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บทที่ 1 

แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
 

1.1 ความแตกต่างระหว่างการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในที่นี้ขอกล่าวถึงความแตกต่างระหว่าง

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นแนวคิดการเขียน

โปรแกรมแบบดั้งเดิมเพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของวัตถุ หรือออบเจ็กต์ (Object) ในด้านของการเขียน

โปรแกรม ซึ่งจะช่วยใหเ้ปลี่ยนวิธีคิดจากเชิงโครงสรา้งมาเป็นเชงิวัตถุได้ง่ายขึ้น 

1.1.1 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured System Development) 

เป็นการเขียนโปรแกรมที่มขีั้นตอนการวิเคราะห ์ออกแบบ และการเขียนโปรแกรมด้วยเทคนิคที่

เรียกว่า “เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง (Structure Analysis and Design Technique; 

SADT) โดยหลักการของโปรแกรมเป็นการมองระบบว่าประกอบด้วยกระบวนการ (Process) และข้อมูล 

(Data) ที่ต้องป้อนเข้าสู่ Process อะไรบ้าง เพื่อประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นแล้วให้ผลลัพธ์ในรูปของ

สารสนเทศ (Information) ออกมา (วรรณวิภา ติตถะสิร,ิ 2558, หนา้ 12) ดังรูปที่ 1.1  

 

 
 

รูปที่ 1.1 โครงสร้างโดยรวมของการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

ที่มา : วรรณวิภา ติตถะสิริ, 2558 

 

จากรูปที่  1.1 แสดงให้ เห็นโครงสร้างโดยรวมของโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ซึ่ งภายใน

ประกอบด้วยโพรเซส (Process) ซึ่งมีการแตกออกเป็นโพรเซสย่อย ๆ เหล่านั้นจะแทนด้วยโปรแกรมที่

อยู่ในภายระบบ  



โครงสร้างของโปรแกรมเชิงโครงสร้างจะแบ่งโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วน

โปรแกรมหลัก  (Main Program)  และส่วนโปรแกรมย่อย (Procedure หรือ Function) โดยส่วน

โปรแกรมหลัก เป็นส่วนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการท างาน ที่ภายในจะประกอบด้วย ข้อมูล (Data) 

ส าหรับให้โปรแกรมย่อยเรียกใช้งาน และค าสั่งเรียกใช้งานโปรแกรมย่อยอื่น ๆ ส่วนโปรแกรมย่อย เป็น

โปรแกรมที่แบ่งออกมาจากโปรแกรมหลัก โดยจะมีความชัดเจนในตัวเอง คือ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบ

มาเพื่อให้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะตัว  (พนิดา พาณิชกุล , 2552, หน้า 3) โครงสร้างของ

โปรแกรมแสดงดังรูปที่ 1.2 

 

 
 

รูปที่ 1.2 โครงสรา้งของการเขียนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง 

ที่มา : พนิดา พาณิชกุล, 2552 และจากการสังเคราะห์ของผู้เขียน, 2560 

  

 จากรูปที่ 1.2 จะเห็นว่าโปรแกรมย่อยต่างก็เรียกใช้ข้อมูลจากโปรแกรมหลักเดียวกัน ลักษณะ

ของข้อมูลที่มีการประกาศใช้ทั่วทั้งโปรแกรมแบบนั้น เป็นการประกาศใช้แบบ Global ดังนั้น อาจท าให้

เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงค่าของขอ้มูลตัวเดียวกันได้ ส่งผลเสียต่อการควบคุมเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

ของโปรแกรม ซึ่งยากต่อการแก้ไขโปรแกรมในภายหลัง 

  

1.1.2 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented System Development) 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นการเขียนโปรแกรมที่มีขั้นตอน การวิเคราะห ์ออกแบบ และการ

เขียนโปรแกรมที่แตกต่างจากวิธีเชงิโครงสร้างอย่างสิ้นเชิง โดยหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นจะอยู่

บนพืน้ฐานของการแจกแจงรายละเอียดของปัญหา โดยพยายามจ าแนกใหไ้ด้วา่ปัญหาน้ันประกอบด้วย

วัตถุ หรอืออบเจ็กต์ (Object) อะไรบ้าง มีความสัมพันธ์หรอืท างานรว่มกันอย่างไร โดยสื่อสารกันด้วย



การสง่ข้อความ(Messages) ระหว่างกัน (วรรณวิภา ติตถะสิร,ิ 2558, หน้า 13; พนิดา พาณชิกุล, 

2552, หนา้ )  ดังรูปที่ 1.3  

 

 
 

รูปที่ 1.3 โครงสร้างโดยรวมของการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ที่มา : วรรณวิภา ติตถะสิริ, 2558  

 

จากรูปที่ 1.3 จะเห็นว่าโครงสร้างของโปรแกรมประกอบด้วยกลุ่มของออบเจ็กต์ที่ปฏิสัมพันธ์

กัน ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาโปรแกรมทุกขั้นตอนจะต้องใช้แนวทางเชิงวัตถุทั้งสิ้น นับตั้งแต่การ

วิเคราะห์ (Object-Oriented Analysis; OOA) ซึ่งเป็นการก าหนดออบเจ็กต์หรือคลาสทุกประเภทที่

ท างานในระบบ และแสดงว่าออบเจ็กต์เหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อให้งานส าเร็จลงได้ จากนั้น

จึงน ามาพิจารณาขยายเพิ่มในส่วนของการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design; OOD) ซึ่ง

ก าหนดส่วนคลาสที่จ าเป็นเพิ่มเติม และสุดท้าย คอื การลงมอืสร้างแต่ละคลาสเหล่านั้นตามที่ออกแบบ

ไว้แล้วด้วยภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) (วรรณวิภา ติตถะ

สิร,ิ 2558 หนา้ 13) 

โครงสรา้งภายในของโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุแต่ละวัตถุจะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ 

ส่วนขอ้มูล (Data) และ ส่วนของพฤติกรรม ที่เรยีกว่าการด าเนนิงานหรอืเมธอด (Operation/ Methods) 

ซึ่งการเขียนโปรแกรมจะประกาศใชเ้ฉพาะภายในแต่ละวัตถุเท่านั้น วัตถุอื่นจะสามารถเข้าถึง Data ของ

วัตถุผา่น Operation/Methods ที่วัตถุใช้เป็นช่องทางให้ติดต่อสื่อสารของวัตถุเท่านั้น ดังรูปที่ 1.4 

 



 
 

รูปที่ 1.4  โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุ 

ที่มา : พนิดา พาณิชกุล, 2552 และจากการสังเคราะห์ของผู้เขียน, 2560 

 

ข้อดีของการประกาศ Data ไว้ในภายในวัตถุแต่ละตัวนั้น  นับว่าเป็นการปกป้องข้อมูลภายใน

วัตถุ ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในวัตถุ โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากวัตถุหนึ่งจะสามารถ

เข้าถึง Data ของวัตถุอื่นได้ก็ต่อเมื่อเรียกใช้ Operation/Method ของวัตถุที่ เป็นเจ้าของเท่านั้น อีก

ประการของการมีโครงสร้างโปรแกรมแบบแนวคิดเชิงวัตถุ คือ ท าให้การแก้ไขโปรแกรมในภายหลังท า

ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในโปรแกรมใหม่ (Reuse) ได้อีกด้วย (พนิดา พาณิช

กุล, 2552) 

 

1.2 วิธีคดิแบบเชิงวัตถุ 

1.2.1 ออบเจ็กต์ (Object) 

ดังที่กล่าวมาแล้ว ว่าโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุ จะประกอบด้วยกลุ่มของวัตถุหรือ

