long; }  

48 

การเขียนโปรแกรมโดยใช้หลกัการของการมีได้หลายรปูแบบ 
การมีได้หลายรปูแบบหมายถึง คณุสมบติัของออปเจค็ของคลาสทีต่างกนั

สามารถตอบสนองต่อเมธอดเดียวกนัในวิธีการทีต่างกนัได้ ซึงหมายถึงการ
เขียนเมธอดแบบ overriden และการใช้ Dynamic Binding 

การเขียนเมธอดแบบ overriden มีข้อกาํหนดดงันี  
• จาํนวนและชนิดข้อมูลของ argument  จะต้องเหมือนเดิม 
• ชนิดข้อมูลของค่าทีส่งกลบัจะต้องเหมือนเดิม 
• access modifier จะต้องไม่มีระดบัตาํกว่าเดิมอาทิเช่น ถ้าเมธอดเดิมเป็น public 

จะไม่สามารถเปลียนเป็น private ได้ 
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49 

คียเ์วิรด์ super 
 super เป็นคียเ์วิรด์ทีใช้ในการอ้างอิงถึง superclass เพือทีจะเรียกใช้    

เมธอดหรือ constructor ของ superclass โดยมีรปูแบบคาํสงัดงันี 
   super.methodName([arguments]) 

ตวัอย่างเช่น คลาส GradStudent อาจมีเมธอดทีชือ showDetails() 
โดยมีคาํสงัทีเรียกใช้เมธอด showDetails() ของคลาส Student และ 
showThesis() ของคลาส  GradStudent  

   public void showDetails() {   
    super.showDetails();      showThesis();      } 

50 

ตัวอย่างโปรแกรมทีใช้หลกัการของการมีได้หลายรปูแบบ 
class Student { 
 : 
    public void showAllDetails() { 
  System.out.println("ID: "+id); 
  System.out.println("Name: "+name); 
  System.out.println("GPA: "+gpa); 
    } 
} 
 
public class GradStudentV2 extends Student { 
 : 
    public void showAllDetails() { 
  System.out.println("ID: "+id); 
  System.out.println("Name: "+name); 
  System.out.println("GPA: "+gpa); 
  System.out.println("ThesisTitle: "+thesisTitle); 
  System.out.println("Supervisor: "+supervisor); 
    } 
}  

51 

Dynamic Binding 
ข้อดีของการมีได้หลายรปูแบบอีกประการหนึง คือการทีสามารถกาํหนด

ออปเจค็ได้หลายรปูแบบ ตวัอย่างเช่น จากรปูแบบ 
   SuperClass obj; 

เราสามารถทีจะสร้างออปเจค็ทีชือ obj ซึงอาจเป็นออปเจค็ของคลาสทีเป็น 
superclass หรือทีเป็น subclass ได้  โดยใช้คาํสงัทีมีรปูแบบดงันี 

   obj = new SuperClass();   
หรือ obj = new SubClass(); 

ตวัอย่างเช่น   
   Student s; 
   s = new GradStudent();  

52 

Constructor 
constructor เป็นเมธอดทมีชืีอเดียวกบัชือคลาส ซึงมีรปูแบบดงันี 

  [modifier] ClassName([arguments]) { 
   [statements] 
  } 

constructor เป็นเมธอดทีไม่มีค่าทีจะส่งกลบัแต่ไม่ต้องระบุคียเ์วิรด์ void 
โดยทวัไปคลาสทุกคลาสจะม ีdefault constructor ซึงมีรปูแบบดงันี 

  public ClassName() { 
  } 

เราสามารถทจีะเขยีน constructor ในคลาสใดๆขึนมากไ็ด้  
default constructor จะหายไปเมือมกีารเขยีน constructor ขนึใหม่ 
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53 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการเรียกใช้ constructor 
public class Student { 
 private String id; 
 private String name; 
 public Student(String ID,String n) { 
     id = ID; 
     name = n; 
 } 
}  
public class TestConstructor { 
 public static void main(String args[]) { 
     Student s = new Student();      //illegal 
     Student s = new Student("1122","Somchai"); 
 } 
   } 
 

54 

คําสัง  new() 
มขีนัตอนการทาํงานดังนี 

• กําหนดเนือทีในหน่วยความจําให้กับออปเจ็ค 
• กําหนดค่าเริมต้นให้กับคุณลักษณะของออปเจ็ค 
• กาํหนดค่าของคณุลกัษณะของออปเจค็ตามคาํสงักาํหนดค่าทีประกาศไว ้ 
• เรียกใช้ constructor 

ตวัอย่างเช่น 
  public class MyDate {    private int day = 1;     private int month = 1;     private int year = 2000;     public MyDate(int d,int m,int y) {     day = d;     month = m;      year = y;     }   } 

55 

รปูแสดงตวัอย่างการทาํงานขนัตอนคาํสงั new 
คาํสงั 

 MyDate d1 = new MyDate(16,8,1972); 
          ขนัตอนทีหนึง     ขนัตอนทีสอง         ขนัตอนทีสาม     ขนัตอนทีสี 56 

