
บทที่ 3 

คลาสและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
 

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและออบเจ็กต์ 

 คลาส เป็นส่วนที่ใช้อธิบายโครงสร้างของออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์หนึ่ง ๆ จะต้องถูกสร้างหรือ

อ้างองิมาจากคลาส ดังนัน้คลาสจงึเป็นตัวก าหนดว่าออบเจ็กต์นั้นจะมี แอทริบิวต์ (Attribute) และ   เมธ

อด (Method)  อะไรบ้าง (Farrell, 2010 p.6) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของออบเจ็กต์  

ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นจะไม่มีการใช้งานคลาสตรงๆ แต่จะใช้คลาสเป็นแม่แบบ 

(Template) เพื่อสร้างออบเจ็กต์ต่างๆ ขึ้นมา ออบเจ็กต์ที่สร้างมาจากคลาสบางครั้งจะเรียกว่า 

อินสแตนท์ (instance of) ของคลาสนั้น โดยคลาสหนึ่งสามารถใช้สร้างออบเจ็กต์ได้หลายออบเจ็กต์ แต่

ออบเจ็กต์แต่ละตัวต้องมีชื่อที่แตกต่างกันไป (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2554 หน้า 162) โดยขั้นตอนของ

การเกิดคลาส เริ่มต้นจากการจ าแนกให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราก าลังสนใจอยู่นั้นประกอบด้วยออบเจ็กต์

อะไรบ้าง มีคุณลักษณะ (Attribute) อย่างไร และสามารถท าอะไรได้บ้าง (Method) ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า

เป็นการให้ Concept กับออบเจ็กต์ จากนั้นน าออบเจ็กต์ต่างๆ ที่ได้มาจัดกลุ่มโดยออบเจ็กต์ที่มีลักษณะ

เหมอืนหรอืคล้ายกันจะถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน หรอือีกทางก็คือจัดให้อยู่คลาสเดียวกัน 

  

ตัวอย่างที่ 3.1 การวิเคราะหอ์อบเจ็กต์และคลาส ภายในหอ้งเรียน (โดเมนตามภาพด้านล่าง) 

 

 
 

รูปที่ 3.1 ภาพตัวอย่างการวิเคราะหค์ลาสและออบเจ็กต์ 
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ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกออบเจ็กต์ : ออบเจ็กต์ มีทั้งหมด 33 ออบเจ็กต์ ประกอบด้วย ออบเจ็กต์ 

“นักเรียน” 2 ออบเจ็กต์ และ ออบเจ็กต์ “หนังสือ” 31 ออบเจ็กต์  

ขั้นตอนที่ 2 ให้ Concept กับออบเจ็กต์ : ออบเจ็กต์นักเรียนทั้ง 2 ออบเจ็กต์ก าหนดให้มี

ลักษณะ ที่เหมือนกัน คือ Attribute ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และเพศ ส่วน Method ประกอบด้วย

ความสามารถในการบอกชื่อ-นามสกุล, บอกเพศ, และอ่านหนังสือ ส าหรับออบเจ็กต์หนังสือ ทั้ง 31 

ออบเจ็กต์ก าหนดให้มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ Attribute ประกอบด้วย หมายเลข ISBN, ชื่อหนังสอื, ชื่อ

ผูแ้ตง่ และสีปก ส่วน Method ประกอบด้วย บอกหมายเลข ISBN, บอกชื่อหนังสือ, บอกชื่อผูแ้ต่ง, บอก

สีปก, และหอ่ปก 

ขั้นตอนที่ 3 จัดกลุ่มออบเจ็กต์: จากการให้ Concept กับแต่ละออบเจ็กต์ที่จ าแนกมาได้น ามา

จัดกลุ่มซึ่งพิจารณาจากลักษณะทั้ง คุณลักษณะ (Attribute) และ พฤติกรรม (Method) ของออบเจ็กต์

จะพบว่าจากทั้งหมด 33 ออบเจ็กต์ สามารถจัดกลุ่มออบเจ็กต์ได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มของออบเจ็กต์