ออบเจ็กต์ที่ปฏิสัมพันธ์กัน ดังนัน้หลักการส าคัญของแนวคิดแบบเชงิวัตถุ ก็คือ การมองทุกสิ่งที่สนใจให้

เป็นออบเจ็กต์ ให้เหมือนกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่มองทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นออบเจ็กต์ เช่น เมื่อนั่ง

ท างานเราจะมองหนังสือ แฟ้ม ปากกา กระดาษ ดินสอ ว่าเป็นออบเจ็กต์แต่ละชนิด เป็นต้น ที่กล่าวมา

เป็นออบเจ็กต์ที่สามารถจับต้องได้ นอกจากนี้ออบเจ็กต์สามารถเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ได้ เช่น อากาศ 

ตารางเรียน ตารางการใช้ห้องเรียน สาขาวิชา เป็นต้น (พนิดา พาณิชกุล, 2552 หนา้ 4) 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม (2547) ได้ให้แนวทางการคิดแบบเชิงวัตถุ ไว้ว่า

ออบเจ็กต์ คือสิ่งต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด กิจกรรม (Activities) ความเคลื่อนไหว (Movement) หรือการ

กระท า (Actions) เช่น คนรับประทานอาหาร คือ 1 กิจกรรม สุนัขเล่นกับแมว คือ 1 กิจกรรม เป็นต้น 



หากพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของเรานั้นแล้วแต่เกิดจาก

การมีความสัมพันธ์ (Relationship) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างออบเจ็กต์ 2 ตัวขึ้นไป 

เชน่ 

- กิจกรรมคนรับประทานอาหาร Interaction คือ “รับประทาน” ระหว่าง “คนและอาหาร” และ 

Relationship คือ “เป็นเจ้าของ” ระหว่าง “คนและอาหาร” (คนเป็นเจ้าของข้าวจึงจะสามารถ

รับประทานได้) 

- สุนัขเล่นกับแมว Interaction คือ “เล่น” ระหว่าง “สุนัขและแมว” และ Relationship คือ “เป็น

เพื่อน” ระหว่าง “สุนัขและแมว” (สุนัขกับแมวเป็นเพื่อนกันจงึสามารถเล่นดว้ยกันได้) 

จากตัวอย่างข้างต้นความหมายของ Relationship และ Interaction สามารถแยกแยะความ

แตกต่างได้โดยใช้หลักการดังนี้ 

Relationship คือ ความเกี่ยวข้องกันหรอืความสัมพันธ์ออบเจ็กต์ 2 ตัวขึ้นไป เช่น ความเป็นแม่-

ลูก ความเป็นเจ้าของ และการมอียู่ เป็นต้น 

Interaction คือ ปฏิสัมพันธ์หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างออบเจ็กต์ 2 ตัวขึ้นไป การ

สร้าง การเปลี่ยนแปลง การเล่น และการกระตุ้น เป็นต้น ซึ่ง Interaction นี้เองที่ท าให้เกิดกิจกรรม 

(Activities) ตา่งๆ 

 

1.2.2 โดเมน (Domain) 

โดนเมน (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม, 2547 หน้า 3) คือ กรอบของสิ่งที่เรา

ต้องการพิจารณาหรือสนใจ หรือกรอบที่เราใช้เพื่อพูดถึงออบเจ็ตก์ ที่เกี่ยวกับ Relationship หรือ 

Interaction ของออบเจ็กต์  ด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถสนใจในทุก ๆ ออบเจ็กต์ต่าง ๆ ในเวลา

เดียวกันได้ และในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถให้ความสนใจกับทุก ๆ ความสัมพันธ์  และทุกๆ 

ปฏิสัมพันธ์ของออบเจ็กต์ที่เกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมคนรับประทานอาหาร Interaction คือ “การ

รับประทาน” ที่เกิดขึ้นระหว่างออบเจ็กต์คนและอาหาร เราจะไม่สนใจว่าคนจะท าสิ่งอื่นอีกหรือไม่ เช่น 

คนจะนั่งหรือยืนรับประทานอาหาร หรืออาหารที่คนรับประทานจะอยู่ในจาน หรือภาชนะประเภทอื่น 

เป็นต้น กรอบที่เราสนใจจะมีแค่ คนรับประทานอาหารเท่านั้น  

ในโดเมนหน่ึง ๆ สามารถมีออบเจ็กต์ได้มากกว่า 2 ตัว ในขณะเดียวกันออบเจ็กต์แต่ละตัวอาจมี

อยู่ในโดเมนอื่น ๆ อกีก็ได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับว่าเราจะก าหนดโดเมนที่เราสนใจอย่างไรนั่นเอง  

  

1.2.3 แนวคดิรวบยอดของออบเจ็กต์ (Concept) 

แนวคิดรวบยอดของออบเจ็กต์ หรือ Concept หมายถึง แนวความคิดในแง่ของข้อเท็จจริงต่างๆ 

ที่เราใช้อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุนั้น ๆ ภายในกรอบของโดเมนที่เราก าลังพิจารณา โดย

ไม่รวมถึงความรู้สึก (พนิดา พาณิชกุล, 2552 หน้า 4) ตัวอย่างเช่น การให้ Concept กับออบเจ็กต์ 



“อาจารย์” ตามกรอบโดเมนของเรา คือ อาจารย์ทุกคน ต้องมีสังกัดอยู่คณะใดคณะหนึ่งใน

สถาบันการศึกษา ต้องมีรายวิชาสอนที่รับผิดชอบ และต้องสอนหนังสือได้ เป็นต้น หรือเมื่อต้องให ้

Concept กับรถยนต์ ตามกรอบโดเมนของเรา คือ รถยนต์ทุกคัน ต้องมีล้อ มีพวงมาลัย มีเกียร์ มี

เครื่องยนต ์และสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรอืถอยหลังได้ เป็นต้น 

การให้ Concept กับออบเจ็กต์ ชนิดเดียวกันจากผู้ให้ Concept หลายคน อาจท าให้ออบเจ็กตมี

ลักษณะแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือการก าหนดโดเมนของผู้ให้ Concept แต่ละคน 

ยกตัวอย่างเช่น การให้ Concept กับออบเจ็กต์ “อาจารย์” จากผู้ให้ 2 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

และนักเรียน แสดงดังรูปที่ 1.5 

 

 
รูปที่ 1.5 แสดงการให้ Concept กับออบเจ็กต์ “อาจารย์” จากเจา้หนา้ที่ฝา่ยบุคคลและนักเรียน 

ที่มา: จากการสังเคราะหข์องผู้เขียน, 2560 

 

จากรูปที่ 1.5 ในโดเมนของสถานศึกษา จะมองอาจารย์เป็นออบเจ็กต์ ในเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ให้

ความสนใจกับอาจารย์สองกลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และนักเรียน โดยที่ “เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล” 

จะสนใจกับออบเจ็กต์อาจารย์ ในเหตุการณ์ของการจ้างงาน ลักษณะของอาจารย์ที่ฝ่ายบุคคลสนใจ 

ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล สังกัด ปีที่เริ่มบรรจุ วุฒิการศึกษา และเงินเดือน เป็นต้น  ส่วนนักเรียนจะสนใจกับ



ออบเจ็กต์อาจารย์ ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการสอน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล รายวิชาที่สอน การสอน และ

การสอบ เป็นต้น 

 

1.2.4 Attribute และ Method 

แอทริบิวต์ (Attribute) และเมธอด (Method) คือองค์ประกอบที่ใช้ในการอธิบายออบเจ็กต์ หรือ