Constructor แบบ Overloaded 
เราสามารถทีจะสร้าง constructor แบบ overloaded ของคลาสได้ 
constructor แบบ overloaded จะมจีํานวนหรือชนิดข้อมูลทแีตกต่างกนัของ 

arguments 
คาํสัง new ทีใช้ในการสร้างออปเจค็จะเรียกใช้ constructor ทีมี argument ที

ส่งผา่นมาสอดคล้องกบั constructor ทีกาํหนด  
ข้อดีของการสร้าง constructor แบบ overloaded คือทาํให้เราสามารถที

สร้างออปเจค็เริมต้นได้หลายรปูแบบ 
เมธอดทีชือ this() เป็นการเรียกใช้ constructor ของคลาสตวัเอง โดย

จะต้องเป็นคาํสงัแรกสุดทีอยู่ใน constructor แบบ overloaded 
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57 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดง constructor แบบ overloaded 
public class Student { 
 private String id; 
 private String name; 
 private double gpa; 
 public Student(String ID,String n) { 
     id = ID; 
     name = n; 
 } 
 public Student(String ID,String n,double GPA) { 
     id = ID; 
     name = n; 
     gpa = GPA; 
 } 
}  

58 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการใช้คาํสงั this() 
public class Student { 
 private String id; 
 private String name; 
 private double gpa; 
 public Student(String ID,String n) { 
     id = ID; 
     name = n; 
 } 
 public Student(String ID,String n,double GPA) { 
     this(ID,n); 
     gpa = GPA; 
 } 
}  

59 

คลาสแบบอืนๆทีสาํคญั 
คลาสแบบ final 

• คลาสทีมี modifier เป็น final จะหมายความว่าคลาสนันไม่สามารถสืบทอดได้ 
• ตวัอย่างเช่น 
   public final class String { 
    ...    } 

คลาสแบบ abstract 
• คลาสทีมี modifier เป็น abstract จะหมายความว่าคลาสนันยงัเป็นคลาสทีไม่

สมบูรณ์ โดยมีเมธอดแบบ abstract อยู่อย่างน้อยหนึงเมธอดซึงมีรปูแบบการ
ประกาศดงันี 

[modifier] abstract return_type methodName([arguments]); 
• เราไม่สามารถทีจะสร้างออปเจค็ของคลาสแบบ abstract ได้  
 

60 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงคลาสแบบ abstract 
public abstract class Student { 
 protected String id; 
 protected String name; 
 protected double gpa; 
 public void setID(String ID) { 
     id = ID; 
 } 
 public void setName(String n) { 
     name = n; 
 } 
 public void setGPA(double GPA) { 
     gpa = GPA; 
 } 
 public abstract void showDetails(); 
}  
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61 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงคลาสทสืีบทอด 
public class FullTimeStudent extends Student{ 
 private int credit; 
 private final int MAX_YEAR = 4; 
 public FullTimeStudent(int c) { 
  credit = c; 
 } 
 public void showDetails() { 
  System.out.println("ID: "+id); 
  System.out.println("Name: "+name); 
  System.out.println("GPA: "+gpa); 
  System.out.println("Credit: "+credit); 
 } 
}  

62 

อินเตอรเ์ฟส 
อินเตอรเ์ฟส (interface) มีลกัษณะคล้ายกบัคลาสแบบ abstract แต่จะ

ประกอบด้วยเมธอดทียงัไม่สมบรูณ์เท่านัน โดยมีรปูแบบดงันี 
  [modifier] interface InterfaceName {    
   [methods();]   } 

อินเตอรเ์ฟสกาํหนดขึนมาเพือให้คลาสอืนนําไปใช้งานโดยใช้คียเ์วิรด์ 
implements 

อินเตอรเ์ฟสจะเหมือนกบัคลาสแบบ abstract ตรงทีเราจะไม่สามารถ
สร้างออปเจค็ของอินเตอรเ์ฟสได้  

ภาษาจาวากาํหนดให้คลาสใดๆสามารถ implements อินเตอรเ์ฟสได้
หลายอินเตอรเ์ฟส  

63 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงอินเตอรเ์ฟส 
public interface Student { 
 public void setID(String ID); 
 public void setName(String n); 
 public void setGPA(double GPA); 
 public void showDetails(); 
}  

64 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงคลาสที implements อินเตอรเ์ฟส 
public class PartTimeStudent implements Student { 
 private String id; 
 private String name; 
 private double gpa; 
 private int credit; 
 private final int MAX_YEAR = 8; 
 public PartTimeStudent(int c) { 
  credit = c; 
 }  
 public void setID(String ID) { 
     id = ID; 
 } 
 public void setName(String n) { 
     name = n; 
 } 
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65 

ตัวอย่างโปรแกรมแสดงคลาสที implements อินเตอรเ์ฟส 
 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); 
  System.out.println("Credit: "+credit); 
 } 
} 