นักเรียน และกลุ่มออบเจ็กต์หนังสือ ซึ่งกลุ่มที่ได้จะน าไปสู่การสร้างคลาสส าหรับใช้สร้างออบเจ็กต์ ซึ่ง 

Attribute และ Method อาจจะมีมาเพิ่มเติมทีหลังได้ ตัวอย่างเช่น คลาสควรจะมีเมธอดส าหรับให้

ออบเจ็กต์สามารถก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองที่แตกต่างจากออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาส

เดียวกันได้ เช่น คลาสส าหรับสร้างออบเจ็กต์นักเรียนควรจะมีเมธอดส าหรับให้ออบเจ็กต์ใช้งานเพื่อ

ก าหนดช่ือ-นามสกุล หรอืเพศของตนเองได้  

 ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมแนวคิดเชิงวัตถุ สามารถแสดงใหเ้ห็นโครงสรา้ง

ของออบเจ็กต์ หรอืคลาสได้โดยใช้แผนภาพชื่อวา่  “คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)” ดังรูปที่ 3.2  

 

 
 

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างคลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ของคลาส Student 

ที่มา : Oesterich, B., 2002 
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ส าหรับแผนภาพที่ใช้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์นักเรียนและคลาสนักเรียน

สามารถเขียนแสดงได้ ดังตัวอย่างรูปที่ 3.3 

 

 
 

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและออบเจ็กต์ 

ที่มา: Oesterich, B., 2002 

 

3.2 ชนิดของคลาส 

 คลาสในภาษาจาวา แบ่งได้เป็น 3 ชนิด (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) ได้แก่ 

 1. Concrete Class เป็นคลาสทั่วไปซึ่งสามารถใช้งานเพื่อการสรา้งออบเจ็กต์ได้ทันที 

2. Abstract Class เป็นคลาสที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในแบบล าดับช้ัน แต่ไม่สามารถใช้งาน

เพื่อการสรา้งออบเจ็กต์ได้ กล่าวคือ โครงสรา้งของคลาสชนิดนี้จะมีแอทริบิวต์และเมธอด ซึ่งเมธอดที่มี

สามารถมีได้ทั้งเมธอดที่มีระบุขั้นตอนการท างาน (Method + Process) และ Abstract Method ซึ่งเป็น

เมธอดที่มีระบุเฉพาะชื่อเท่านั้นแต่ไม่มีระบุขั้นตอนการท างาน ทั้งนี้เพื่อให้คลาสอื่นที่เรียกใช้งาน 

Abstract Class น าไปเขียนขั้นตอนการด าเนินงานเอง ประโยชน์ของคลาสชนิดนี้ คือ ท าให้เราสามารถ

เขียนคลาสที่มทีั้งเมธอดที่มขีั้นการท างาน และเมธอดที่ไม่มีขัน้ตอนการท างานแต่อนุญาตใหค้ลาสอื่น ๆ 

ที่เรยีกใช้งานไประบุขั้นตอนการท างานเองได้ 

3. Interface Class คลาสชนิดนี้คล้ายกันกับ Abstract Class แต่โครงสร้างภายในคลาสจะมี

เฉพาะตัวแปรที่เป็นค่าคงที่ และเมธอดที่มีระบุเฉพาะชื่อเท่านั้น ทั้งนี้คลาสอื่นที่มาใช้งาน Interface 

Class จ าเป็นต้องสร้างเมธอดที่มชืี่อตามที่ระบุไว้ใน Interface Class ด้วย 

รายละเอียดของ Abstract Class และ Interface จะกล่าวถึงในบทถัดไป 
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3.3 Access Modifier และการใช้งาน 

Access Modifier คือ ระดับในการเข้าถึง คลาส (Class), แอทริบิวต์ (Attribute) หรือเมธอด 

(Method) ในภาษาเชิงวัตถุ โดยก าหนดไว้หนา้ Class, Attribute หรอื Method ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากใน

เรื่องของการก าหนดระดับการเข้าถึง สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน และการซ่อนข้อมูล ในภาษาจาวามี Access 