เป็นคุณสมบัติของออบเจ็กต์ที่อยู่โดเมนที่เราสนใจนั่นเอง ในโลกแห่งความจริงทุก ๆ ออบเจ็กต์ 

สามารถด าเนินกิจกรรมตามหน้าที่เฉพาะอย่างของตนเองได้ และสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกับกัน

ออบเจ็กต์อื่น เพื่อท างานให้ส าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างได้ ตามแนวคิดเชิงวัตถุ การที่

ออบเจ็กต์สามารถด าเนินกิจกรรมตามหน้าที่ของตนเองได้นั้น โดยพื้นฐานจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ 2 

ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนของข้อมูล (Data) หรือเรียกอีกอย่างว่า “แอทริบิวต์ (Attribute) และส่วนของ

การด าเนินงาน (Operation) หรอืเรียกอีกอย่างว่า “เมธอด (Methods)” (พนิดา พาณิชกุล, 2552 หน้า 7 

; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และกิตติพงษ์ กลมกล่อม, 2547 หนา้9) 

 แอทริบิวต์ (Attribute) เป็นองค์ประกอบที่ ใช้อธิบายคุณลักษณะของออบเจ็กต์ เช่น 

คุณลักษณะของออบเจ็กต์รถยนต์ ได้แก่ สี จ านวนประตู จ านวนล้อ ประเภทเบาะ และยี่ห้อ เป็นต้น 

คุณลักษณะของออบเจ็กต์นักเรียน ได้แก่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล วันเกิด และอายุ เป็นต้น 

 เมธอด (Method) เป็นองค์ประกอบที่ใช้อธิบาย พฤติกรรม (Behavior) ของออบเจ็กต์ ซึ่งจะ

แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ หรือสิ่งที่ออบเจ็กต์นั้นสามารถท าได้ เช่น เมธอดของออบเจ็กต์รถยนต์ ได้แก่ 

เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ขับตรง และเสียงแตรดัง เป็นต้น เมธอดของออบเจ็กต์นักเรียน 

ได้แก่ บอกรหัสนิสิต บอกชื่อ-นามสกุล บอกวันเกิด บอกอายุ เรียนหนังสือ และสอบเลื่อนช้ัน เป็นต้น 

 

1.2.5 คลาส 

ผลจากการให้ Concept กับออบเจ็กต์ภายในโดเมนที่สนใจ จะท าให้เกิดการจัดกลุ่มของ

ออบเจ็กต์ที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน โดยกลุ่มของออบเจ็กต์ที่ได้จาก

กระบวนการจัดกลุ่มเรียกว่า คลาส (Class) หรอืเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แอบสแตคออบเจ็กต์ (Abstract 

Object)” (พนิดา พาณชิกุล, 2552 หนา้ 5)  

ตามแนวทางเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  คลาส เป็นส่วนที่ใช้อธิบายโครงสร้างของออบเจ็กต์ 

ออบเจ็กต์หนึ่ง ๆ จะต้องถูกสร้างหรืออ้างอิงมาจากคลาส ดังนั้นคลาสจึงเป็นตัวก าหนดว่าออบเจ็กต์

นั้นจะมี Attribute และ Method อะไรบ้าง  (Joyce Farrell, 2010 Page 6) หากเปรียบเทียบแล้ว คลาส 

เปรียบได้กับแม่แบบ (Template) ที่ใช้ในการสร้างออบเจ็กต์นั่นเอง ออบเจ็กต์ที่สร้างมาจากคลาส 

บางครัง้เรียกว่า อินสแตนท์ (instance of) ของคลาสนัน้ 

 



โครงสร้างของออบเจ็กต์ หรือคลาส ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมแนวคิดเชิง

วัตถุ สามารถแสดงให้เห็นได้โดยใช้แผนภาพชื่อว่า  “คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)” ซึ่งเป็น

แผนภาพตามมาตรฐานในการสร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุภาษายูเอ็มแอล (UML; Unified Modelling 

Language) ตัวอย่างดังรูปที่ 1.6 

 

 
 

รูปที่ 1.6 ตัวอย่างคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ของคลาส Employee 

ที่มา : พนิดา พาณิชกุล, 2552 

  

ตามที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า การสร้างออบเจ็กต์จะต้องอ้างอิงมาจากคลาส ดังนั้นก่อนการสร้าง

ออบเจ็กต์ จะต้องสร้างคลาสขึ้นมาก่อนเพื่อเตรียมโครงสร้าง ซึ่งได้แก่ Attribute และ Method ไว้ก่อน

คลาสหนึ่งๆ คลาสสามารถใช้สร้างออบเจ็กต์ได้หลายออบเจ็กต์ โดยออบเจ็กต์ที่สร้างมาจากคลาส

เดียวกันจะมีลักษณะ Attribute และ Method ที่ เหมือนกัน แต่สามารถก าหนดลักษณะเฉพาะของ

คุณลักษณะต่าง ๆ ของตัวเองขึน้มาได้ ตัวอย่างดังรูปที่ 1.7  

 



 
 

รูปที่ 1.7  ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและออบเจ็กต์ 

ที่มา: Farrell, J., 2010 

 

รูปที่ 1.7 เป็นตัวอย่างการสร้างออบเจ็กต์ ลูกสุขนัข (Dog) 3 ตัว จากคลาส “Dog” ซึ่งจะเห็นว่า

ลูกสุขนัขทั้งสาม จะมีลักษณะเหมือนกัน คือ มีคุณลักษณะ (Data) ชื่อ (Name) อายุ (Age) สายพันธุ์ 

(Breed) และ สี (Color) เหมือนกัน แต่ลักษณะเฉพาะของคุณลักษณะของแต่ละออบเจ็กต์นั้น สามารถ

ก าหนดเพิ่มเติมได้ จากตัวอย่างออบเจ็กต์ลูกสุนัขแต่ละตัวจะมี ชื่อ อายุ สายพันธุ์ และสี ที่แตกต่างกัน

ไป 

ส าหรับแผนภาพที่ใช้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์และคลาสสามารถเขียนแสดงได้ 

ดังแผนภาพตัวอย่างรูปที่ 1.8 และ 1.9 

 

 
 

รูปที่ 1.8  สัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและออบเจ็กต์ 

ที่มา: Oesterich, B., 2002 

 

 



 
 

รูปที่ 1.9  ตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและออบเจ็กต์ 

ที่มา: Oesterich, B., 2002 

 

1.2.6 Object and Hierarchy 

บางออบเจ็กต์ เกิดขึ้นได้โดยเกิดจากการประกอบกันของหลาย ๆ ออบเจ็กต์รวมกันอยู่ 

ตัวอย่างเชน่ 

 ออบเจ็กต์ “คอมพิวเตอร์” ประกอบด้วยออบเจ็กต์ จอภาพ และ เคส (Case) เป็นต้น 

 ออบเจ็กต์ “จอภาพ” ประกอบด้วยออบเจ็กต์ หลอดภาพ, แผงวงจร และน็อต เป็นต้น 

 ออบเจ็กต์ “เคส” ประกอบด้วยออบเจ็กต์ การด์จอ, การด์เสียง และตัวจา่ยไฟ เป็นต้น 

ออบเจ็กต์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ตามตัวอย่างข้างต้น จะประกอบกันขึ้นมาเป็นออบเจ็กต์

หนึ่งในลักษณะของล าดับช้ัน (Hierarchy) (พนิดา พาณิชกุล, 2552 หนา้ 13) ดังรูปที่ 1.10 

 
 

รูปที่ 1.10 แสดงล าดับช้ันของการประกอบรวมกันของออบเจ็กต์ 

ที่มา : พนิดา พาณิชกุล, 2552 

 