66 

สรปุเนือหาของบท 
คลาสจะประกอบไปด้วยคณุลกัษณะและเมธอด 
การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจค็เป็นการแบง่โปรแกรมออกเป็นโมดลูย่อยๆ 

ทาํให้สามารถปรบัเปลียนแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายขึน 
เมธอดทีกาํหนดขึนในคลาสใดๆสามารถเรียกใช้งานได้สองรปูแบบคือ การ

เรียกใช้งานจากคลาสทีต่างกนั และการเรียกใช้งานภายในคลาสเดียวกนั 
เมธอดทีกาํหนดขึนในคลาสอาจมี argument ทีรบัค่าเพือนําไปใช้ในเมธอด  
เมธอดใดๆของคลาสสามารถทีจะมีค่าทีส่งกลบัมาได้ ทงันีการประกาศ   

เมธอดจะต้องระบุชนิดขอ้มูลของค่าทีจะส่งกลบั 
เมธอดสามารถแบง่เป็นเมธอดของออปเจค็ (หรือเรียกว่าเมธอดแบบ non-

static) และเมธอดของคลาส (หรือเรียกว่าเมธอดแบบ static) 

67 

สรปุเนือหาของบท 
เมธอดของคลาสใดทีมี modifier เป็นแบบ static จะทาํให้สามารถถกู

เรียกใช้งาน โดยใช้ชือของคลาสนันได้เลย 
เมธอดแบบ overloaded คือ มีเมธอดทีมีชือเดียวกนัแต่จะมีจาํนวนหรือชนิด

ข้อมูลของ argument ทีต่างกนั 
โดยทวัไป คณุลกัษณะของคลาสจะมี modifier เป็นแบบ private ทงันีเพือ

ป้องกนัการเข้าถึงจากคลาสอืน 
โดยทวัไป เมธอดของคลาสจะมี modifier เป็นแบบ public ทงันีเพือให้  

เมธอดจากคลาสอืนเรียกใช้ได้  

68 

สรปุเนือหาของบท 
ชือของเมธอดทีเกียวข้องกบัคณุลกัษณะของคลาส นิยมใช้ setXxx สาํหรบั  

เมธอดทีมีไว้เพอืกาํหนดค่าให้กบัคณุลกัษณะ xxx และใช้ getXxx สาํหรบั  
เมธอดทีจะส่งค่ากลบัเป็นคณุลกัษณะ xxx 

ภาษาจาวาได้กาํหนดคียเ์วิรด์ทีชือ extends เพือระบุการสืบทอดของคลาส 
คลาสทุกคลาสในภาษาจาวาถ้าไม่ได้สืบทอดจากคลาสใดเลยจะถือว่าคลาส

นันสืบทอดจากคลาสทีชือ Object 
เมธอดแบบ overriden จะเป็นการเขียนเมธอดของ superclass ขึนใหม่ 
 super เป็นคียเ์วิรด์ทีใช้ในการอ้างอิงถึง superclass 
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สรปุเนือหาของบท 
Constructor หมายถึง เมธอดทีมีชือเดียวกนักบัชือคลาส แต่จะไม่มีการส่ง

ค่ากลบัและจะไม่มีการใส่คียเ์วิรด์ void โดยคลาสทุกคลาสจะมี default 
constructor มาให้อยู่แล้ว แต่เราสามารถทีจะกาํหนด constructor ขึนใหม่
เองได้ 

เมธอดทีชือ this() เป็นการเรียกใช้ constructor ของคลาสตวัเอง 
คลาสแบบ final คือคลาสทีไม่สามารถสืบทอดได้ 
คลาสแบบ abstract คือคลาสทียงัเป็นคลาสทีไม่สมบูรณ์ โดยมีเมธอด

แบบ abstract ซึงเป็นเมธอดทียงัไม่สมบูรณ์อย่างน้อยหนึงเมธอด 
อินเตอรเ์ฟสมีลกัษณะคล้ายกบัคลาสแบบ abstract แต่จะประกอบด้วย

เมธอดทียงัไม่สมบูรณ์เท่านัน 
70 

แบบฝึกหัด 
แบบฝึกหดัที 1 การเขียน  constructor  และเมธอดแบบ  overloaded 

• จงเขียนคาํสงัในเมธอดต่างๆของคลาส Rectangle ให้สมบูรณ์ 
แบบฝึกหดัที 2 การเขียนโปรแกรมบญัชี  

• จงเขียนคลาสทีชือ Account  
• จงเขียนคลาสทีชือ Teller ซึงจะเป็นคลาสทีใช้ในการสร้างออปเจค็ของคลาส  
Account  และทดสอบการเรียกใช้เมธอดต่างๆ  

แบบฝึกหดัที 3 การเขียนโปรแกรมบญัชีเชค็ 
• จงเขียนคลาสทีชือ CheckingAccount  
• จงแก้ไขคลาสทีชือ  TellerGUI  โดยใช้หลกัการของ  Dynamic Binding เพือสร้าง   

ออปเจค็ของคลาส CheckingAccount  