Modifier ทั้งหมด 4 ระดับ โดยมีการใชง้าน ดังตารางที่ 3.1  

 

ตารางที่ 3.1 การใชง้าน Access Modifier กับคลาส แอทริบิวต ์หรอืเมธอด ในภาษาเชิงวัตถุ 

Access Modifier ใช้กับ Class ใช้กับ Attribute ใช้กับ Method 

public ✓ ✓ ✓ 

protect 
 

✓ ✓ 

package ✓ ✓ ✓ 

private 
 

✓ ✓ 

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, (ม.ป.ป) 

 

▪ public เป็นการประกาศระดับการเข้าถึงที่เข้มงวดน้อยที่สุด โดยคลาสอื่นๆ สามารถเรียกใช้

งานคลาส แอตทริบิวต์ และเมธอดนั้นได้อย่างอสิระ  

▪ protected เป็นการประกาศระดับการเ้ข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสืบทอด ( Inheritance) 

คลาสที่อยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน กับคลาสที่มีสมาชิกที่ถูกก าหนดเป็น protected เท่านั้นที่จะสามารถ

เรียกใช้งานสมาชิกตัวนั้นได้ ในกรณีที่คลาสมีการสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสที่สมาชิกถูกก าหนดเป็น

แบบ protected สามารถเรียกใช้งานสมาชิกตัวนั้นได้ ถึงแม้จะอยู่ต่างแพ็คเกจกัน  

▪ package นับเป็นระดับการเข้าถึงเริ่มต้น (Default) ในภาษาจาวา กรณีที่ Class, Attribute หรอื 

Method ไม่ได้ก าหนด Access Modifier ใดๆ ไว้ข้างหน้า โดยคลาสที่อยู่ต่างแพ็คเกจกันจะไม่สามารถ

เรียกใช้งานสมาชิกของกันและกันได้ 

▪ private เป็นการประกาศระดับการเข้าถึงที่เข้มงวดมากที่สุด โดยคลาสอื่นๆ จะไม่สามารถ

เรียกใช้งาน แอตทริบิวต์หรือเมธอด เฉพาะภายในคลาส ที่แอตทริบิวต์และเมธอดนั้นอยู่เท่านั้น คลาส

อื่นๆ ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ 
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ตารางที่ 3.2 การท างานของ Access Modifier แตล่ะแบบ 

Access Modifier ใช้ได้ 

ทั้งหมด 

package 

เดียวกัน 

ต่าง 

package 

กัน 

ต่าง package กัน 

แต่เป็นคลาสลูก

กัน 

Class

เดียวกัน 

public ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

protect X ✓ ✓ ✓ ✓ 

package X ✓ X X ✓ 

private X X X X ✓ 

ที่มา : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์, (ม.ป.ป) 

 

ในแผนภาพ Class Diagram สามารถแสดงสัญลักษณ์ Access Modifier ที่ใช้กับ Attribute และ 

Method ของคลาส ได้โดย Private ใช้เครื่องหมายลบ (-),  Protected ใช้เครื่องหมาย Shaft (#), และ 

Public ใช้เครื่องหมายลบ (+)  ส่วน Package นับเป็นระดับการเข้าถึงเริ่มต้นไม่จ าเป็นตอ้งใช้สัญลักษณ์

ใดในการระบุ ตัวอย่างการใชง้านสัญลักษณ์ Access Modifier ในแผนภาพ Class Diagram ดังรูปที่ 3.4 

 

 
 

รูปที่ 3.4  ตัวอย่างการใชง้านสัญลักษณ์ Access Modifier ในแผนภาพ Class Diagram 
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3.4 การสร้างคลาส 

3.4.1 การประกาศคลาส  

การสร้างคลาสหรือการประกาศคลาสในภาษาจาวา (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2554) มีรูปแบบ 

ดังนี้ 

 
 

▪ AccessModifier ระดับการเข้าถึงคลาส (public, package) 