การสร้างออบเจ็กต์ขนาดเล็กไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ย่อมดีกว่าการสร้างออบเจ็กต์ขนาดใหญ่ 

เนื่องจากออบเจ็กต์ขนาดเล็กท างานเฉพาะอย่างเพียงงานๆ เดียว กลไกภายในย่อมไม่มีความซับซ้อน 

จึงส่งผลให้การแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเป็นเรื่องง่าย หากเป็นออบเจ็กต์ขนาดใหญ่ซึ่งมักจะมีท างาน



หลายอย่าง จะมีโครงสร้างและกลไกภายในที่มีความซับซ้อนตามไปด้วย ส่งผลให้การแก้ไขปรับปรุง

โปรแกรมนัน้มคีวามยากตามไปด้วย 

 

1.2.7 การติดต่อสื่อสารระหว่างออบเจ็กต์ 

ออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในโปรแกรม จะสื่อสารกันเพื่ อให้งานที่ท าร่วมกันบรรลุตาม

วัตถุประสงค์  ออบเจ็กต์สามารถร้องขอข้อมูล หรือขอให้ออบเจ็กต์อื่นท าสิ่งอื่นใดๆ ได้โดยโต้ตอบ

ระหว่างกันด้วยการส่ง “ข้อความ (Message)” ถึงกัน ตามแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

รายละเอียดต่าง ๆ ทั้ง Attribute และ Method ของออบเจ็กต์จะถูกห่อหุ้มรวมกันไว้ในออบเจ็กต์ และ

ประกาศใช้เฉพาะภายในแต่ละออบเจ็กต์เท่านั้น ออบเจ็กต์อื่นจะสามารถเข้าถึง Attribute หรือ

รายละเอียดต่าง ๆ ที่ออบเจ็กต์ปกปิดไว้ได้ด้วยการเรียกใช้งาน Method ที่ออบเจ็กต์ใช้เป็นช่องทางให้

ออบเจ็กต์อื่นใช้ตดิต่อสื่อสารเท่านั้น (พนิดา พาณชิกุล, 2552 หนา้ 11) ดังรูปที่ 1.11 

 

 
 

รูปที่ 1.11 แสดงการตดิต่อสื่อสารกันระหว่างออบเจ็กต์ 

ที่มา: พนิดา พาณิชกุล, 2552 

 

ตัวอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารการท างานระหว่างออบเจ็กต์ “Employee” และออบเจ็กต์ 

“Payroll” ออบเจ็ก “Payroll” ท าหน้าที่ค านวณเงินเดือนให้กับออบเจ็กต์ “Employee” และออบเจ็กต์ 

“Employee” ท าหน้าที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ทั้งนี้ทั้งสองออบเจ็กต์ต้องท างานร่วมกัน โดยออบ

เจ็ก “Payroll” จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานจากออบเจ็กต์ “Employee”  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรหัส

บัตรประชาชน (EmpId) ชื่อ (EmpName) และข้อมูลเงินเดือน (EmpSalary) ดังนั้นออบเจ็กต์ “Payroll” 

จะต้องส่งข้อความรอ้งขอขอ้มูลจากออบเจ็กต์ “Employee” ดังรูปที่ 1.12 



 

 
 

รูปที่ 1.12 แสดงการส่งข้อความเรียกใช้งาน Operation ระหว่างออบเจ็กต์  “Employee” และ “Payroll” 

ที่มา : พนิดา พาณิชกุล, 2552 

 

 จากรูปที่ 1.12 จะเห็นว่าออบเจ็กต์ “Payroll” ส่งข้อความร้องขอเรียกใช้งาน 3 Operation ของ

ออบเจ็กต์  “Employee” (1 ข้อความเรียกใช้ 1 Operation) ได้แก่  getEmpId() getEmpName() และ 

getEmpSalary() เมื่อ Operation ทั้ง 3 ของออบเจ็กต์ “Employee” ท างานเสร็จสิ้นก็จะส่งค่ากลับไปให้

ออบเจ็กต์ “Payroll”  

 

1.2.8 Sequential Operation 

Sequential Operation หรือ “การท างานแบบล าดับ” เป็นการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันไป 

กิจกรรมอื่นจะไม่สามารถเริ่มด าเนินการได้จนกว่ากิจกรรมก่อนหน้าจะด าเนินการเสร็จสิ้น ส าหรับการ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การท างานแบบล าดับเกิดขึ้นเมื่อออบเจ็กหนึ่งสง่ข้อความร้องขอผลลัพธ์จากอีก

ออบเจ็กต์หนึ่งไป ค่าผลลัพธ์นั้นจะไม่ถูกส่งคืนกลับมาในทันที หากแต่จะรอจนกระทั่งการส่งข้อความ

ร้องขอผลลัพธ์ทั้งกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ (พนิดา พาณิชกุล, 2552 หน้า 14) ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 

1.13 

 

 
 

รูปที่ 1.13 แสดงล าดับการส่งขอ้ความร้องขอผลลัพธ์แบบ Sequential Operation 



ที่มา: พนิดา พาณชิกุล, 2552 

 

 รูปที่ 1.13 เป็นการแสดงตัวอย่างการท างานแบบล าดับ เริ่มตน้จากการที่ออบเจ็กต์ A มีการส่ง

ข้อความรอ้งขอผลลัพธ์ไปที่ออบเจ็กต์ B แต่จะได้รับการคืนคา่จากออบเจ็กต์ B ก็ต่อเมื่อกระบวนการ

ส่งข้อความร้องขอผลลัพธ์จากออบเจ็กต์ B จนกระทั่งถึงออบเจ็กต์ D เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

1.2.9 Encapsulation และ Information Hiding 

Encapsulation คือ การห่อหุ้ม Attribute และ Method ของออบเจ็กต์เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อ

ป้องกันการมองเห็นหรอืการเข้าถึงขอ้มูลจากออบเจ็กต์อื่น ดังรูปที ่1.14 

 

 
 

รูปที่ 1.14 แสดงลักษณะการหอ่หุม้ Attribute และ Operation ของออบเจ็กต์ 

ที่มา : พนิดา พาณิชกุล, 2552 

 

 การห่อหุ้ม Attribute และ Method รวมกันไว้ในออบเจ็กต์ สามารถป้องกันความเสียหายของ 

Attribute จากการเข้าถึงของออบเจ็กต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเป็นการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนแปลง

ค่าข้อมูลของ Attribute ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลลัพธ์ที่จะได้จากโปรแกรมผดิพลาดได้ (ธีรวัฒน์ ประกอบ

ผล, 2554 หนา้ 200) 

 

 Information Hiding: จากหลักการของ Encapsulation ก่อให้เกิดการมองออบเจ็กต์ได้ 2 มุม 

ได้แก่ การมองออบเจ็กต์จากภายใน (Internal View) และการมองออบเจ็กต์จากภายนอก (Outside 

View) โดยการมองออบเจ็กต์จากภายใน จะเห็น Attribute และ Method ทั้งหมดของออบเจ็กต์ แต่การ



มองออบเจ็กต์จากภายนอก จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ออบเจ็กต์เปิดเผยผ่านทาง Public Interface เท่านั้น 

ลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็น “การซ่อนข้อมูล (Information Hiding)” ซึ่งหมายถึงการซ่อนรายละเอียดของ

คลาส (Attribute และ Method) จากภายนอก (พนิดา พาณชิกุล, 2552 หนา้ 15) 

Visibility: Information Hiding หรือการซ่อนรายละเอียดของออบเจ็กต์หรือคลาสนั้น มีหลาย

ระดับแตกต่างกันออกไป ในบางรายละเอียดของคลาส อาจเป็นการเปิดเผยให้ภายนอกสามารถ

มองเห็นและใช้งานได้โดยตรง ในทางตรงกันข้ามบางรายละเอียดอาจต้องการปกปิดจากภายนอก ซึ่ง

ระดับการมองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของคลาสจากภายนี้เรียกว่า “Visibility” ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ Private, Protected และ Public ดังนี้ 

o Private Attribute หรือ Method ของคลาสที่ถูกก าหนดให้เป็น Private จะไม่ถูกเปิดเผย

แก่ภายนอก แต่สามารถเข้าถึงได้ภายในตัวเอง สัญลักษณ์ที่ใช้แทน Private คือ เครื่องหมายลบ (-) 

o Protected Attribute หรือ Operation ของคลาส ที่ถูกก าหนดเป็น Protected จะไม่ถูก

เปิดเผยแก่ภายนอก และไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากภายนอก แต่สามารถเข้าถึงได้ภายในตัวเอง 

ในกรณีที่มีการสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) Protected Attribute และ Protected Operation จะถูก

ถ่ายทอดไปให้กับคลาสลูก (Subclass) และสามารถเข้าถึงได้จากภายใน Subclass ซึ่งแตกต่างจาก 

Private Attribute และ Private Operation จะถูกถ่ายทอดไปยังคลาสลูกเมื่อมีการสืบทอดคุณสมบัติ แต่

คลาสลูกไม่สามารถเข้าถึง Attribute และ Operation นั้นได้โดยตรง สัญลักษณ์ที่ใช้แทน  Protected คือ 

เครื่องหมาย Shaft (#) 

o Public Attribute หรือ Method ของคลาส ที่ถูกก าหนดเป็น Public จะถูกเปิดเผยและถูก

เข้าถึงได้โดยตรงจากภายนอก Public Attribute และ Public Methods จะท าหน้าที่เป็น Public Interface 

ของคลาส สัญลักษณ์ที่ใชแ้ทน Public คือ เครื่องหมายบวก (+) 

 ระดับการมองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของคลาส และมุมมองภายในและภายนอกของคลาส 

สามารถยกตัวอย่างได้ ดังรูปที่ 1.15 

 



 
 

รูปที่ 1.15 แสดงมุมมองภายในและภายนอกของคลาส Employee 

ที่มา : จากการสังเคราะหข์องผู้เขียน, 2560 

 

 จากรูปที่ 1.15 จะเห็นว่าหากเป็นมุมมองภายในตัวเอง จะสามารถเห็นรายละเอียดของคลาสได้

หมด ถึงแม้ว่า Attribute ของคลาสจะถูกก าหนดให้ Visibility เป็นแบบ Private แต่ถ้าหากเป็นมุมมอง

จากภายนอก ซึ่งมองจากคลาสอื่น จะเห็นได้เฉพาะรายละเอียดของคลาสที่ถูกก าหนดให้ Visibility เป็น

แบบ Public เท่านั้น หากคลาสอื่นต้องการเข้าถึงหรอืเรียกใช้ Attribute ที่ถูกก าหนดเป็น Private จะต้อง

เรียกใช้ผ่าน Method ที่คลาส Employee เปิดเผยและใช้เป็นชอ่งทางให้ตดิต่อเท่านัน้ 

 

1.2.10 Inheritance 

Inheritance หรือ การสืบทอดคุณสมบัติ คือ การสร้างออบเจ็กต์ใหม่โดยอาศัยคุณสมบัติของ

ออบเจ็กต์ที่มอียู่แล้วใส่ลงในออบเจ็กต์ตัวใหม่ โดยที่ออบเจ็กต์ตัวใหมก่็ยังสามารถมีคุณสมบัติเฉพาะ 

(Attribute และ Operation) เพิ่มเติมได้ (Farrell, 2010 p. 7) โดยการสบืทอดคุณสมบัตินัน้เป็นกลไกของ

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งยอมใหส้ร้างคลาสหนึ่งหรอืหลายคลาสเกิดขึ้นได้โดยใช้แบบอย่างของ

คลาสที่มีอยู่แล้ว โดยคลาสใหม่ที่สร้างขึ้นนีม้ีคุณสมบัติเฉพาะตัว (Specialization) เพิ่มเติม จาก

คุณสมบัติของคลาสเดิมที่เป็นพืน้ฐานในการสร้างนั้น (Generalization) (วรรณวิภา ติตถะสิริ, 2558 

หนา้ 31)ดังรูปที่ 1.16 

 

 



 
 

รูปที่ 1.16 ตัวอย่างการสบืทอดคุณสมบัติจากคลาส Dog 

ที่มา : จากการสังเคราะหข์องผู้เขียน, 2560 

 

รูปที่ 1.16 แสดงตัวอย่างการสืบทอดคุณสมบัติจากคลาส “Dog” ของ 2 คลาส ได้แก่ คลาส 

Beagle dog และคลาส Labrador dog โดยคลาสใหม่ทั้งสองคลาสเป็นสุนัขเหมือนกัน แต่มีคุณลักษณธ

ของสีและ Operation ที่แตกต่างกัน คือ “Fly”  และ “Speaking” จึงมีการสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาภายใต้

คลาส Dog  โดยคลาสใหม่ที่สร้างตามหลักการของการสืบทอดคุณสมบัติ จะต้องมีการสืบทอด 

Attribute (ได้แก่ Leg, Eye, และ Ear) และ Operation (ได้แก่ Eat, Running และ Bark) จากคลาส Dog 

มาด้วย และสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไข Attribute และ Operation เองได้ โดยคลาส Labrador dog ได้

เพิ่ม Attribute “Color=Red” และ Operation “Fly” ส่วนคลาส Beagle dog ได้เพิ่ม Attribute “Color=

White” และ Operation “Speaking” 

จากหลักของการสืบทอดคุณสมบัติ ท าให้คลาสที่เป็น Generalization ถูกเรียกว่า “Superclass” 

และคลาสที่ได้รับการถ่ายทอด หรือคลาสที่เป็น Specialization  ถูกเรียกว่า “Subclass” (พนิดา พาณิช

กุล, 2552 หนา้ 23) 

 



 
 

รูปที่ 1.17 แสดงการสบืทอดคุณสมบัติของคลาส 

ที่มา : จากการสังเคราะหข์องผู้เขียน, 2560 

 

1.2.11 Polymorphism 

พอลิมอร์ฟิซึ่ม (Polymorphism) มีความเกี่ยวข้องกับกลไกของการสืบทอดคุณสมบัติ โดยเป็น

หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ก าหนดให้ออบเจ็กต์มากกว่าหนึ่งออบเจ็กต์ สามารถแสดง

พฤติกรรมได้แตกต่างกันภายใต้ Method เดียวกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การมีได้หลายรูปแบบ” 

ซึ่งประโยชน์ของการใชห้ลักการพอลิมอร์ฟิซึ่มจะช่วยลดความยุ่งยากในการจดจ าและความซับซ้อนของ

ค าสั่งลงได้มาก อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการน าชุดค าสั่งกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ได้อีกด้วย (พนิดา พาณิชกุล

, 2552 หนา้ 25) ดังตัวอย่างรูปที่ 1.18 



 
 

รูปที่ 1.18 แสดงหลักการของ Polymorphism 

ที่มา :  

 

รูปที่ 1.18 เป็นการแสดงความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติและหลักการพอริโมพิซึ่มระหว่าง

คลาส Shape และคลาส Circle, Rectangle และ Ellipse โดย Superclass ได้แก่  คลาส Shape และ 

Subclass ได้แก่ คลาส Circle, Rectangle และ Ellipse ซึ่งแต่ละคลาสมี Operation “draw()” ซึ่งได้รับ