▪ class  เป็นคีย์เวิรด์ (keyword) ใช้ในการประกาศคลาส 

▪ Name  เป็นชื่อคลาสที่ประกาศขึ้น 

▪ Members  เป็นแอทริบิวต์และเมธอดต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของออบเจ็กต์ 

 

กฎและข้อแนะน าในการตั้งชื่อ Class 

▪ กฎการตัง้ช่ือคลาสเป็นไปตามกฎการตัง้ช่ือ identify ของภาษาจาวา 

▪ นิยมขึ้นตน้ด้วยตัวใหญ่ 

▪ หากชื่อคลาสประกอบด้วยค ามากกว่า 1 ค า โดยทั่วไปนิยมก าหนดให้ตัวอักษรแรกของแต่

ละค าเป็นตัวใหญ่ 

▪ ชื่อคลาสควรเป็นค านาม 

 

ตัวอย่างเช่น 

 
 

รูปที่ 3.5  ตัวอย่างการตัง้ชื่อคลาสที่ถูกต้อง 

[AccessModifier] class Name  

{ 

  Members 

 } 
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3.4.2 การประกาศแอทรบิิวต์ 

แอทรบิิวต์ (Attribute) เป็นสมาชิกที่เป็นข้อมูลของคลาส ใช้ในการอธิบายถึงคุณลักษณะของ

ออบเจ็กต์การประกาศแอทริบิวต์ ก็คือ การประกาศตัวแปรในภาษาจาวา (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2554) 

มีรูปแบบ ดังนี ้

 
 

▪ AccessModifier เป็นความสามารถในการเข้าถึงแอทริบิวต์ ซึ่งจะใช้ public หาก

ต้องการให้ออบเจ็กต์อื่นสามารถใช้งานได้ หรือจะใช้ private หากไม่

ต้องการให้ออบเจ็กต์เข้าถึงได้โดยตรง 

▪ dataType เป็นประเภทของแอทริบิวต์ ซึ่งก็คือประเภทของข้อมูลโดยทั่วไปใน

ภาษาจาวา 

▪ Name  เป็นชื่อแอทริบิวตท์ี่ประกาศขึ้น 

 

หากต้องการก าหนดค่าเริ่มตน้ให้กับแอทริบิวต์ สามารถก าหนดได้โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

 
 

กฎและข้อแนะน าในการตั้งชื่อ Attributes 

▪ กฎการตัง้ช่ือแอตทริบิวตเ์ป็นไปตาม กฎการตัง้ช่ือ identify ของภาษาจาวา 

▪ นิยมขึ้นตน้ด้วยตัวเล็ก 

▪ หากชื่อแอตทริบิวต์ประกอบด้วยค ามากกว่า 1 ค า โดยทั่วไปนิยมก าหนดให้ตัวอักษรตัวแรก

ของแต่ละค า (ยกเว้นค าแรก) เป็นตัวใหญ่ 

▪ ชื่อแอตทริบิวตค์วรเป็นค านาม 

 

ตัวอย่างเช่น 

 
รูปที ่3.6  ตัวอย่างการตัง้ชื่อแอทริบิวต์ที่ถูกต้อง 

[AccessModifier] dataType Name; 

attribute_Name = ค่าที่ตอ้งการก าหนดให้แอทริบิวต์; 
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3.4.3 การประกาศเมธอด  

เมธอด (Method) เป็นสมาชิกที่เป็นความสามารถของคลาส ใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรม

ของออบเจ็กต์การประกาศเมธอดในภาษาจาวา มีรูปแบบ ดังนี้ 

 
 