ทอดมาจาก Superclass “Shape” เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมีการส่งข้อความร้องขอเรียกใช้งาน Operation 

draw() ส่งมาที่ Subclass ทั้ง 3 ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกัน กล่าวคือ Subclass “Circle” จะได้ผลลัพธ์

เป็นรูปวงกลม Subclass “Rectangle” จะได้ผลลัพธ์เป็นรูปสี่ เหลี่ยม และ Subclass “Ellipse” จะได้

ผลลัพธ์เป็นรูปดาว 

 

1.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นมีอยู่หลายภาษา แต่ละภาษาจะมี

โครงสร้างของภาษา และความสามารถที่ต่างกันกันออกไป ทั้งนี้รวมถึงความแตกต่างในด้านของ

สภาพแวดล้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

(ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2554)  ได้แก่ 

ภาษาซีพลัสพลัส (C++) เป็นภาษาที่พัฒนาต่อยอดมาจากภาษาซี โดยเพิ่มการเขียนโปรแกรม

แบบคลาส (Class) เข้าไป ท าให้ภาษาซีมีความสามารถในการท างานที่สูงขึ้น สามารถน ามาเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุได้ ภาษานี้ได้รับความนิยมอย่างมาก หากแต่ไม่เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

เนื่องจากโครงสรา้งภาษามีความซับซ้อนมาก 



ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ซึ่งมี

จุดประสงค์ในการใช้พัฒนาโปรแกรมที่มีการติดต่อกับผูใ้ช้เป็นแบบกราฟิกครับ โดยจะมีเครื่องมือต่างๆ 

ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม หรือที่นิยมเรียกว่า RAD ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานภาษา Visual Basic เป็น

จ านวนมาก โดยที่ภาษา Visual Basic ได้รับการออกแบบให้ท างานบนระบบวินโดว์เวอร์ช่ันต่างๆ จาก

ไมโครซอฟต์ ภาษานีเ้หมาะส าหรับผู้พัฒนาโปรแกรม แตไ่ม่เหมาะส าหรับผู้ที่จะเริ่มตน้เขียนโปรแกรม 

ภาษาจาวา (Java) ได้รับการพัฒนาขึน้ในปี ค.ศ. 1991 โดย Sun Microsystem โดยมีเป้าหมายที่

จะสร้างผลิตภัณฑ์ อเิล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ง่ายส าหรับผู้ใช้งาน  มีค่าใช้จา่ยต่ า และสามารถใช้กับเครื่องใดๆ 

ก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นับว่าเป็นข้อดีของจาวา ที่เหนือกว่าภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการที่โปรแกรม

ซึ่งเขียนขึน้ด้วยภาษาจาวาสามารถน าไปใช้กับเครื่องตา่งๆ โดยไม่ต้องท าการคอมไพล์โปรแกรมใหม่ ท า

ให้ไม่จ ากัดอยู่กับเครื่องหรอืระบบปฏิบัติการตัวใด 

 

1.4 ชุดพัฒนาภาษาจาวาขั้นตอนการท างาน 

ภาษาจาวา (JAVA) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยบริษัท ซันไม  

โครซิสเต็มส์ (Sun Microsystem) แล้วเสร็จและเผยแพร่ให้ใช้ในปี พ.ศ. 2538 แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า 

ภาษาโอ๊ก (Oak) แต่มีปัญหาทางด้านลิขสิทธิ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น "จาวา" แทน ซึ่งจาวาเป็นชื่อของ

กาแฟชนิดหนึ่ง (วิกีพีเดีย, 2560, สื่อออนไลน์) จุดเด่นของภาษาจาวา มีดังนี้ (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 

2554 หนา้ 5) 

 ชุดพัฒนาโปรแกรมสามารถใช้ได้ฟรี ทางอนิเทอร์เน็ต 

 เป็นภาษาที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ผู้ที่เคยเขียนโปรแกรมภาษาซีมาก่อนสามารถศึกษา

ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยลักษณะของไวยากรณ์ที่มคีวามคล้ายคลึงกัน 

 สามารถน าไปท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบกันได้ ด้วยเป็นภาษาที่ถูกออกแบบให้

ไม่ขึน้กับแพลตฟอร์ม 

 สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 ท างานบนเว็บบราวเซอร์ได้ โดยมีคุณสมบัติที่เรียกว่า จาวาแอปเพล็ต ( Java Applet) ซึ่ง

ท างานได้บนเว็บ ถ้าหากโปแกรมบราวเซอร์นัน้มตีัวสนับสุนนจาวาตดิตั้งอยู่ 

 เหมาะกับการใชใ้นระบบเครือขา่ย พร้อมมไีลบรารีสนับสนุน 

 สามารถคืนพื้นที่หน่วยความจ าได้อัตโนมัติ ในการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุนั้นมักจะต้อง

มีการจองหน่วยความจ าให้กับออบเจ็กต์ต่างๆ ภาษาจาวาจะคืนหน่วยความจ าให้อัตโนมัติหากไม่มีการ

ใช้งานออบเจ็กต์นัน้ 

 

 



1.4.1 ชุดพัฒนาภาษาจาวา 

โปรแกรมภาษาจาวาจะท างานได้นั้นต้องอาศัยระบบที่เรียกว่า แพล็ตฟอร์ม (Platform) ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ตัวแปลภาษา โปรแกรมเครื่องจักรเสมือนภาษาจาวา (Java Virtual Machine) หรือ 

JVM และไลบารีของภาษาจาวา ซึ่งเราจะเรียกทั้งหมดว่าชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา หรือ J2SDK 

(Java 2 Software)ซึ่งบริษัท Sun Microsystem ได้แบ่ง Platform ของภาษาจาวาออกเป็น 3 Platform 

ดังนี้ (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2554 หนา้ 5;  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551 หนา้ 3)  

 JAVA Standard Edition หรอื Java SE: เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการเขียนแอพลิเคช่ันทั่วไป 

รวมถึงโปรแกรมแบบแอปเพล็ต (Java Applet) ดว้ย 

 Java Enterprise Edition หรือ Java EE: เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมขนาด

ใหญ่ และมีความซับซ้อน โดยเฉพาะโปรแกรมที่ท างานแบบเครือข่าย Java EE ซึ่งจะจัดเตรียมเครื่องมือ

เพิ่มเติมที่มคีวามซับซ้อนมากกว่า Java SE 

 Java Micro Edition หรือ Java ME: เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการเขียนโปรแกรมที่ท างานบน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคสข์นาดเล็ก เชน่ โทรศัพท์มอืถือ, PDAs, สมาร์ทการ์ด เป็นต้น 

Platform ทั้งสามแบบจะมี API และ JVM ที่แตกต่างกัน เพื่อให้โปรแกรมที่พัฒนาสามารถน าไป

รันบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกันได้ ส าหรับการเขียนโปรแกรมของเอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้

จะใช้ Platform Java SE 

 

ข้อเพิ่มเติม:  API (Application Programming Interface) หมายถึง วิธีการที่ระบบปฏิบัติการ ไลบรารี 

หรอืบริการอื่นๆ เปิดให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อเรยีกใช้งานได้ 

 

1.4.2 ขั้นตอนการท างานของชุดพัฒนาภาษาจาวา 

ส าหรับขั้นตอนของการท างานของชุดพัฒนาภาษาจาวานั้น จะเริ่มต้นจากการเขียนโปรแกรม

ต้นฉบับหรือซอร์สโค้ดด้วยโปรแกรมเอดิเตอร์ทั่วๆ ไป โดยไฟล์ที่ได้มีนามสกุลเป็น . java ตัวอย่างเช่น 

สร้างโปรแกรมต้นฉบับชื่อ Hello.java จากนั้นท าแปลโปรแกรมต้นฉบับ หรือคอมไพล์โปรแกรม โดยใช้

โปรแกรมชื่อ javac.exe ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาที่เราใช้อยู่แล้ว เป็นตัว

คอมไพล์โปรแกรม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้หลังจากคอมไพล์โปรแกรมเสร็จสิ้นจะได้ไฟล์ที่เรียกว่า ไบต์โค้ด 

(bytecodes) มีนามสกุลเป็น .class ซึ่งเป็นไฟล์ที่โปรแกรม JVM สามารถเข้าใจได้ กรณีของตัวอย่างก็จะ

ได้ไฟล์ชื่อวา่ Hello.class หลังจากที่ได้ไฟล์ Bytecode มาแล้วตัวแปลภาษา (Interpreter) ชื่อว่า  java.exe 

จะสั่งให้โปรแกรมท างาน โดยตัว Interpreter จะสร้าง JVM ขึ้นมาเพื่ออ่านค าสั่งที่ก าหนดไว้ใน 

Bytecode ซึ่ง JVM สามารถอ่านแปลงเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ ส่งไปให้กับ

ระบบปฏิบัติการของเครื่องที่มันท างานอยู่ ขั้นตอนสรุปได้ดังรูปที่ 1.19 

 



 
 

รูปที่ 1.19 ขั้นตอนการท างานของชุดพัฒนาภาษาจาวา 

ที่มา : Farrell, J., 2010 

 

ทั้งนี้ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมระหว่างที่ตัวแปลภาษาก าลังอ่านค าสั่ง ตัวแปลภาษา

ก็จะแสดงข้อความเตือนและอนุญาตให้ผู้พัฒนาแก้ไขโปรแกรมได้ทันที จากนั้นจึงจะท างานในบรรทัด

ต่อไปได้ 

 

1.5 บทสรุป 

ในบทที่ 1 เป็นการกล่าวถึงวิธีคิดแบบเชงิวัตถุเบือ้งตน้ ซึ่งเป็นหลักการโดยทั่วไปของแนวคิดเชงิ

วัตถุ นับแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเทคโนโลยีเชิงวัตถุ ได้รับความนยิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่วา่จะเป็นงาน

ด้านการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ หรอืงานด้านการเขียนโปรแกรมก็ตาม ดว้ยเหตุผลที่วา่หลักการ

ของแนวคิดแบบเชงิวัตถุมีความใกล้เคียงกับโลกความเป็นจรงิ ก็คือ การมองทุกสิ่งที่สนใจใหเ้ป็น

ออบเจ็กต์ ให้เหมือนกับชีวติประจ าวันของมนุษย์ที่มองทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นออบเจ็กต์ ท าให้สามารถ

รับมือกับระบบงานที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ และจากหลักการต่างๆ ของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ ท าให้

สามารถน ามาใช้สร้างแอพลิเคชันที่นอกจากจะมีความซับซ้อนและต้องการกระบวนการพัฒนาที่

รวดเร็วแล้ว ยังจะสามารถปรับปรุงแก้ไขแอพลิเคชันที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยในภายหลังได้โดยงา่ย ใน



ความง่าย สะดวก และรวดเร็วของกระบวนการพัฒนา จงึท าให้การเขียนโปรแกรมแนวคิดเชิงวัตถุได้รับ

ความนยิมจากผู้ใช้งานอย่างตอ่เนื่อง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 

 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. โครงสรา้งที่ใช้ในการสรา้งออบเจ็กต์เรียกว่า 

ก. attribute ข. method  ค. class ง. object 

 

2. การหอ่หุม้ Attribute และ Method เข้าไว้ในออบเจ็กต์เป็นหลักการที่เรียกว่า 

ก. class ข. encapsulation ค. inheritance ง. polymorphism 

 

3. ออบเจ็กต์ที่สรา้งมาจากคลาส เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

ก. subclass ข. superclass ค. instance ง. attribute 

    

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. การท างานของโปรแกรมเชงิวัตถุไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบเรียงล าดับ (Sequential Operation) 

ข. ออบเจ็กต์หนึ่งๆ ไม่สามารถแยกเป็นออบเจ็กต์ย่อยๆ ได้ 

ค. ออบเจ็กต์ตดิต่อสื่อสารการท างานด้วยกันด้วยการส่งข้อความ (Message) 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

5. ปกติทั่วไป ออบเจ็กต์ใชช่้องทางใดในการตดิต่อสื่อสารกัน 

ก. method ข. attribute ค. class ง. object 

 

6. การหอ่หุม้ (Encapsulation) สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร 

ก. เพื่อไม่ให้ค่าตัวแปรมีการเปลี่ยนแปลง 

ข. ใช้ปกป้องข้อมูลไม่ใหอ้อบเจ็กต์ภายนอกมาแก้ไขได้โดยตรง 

ค. รวม Attribute และ Method ไว้ที่เดียวกัน 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

7. ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น หากไม่ต้องการให้ออบเจ็กต์มองเห็นหรือเข้าถึง Attribute ได้

โดยตรงตอ้งก าหนด Visibility เป็นแบบใด 

 ก. public ข. protected ค. private ง. ถูกทุกข้อ 

 

 



8. จากหลักของ inheritance ท าให้คลาสที่เป็น Generalization ถูกเรียกว่า 

 ก. masterclass ข. parentclass ค. subclass ง. superclass 

 

9. จากหลักของ inheritance ท าให้คลาสที่เป็น Specialization  ถูกเรียกว่า 

 ก. masterclass ข. parentclass ค. subclass ง. superclass 

 

10. ในการเขียนโปรแกรมภาจาวาจะต้องเก็บโปรแกรมตน้ฉบับเป็นนามสกุลอะไร 

ก. java ข. .txt ค. .class ง. .src 

 

11. โปรแกรมที่ใช้ในการคอมไพล์โปรแกรมตน้ฉบับที่เขียนจากภาษาจาวาช่ืออะไร 

ก. java.exe ข. javac.exe ค. class.exe ง. compiler.exe 

 

12. โปรแกรมต้นฉบับที่เขียนจากภาษาจาวาจะต้องถูกคอมไพล์ให้เป็นไฟล์ในข้อใดถึงจะท างานได้ 

ก. source code ข. object code ค. Javadoc statement ง. bytecode 

 

13. เมธอดชื่อใดที่ทุกโปรแกรมที่สร้างจากภาษาจาวาจะต้องมี 

ก. method() ข. main() ค. java() ง. Hello() 

 

14. คีย์เวริ์ดใดที่ใชใ้นการสร้างคลาส 

 ก. class ข. public ค. private ง. ไม่ต้องมีคยี์เวิร์ด 

 

15. การเขียนค าสั่งในโปรแกรมภาษาจาวาตอ้งจบค าสั่งโดยใช้สัญลักษณ์ใด 

 ก. colon (:) ข. comma (,) ค. semicolon (;) ง. ไม่ต้องใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จากภาพเหตุการณ์ในหอ้งเรียนด้านล่างนี้ จงยกตัวอย่างให้เห็นวา่ออบเจ็กต์ คอือะไร คลาสคือ

อะไร และ Attribute และเมธอด ของคลาสมีอะไรบ้าง 

 

 

 

2. จากคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ด้านล่างนี ้ 

   
จงตอบค าถามตอ่ไปนี้ 

 1.1 คลาสมีชื่อว่า 

 1.2 แอทริบิวตข์องคลาสมีกี่ตัว อะไรบ้าง 

 1.3 เมธอดของคลาสมีกี่ตัว อะไรบ้าง 

 1.4 ออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสมกีี่ตัว 



3. จงเขียนมุมมองภายนอกของคลาส ต่อไปนี้ 

  
 