▪ AccessModifier เป็นความสามารถในการเข้าถึงเมธอด ซึ่งจะใช้ public หากต้องการให้

ออบเจ็กต์อื่นสามารถใช้งานได้ หรือจะใช้ private หากไม่ต้องการให้

ออบเจ็กต์อื่นเข้าถึงได้โดยตรง หรือจะใช้ protected หากไม่ต้องการให้

ออบเจ็กต์อื่นนอกจากออบเจ็กต์ที่เป็น subclass เข้าถึงได้โดยตรง 

▪ returnType เป็นชนิดของข้อมูลที่เมธอดจะส่งคืนค่ากลับ ซึ่งก็คือประเภทของข้อมูล

ในภาษาจาวาทั่วไป หากเมธอดไม่มีการส่งคืนค่ากลับ ให้ระบุคีย์เวิร์ด 

void ลงไป 

▪ Name  เป็นชื่อเมธอดที่ประกาศขึ้น 

▪ arguments เป็นตัวแปรอาร์กิวเมนต์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปรพารามิเตอร์ 

ใช้ในการรับข้อมูลเข้าเมธอด ซึ่งจะมีหรอืไม่มกี็ได้ 

▪ statement  เป็นค าสั่งต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นภายในเมธอด 

▪ return เป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้ส าหรับการส่งคืนค่ากลับของเมธอด ซึ่งจะเป็นค าสั่งที่

อยู่บรรทัดสุดท้ายเสมอ ถ้า returnType เป็น void ก็ไม่ต้องมีการระบุ

ส่วน return นี ้

▪ (data) คือข้อมูลที่เมธอดจะส่งคืนค่ากลับจะอยู่ในรูปของข้อมูลหรือตัวแปรก็

ได้ 

 

[AccessModifier] returnType Name(arguments) 

{ 

  statement; 

  return (data); 

} 
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กฎและข้อแนะน าในการตั้งชื่อ Methods 

▪ กฎการตัง้ช่ือเมธอดเป็นไปตาม กฎการตัง้ช่ือ identifier ของภาษาจาวา 

▪ นิยมขึ้นตน้ด้วยตัวเล็ก 

▪ หากชื่อเมธอดประกอบด้วยค ามากกว่า 1 ค า โดยทั่วไปนิยมก าหนดให้ตัวอักษรตัวแรกของ

แตล่ะค า (ยกเว้นค าแรก) เป็นตัวใหญ่ 

▪ ชื่อเมธอดควรก าหนดใหเ้ป็นค ากริยา 

 

ตัวอย่างเช่น 

 
รูปที่ 3.7  ตัวอย่างการตัง้ชื่อเมธอดที่ถูกต้อง 

 

3.4.4 ตัวอย่างการสร้างคลาส 

1. การประกาศคลาส 

 
 

 ตัวอย่างเป็นเพียงการประกาศคลาส Student 

ขึ้นมา เท่านั้น โดยก าหนด Access modifier เป็น public 

ซึ่งหมายถึงคลาสอื่นๆ สามารถมองเห็นและเรียกใช้

งานคลาส Student นีไ้ด้ 

 
 

รูปที่ 3.8 คลาสไดอะแกรมของคลาส 

Student 

 

public class Student { 

  

} 
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2. การประกาศแอทรบิิวต์ 

การประกาศแอทริบิวต์ตอ้งประกาศไว้ภายในคลาส แตอ่ยู่นอกเมธอด ดังนี้ 

 
 

 ตัวอย่างเป็นการประกาศคลาส Student มี

แอทริบิ วต์  ชื่ อ  ( name)  ที่ มี  Access Modifier เป็ น 

private และมีแอทริบิวต์เพศ (sex), อายุ (age) และ

เกรดเฉลี่ยสะสม (gpa)   ที่มี  Access Modifier เป็น 

public ด้วย  

 

 
 

รูปที่ 3.9 คลาสไดอะแกรมของคลาส 

Student ที่มแีอทริบิวต์ 

 

  

public class Student { 

 private String name; 

 public String sex; 

 public int age; 

 public double gpa; 

} 
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3. การประกาศเมธอด 

 การประกาศเมธอดเหมือนกับการประกาศแอทริบิวต์ คือ ต้องประกาศไว้ภายในคลาส จาก

คลาส Student ก่อนหน้าที่ได้มีการประกาศแอทริบิวตืไปแล้ว เราสามารถประกาศเมธอดเพิ่มเข้าไปได้ 

ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.10 คลาสไดอะแกรมของคลาส Student ที่มี