4. จากส่วนของโปรแกรมตอ่ไปนี้ 

System.out.println(“Hello Java”); 

System.out.println(“I love you”); 

จงบอกผลลัพธ์ของโปรแกรม 

5. จากส่วนของโปรแกรมตอ่ไปนี้ 

System.out.print(“Hello Java”); 

System.out.println(“I love you”); 

จงบอกผลลัพธ์ของโปรแกรม 

 

ตอนที่ 3 จงสร้างโปรเจคใหม่ ตัง้ชื่อเป็น “ชื่อนิสิต” และให้เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูล ได้แก่ รหัสนิสิต, 

ชื่อ-นามสกุล, และอายุ ของนสิิตออกทางจอภาพ  



ปฎิบัติการท่ี 1 

การติดต้ังชุดพัฒนาภาษาจาวาและโปรแกรม NetBeans 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้จักกับภาษาจาวาและเขา้ใจขั้นตอนการท างานของภาษาจาวา 

2. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาและโปรแกรมสนับสนุนได้ 

3. เพื่อให้ผูเ้รียนได้ทดลองเขียนโปรแกรมงา่ยๆ ด้วยภาษาจาวา 

 

สาระส าคัญ 

1. การติดตั้งชุดพัฒนาภาษาจาวาและโปรแกรมสนับสนุน 

1.1 การติดตั้ง JDK  

JDK มีการพัฒนาออกมาหลายเวอร์ช่ัน เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้เลือกใช้เวอร์ช่ัน 

Java SE 8u181 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ www.oracle.com หลังจากที่ดาวน์โหลดโปรแกรมได้

แล้ว ก็ท าการตดิตั้งโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 
 



 

 
 

เมื่อติดตั้ง JDK เสร็จแล้ว เครื่องมือต่าง ๆ ของ JDK จะถูกติดตั้งไว้ในไดเร็กทอรี่ “C:\Program 

Files\Java\jdk1.8.0_181” โดยเครื่องมอืที่ส าคัญจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า “bin” ดังรูป 1.20 

 



 
 

รูปที่ 1.20 แสดงเครื่องมอืต่าง ๆ ของ JDK 

 

จากรูปที่ 1.20 เครื่องมือส าหรับพัฒนาโปรแกรมที่ส าคัญของ JDK คือ javac.exe และ java.exe 

ซึ่งเป็นโปรแกรม Compiler และ Interpreter ของ Java 

 

1.2 การติดตั้งโปรแกรม NetBeans  

NetBeans เป็นโปรแกรมส าหรับใช้พัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทแบบ 

Open Source Software ที่ ผู้ ใ ช้ งานสามารถดาวน์ โหลดมาใช้ งาน ได้ ฟ รี จาก เว็บ ไซต์ 

https://netbeans.org (2018 ) ปัจจุบัน NetBeans ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น และได้รับการพัฒนาให้มี

ความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวอร์ช่ันล่าสุด คือ นอกจากจะใช้ในการพัฒนา Application ด้วยภาษา

จาวาแล้ว ยังสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาอื่นๆ ได้อีก เช่น ภาษาซี/ซีพลัสพลัส (C/C++ ), Ruby, 

UML, SOA, Web Application, Java EE, Mobility( Java ME) , Java FX, Java Script, PHP เป็ น ต้ น 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้เลือกใช้เวอร์ช่ันล่าสุด คือ NetBeans IDE 8.2 โดยมีขั้นตอนการ

ติดตัง้หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเรยีบร้อย ดังนี้ 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย  เมื่อคลิกเปิดโปรแกรมขึน้มาจะได้โปรแกรมหน้าตาดัง

รูปที่ 1.21 

 
 

รูปที่ 1.21 แสดงหน้าแรกของโปรแกรม NetBeans 

ที่มา: จากการสังเคราะหข์องผู้เขียน, 2560 



2. ทดลองเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา 

2.1 เริ่มต้นสร้างโปรเจคใหม ่

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



2.2 โครงสร้างภาษาจาวา และค าสั่งพื้นฐาน 

การเขียนโปรแกรมแนวคิดแบบเชงิวัตถุ จะเริ่มต้นจากการสร้างคลาสขึน้มาก่อน จากนั้นจะ

เขียนค าสั่งต่างๆ ลงไป ดังรูปที่ 1.22 

 

 
 

รูปที่ 1.22 แสดงโครงสร้างภาษาจาวา และการใช้งานค าสั่ง 

ที่มา: Joyce Farrell, (2010) 

 

 จากรูปที่ 1.22 เป็นการสร้างคลาสชื่อ First ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับโปรเจคที่สรา้ง ส่วนประกอบ

ของคลาสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัวคลาส (Class Header) และส่วนตัวคลาส (Class Body)  

ส่วนหัวคลาสเป็นส่วนที่ใชใ้นการก าหนดชื่อของคลาสโดยเริ่มต้นดว้ยการระบุระดับการเข้าถึงของคลาส

ในที่นี้คอื “public” จากนั้นตามด้วยคีย์เวิร์ดค าว่า “class” และตามด้วยชื่อของคลาสในที่นี้คอื “First” 

ส าหรับส่วนตัวคลาสเป็นส่วนที่ใช้ในการเขียนค าสั่งตา่ง ๆ ของคลาสลงไป ในที่นี้เป็นการเขียนสร้างเมธ

อดของคลาส โดยเมธอดนีม้ีชื่อวา่ main() ซึ่งเป็นเมธอดหลักของโปรแกรม ในหนึ่งโปรเจคสามารถมี

คลาสได้มากกว่า 1 คลาส แต่จะมีเมธอด main() ได้แค่หนึ่งเมธอดเท่านั้น และการท างานของโปรแกรม

จะเริ่มต้นที่ค าสั่งที่อยู่ภายในเมธอด main() เสมอ ในที่นีค้ าสั่งที่อยู่ภายในเมธอด main() คือ ค าสั่ง

System.out.println(“First Java application”) ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้ในการแสดงผลทางจอภาพของภาษา 

Java 

 

 

 

 



 2.3 การรันผลโปรแกรมและการแสดงผลลัพธ์ 

 เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย หากต้องการรันทดสอบผล สามารถใช้ค าสั่ง Run ที่อยู่บน

แถบเมนู หรอืคลิกทีปุ่ม Run ที่อยู่บนแถบ Toolbar ก็ได้ ดังรูปที่ 1.23  

 

 
 

รูปที่ 1.23 แสดงการใชง้านค าสั่งรันทดสอบผลลัพธ์ของโปรแกรม 

 

หลังจากรันทดสอบผลเรยีบร้อยแลว้ ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะแสดงในส่วนของ Output 

Console ดังรูปที่ 1.24 

 

 
 

รูปที่ 1.24 แสดงสว่นของการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม 



วธิีการ 

1. ผูส้อนแนะน าการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลภาษาจาวาและโปรแกรม NetBeans  

2. ให้ผู้เรยีนเปิดโปรแกรม NetBeans ขึน้มา 

3. ให้ผู้เรียนเรียนรู้การสร้างโปรเจคใหม่ และการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม โดยผู้สอนสาธิตวิธี

ปฏิบัติและใหผู้เ้รียนปฏิบัติตาม 

4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติสร้างโปรเจคใหม่ และเริ่มต้นทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง โดยใช้

โจทย์การเขียนโปรแกรมแบบงา่ย ๆ จากแบบฝกึหัดท้ายบท ตอนที่ 2  

 

เอกสารอ้างอิงปฏิบัติการท่ี 1 
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