แอทริบิวต์และเมธอด 

 

 

 

 

public class Student { 

 private String name, sex;  

 public int age; 

 public double gpa; 

  

 public void setName(String n) { 

  name=n; 

 } 

 public void setSex(String s) { 

  sex=s; 

 } 

 public void setGpa (double g) { 

  gpa=g; 

 } 

 public String getName() { 

  return name; 

 } 

 public String getSex(){ 

  return sex; 

 } 

 public int getAge(int y){ 

  age = 2560-y; 

  return age; 

 } 

 public double getGpa(){ 

  return gpa; 

 } 

} 
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 ตัวอย่างเป็นการประกาศเมธอดเพิ่มขึ้นมาในคลาส Student รายละเอียด ดังนี้  เมธอด 

setname(), setSex(), setGpa() เป็นเมธอดที่ไม่มีการส่งคืนค่ากลับ แต่มีการรับค่าอาร์กิวเม้นต์เข้าเมธ

อดจ านวน 1 ตัวตอนออบเจ็กต์เรียกใช้งานเมธอดนั้น เพื่อน าค่ามาจัดเก็บในแอทริบิวต์ ซึ่งเมธอด 

setName() จะจัดเก็บข้อมูลใน name เมธอด setSex() จะจัดเก็บข้อมูลใน sex และเมธอด setGpa() จะ

จัดเก็บข้อมูลใน gpa ส าหรับเมธอด getName(), getSex(), getAge(), และ getGpa() เป็นเมธอดที่มีการ

ส่งคืนค่าของแอทริบิวต์ กลับให้แก่ออบเจ็กต์ที่เรียกใช้งานเมธอด โดยเมธอด getName() จะส่งคืนค่า

แอทริบิวต์ name เมธอด getSex() จะส่งคืนค่าแอทริบิวต์ sex เมธอด getAge() จะรับค่าอาร์กิวเม้นต์

จากออบเจ็กต์ เพื่อมาค านวณหาค่าอายุ และส่งคืนค่าที่ค านวณได้ให้กับออบเจ็กต์ และเมธอด 

getGpa() จะส่งคืนคา่แอทริบิวต์ gpa 

 

3.5 การสร้างออบเจ็กต์ 

หลังจากนิยามคลาสขึ้นมาแล้ว ถ้าหากโปรแกรมต้องการใช้งานจะต้องสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมา 

เพื่อบอกว่าออบเจ็กต์เป็นของคลาสใด รูปแบบ ดังนี้ 

 
 

▪ ClassName คือช่ือคลาสที่ตอ้งการเรยีกใช้งาน 

▪ Objectname คือช่ือตัวแปรออบเจ็กต์ 

 

จากนั้นให้เขียนค าสั่งสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมา โดยใช้คีย์เวิร์ด new รูปแบบดังนี้ 

 
▪ Objectname คือช่ือตัวแปรออบเจ็กต์ 

▪ ClassName คือช่ือคลาสที่ตอ้งการเรยีกใช้งาน 

▪ argruments คือตัวแปรอาร์กิวเม้นต์ที่คลาสใช้เพื่อรับข้อมูลเข้าไปใช้ในคลาส (ซึ่ง

คลาสอาจจะมีหรอืไม่มกี็ได้) 

 

ตัวอย่างเชน่ ตามแผนภาพรูปที่ 3.11 สามารถเขียนค าสั่งสร้างออบเจ็กต์ของคลาส Student ได้ดังนี ้

 

ClassName ObjectName; 

ObjectName = new ClassName(argruments); 

Student s1; 

s1 = new Student(); 
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รูปที่ 3.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ s1 กับคลาส Student 

 

หรืออีกวิธี เราสามารถรวมค าสั่งการประกาศและการสร้างออบเจ็กต์เข้าไว้ด้วยกันได้ 

ตัวอย่างเชน่  

 
 

 
 

รูปที่ 3.12 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์ s1 

และ s2 กับคลาส Student  

 

กรณีต้ อ งการสร้ า งออบ เจ็ กต์

หลายๆ ตัวมาจากคลาสเดียวกัน 

ดังรูปที่ 3.12 สามารถท าได้ดังนี้ 

 

 

 

 

  

Student s1 = new Student(); 

Student s2 = new Student() 

Student s1 = new Student; 
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3.6 การใช้งานแอทรบิิวต์และเมธอด 

แอทริบิวต์และเมธอดเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในคลาส การใช้งานจึงต้องกระท าผ่านตัวแปร

ออบเจ็กต์ที่สร้างขึน้มาจากคลาสนั่นเอง โดยที่ออบเจ็กต์จะสามารถเรียกใช้งานแอทริบิวต์และเมธอดที่

สามารถมองเห็นได้เท่านั้น หรอืกล่าวอีกอย่าง คือ ออบเจ็กต์จะสามารถเรียกใช้งานแอทริบิวต์และ  เมธ

อด ตัวที ่Access Modifier ไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็น private ของคลาสได้เท่านั้น ดังนี้ 

 

 3.6.1 การเรียกใช้งานแอทรบิิวต์ 

รูปแบบค าสั่งของการเรยีกใช้งานแอทริบิวต์ของออบเจ็กต์ สามารถเขียนได้ ดังนี้ 

 
 

ออบเจ็กต์จะการเรียกใช้งานแอทริบิวต์ภายในคลาสได้ด้วยการเขียนค าสั่งน าหน้าด้วยชื่อ

ออบเจ็กต์ แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) และตามด้วยชื่อแอทริบิวต์ที่ต้องการใชง้าน ตัวอย่างเชน่ 

 
 

จากตัวอย่างเป็นการบอกให้ออบเจ็กต์ที่สร้างขึ้นจากคลาส Student เรียกใช้งานแอทริบิวต์ โดย 

ออบเจ็กต์ s1 เรียกใช้งานแอทริบิวต์ sex เพื่อก าหนดค่าให้เท่ากับ “Femal” และให้ออบเจ็กต์ s2 เรียกใช้

งานแอทริบิวต์ gpa เพื่อก าหนดค่าให้เท่ากับ 3.55 

 

 3.6.2 การเรียกใช้งานเมธอด 

รูปแบบค าสั่งของการเรียกใช้งานเมธอดของออบเจ็กต์จะเหมือนเดียวกันกับการเรียกใช้งาน

แอทริบิวต์ คือ เขียนค าสั่งน าหน้าด้วยชื่อออบเจ็กต์ แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) และตามด้วยชื่อ  

เมธอดที่ตอ้งการใช้งาน ดังนี้ 

 
 

ตัวอย่างเช่น 

 

objectName.attributeName; 

s1.sex = “Femal” ; 

s2.gpa = 3.55 ;  

objectName.methodName(); 

 

s1.setName(“Sudarat Arthan”); 

System.out.println (s1.getName()); 

System.out.println (s2.getAge(2533)); 

Sudarat Arthan 

27  

ผลลัพธ์แสดงออกทางจอภาพ 
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จากตัวอย่างเป็นการบอกให้ออบเจ็กต์ที่สร้างขึน้จากคลาส Student เรียกใช้งานเมธอด ภายใน

คลาส โดยออบเจ็กต์ s1 เรียกใช้งานเมธอด setName เพื่อก าหนดชื่อเท่ากับ “Sudarat Arthan” และ

เรียกใช้เมธอด getName() เพื่ออ่านชื่อที่ก าหนดโดยออบเจ็กต์ s1 แล้วพิมพ์แสดงผลออกทางจอภาพ 

และให้ออบเจ็กต์ s2 เรียกใช้งานเมธอด getAge() เพื่ออ่านค่าอายุของออบเจ็กต์ แล้วพิมพ์แสดงผลออก

ทางจอภาพ โดยตอนเรียกใช้งานเมธอดออบเจ็กต์ s2 จะมีการส่งค่า 2533 ซึ่งเป็นค่าอาร์กิวเมนต์ที่เมธ

อดต้องน าไปใช้ประมวลผลไปด้วย 

 

3.7 บทสรุป 

ในบทที่ 3 เป็นการกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและออบเจ็กต์ ชนิดของคลาส ตลอดจน

อธิบายถึงวิธีการสร้างคลาส สร้างออบเจ็กต์ และการเรียกใช้งานแอทริบิวต์และเมธอดในคลาส ซึ่งใน

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส เป็นส่วนที่ใช้อธิบายโครงสร้างของออบเจ็กต์ โดยออบเจ็กต์นั้นเป็น

สิ่งที่จะต้องสร้างหรืออ้างอิงมาจากคลาส ภายในคลาสจึงประกอบด้วย แอทริบิวต์ และเมธอด ซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญของออบเจ็กต์ ออบเจ็กต์ที่สร้างมาจากคลาสบางครั้งจะเรียกว่า อินสแตนท์ 

(instance of) ของคลาสนั้นๆ เมื่อสร้างออบเจ็กต์มาแล้ว เราสามารถเรียกใช้งานแอทริบิวต์และเมธอด

ของคลาสได้โดยใช้ออบเจ็กต์ตัวที่สร้างเป็นตัวอ้างองิเพื่อเข้าถึงแอทริบิวต์และเมธอดที่ตอ้งการใชง้าน 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3 

 

ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลาส แอทริบิวต์ เมธอด และออบเจ็กต์ 

2. จงอธิบายความหมายและวธิีการใชง้าน Access Modifier แตล่ะระดับ 

3. การตั้งชื่อคลาส ชื่อว่า “My class” เป็นการตั้งชื่อถูกหรือผิด ถ้าผิดจงอธิบายถึงเหตุผลที่ผิดมาพอ

สังเขป 

4. จงเขียนสร้างคลาสโปรแกรมลักษณะโครงสรา้งตามแผนภาพด้านล่างนี้  

 

5. จากคลาสในข้อ 4 หากต้องการเขียนค าสั่งสร้างออบเจ็กต์ และก าหนดให้ค่า name และ salary 

ของออบเจ็กต์ตามที่ระบุในแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างออบเจ็กต์และคลาส Personal จะต้อง

เขียนค าสั่งอย่างไร 

โปรแกรมตอ่ไปนีใ้ช้ตอบค าถามข้อ 6-7 

 

 

public class PlusNumber{ 

 int x=0;  int y=0;  int z=0; 

 public void printResult(){ 

  z=x+y; 

  System.out.println(“The valute is ”+ z); 

} 

} 
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6. หากต้องการเขยีนค าสั่งก าหนดค่า x เท่ากับ 5 และ y เท่ากับ 15 ต้องเขียนค าสั่งอย่างไร 

7. หากต้องการเรยีกใช้งานเมธอด printResult() ต้องเขียนค าสั่งอย่างไร 

8. จงบอกข้อผดิพลาดของโปรแกรมตอ่ไปนี ้พร้อมอธิบาย 

 
 

9. จงบอกข้อผดิพลาดของโปรแกรมตอ่ไปนี ้พร้อมอธิบาย 

  
 

public class Myclass(); 

 public int x;   

 public double y, z; 

 public void setNumber(int a, double b){ 

  x=a;  y=b;  z=a+b; 

} 

} 

public class Myclass(); 

 public int x;   

 public double y, z; 

 public void setNumber(int a, double b){ 

  x=a+b;  y=b;  z=b*x; 

} 

} 
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10. จงอธิบายการขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมตอ่ไปนี ้พร้อมยกตัวอย่างผลลัพธ์ 

 

 

public class PlusNumber{ 

 int x=0;  int y=0;  int z=0; 

 public static void main(String[] args) { 

         PlusNumber obj= new PlusNumber (); 

         Scanner key=new Scanner(System.in); 

         obj.x=key.nextInt(); 

         obj.y=key.nextInt(); 

 obj.printResult(); 

     } 

 public void printResult(){ 

  z=x+y; 

  System.out.println(“The valute is ”+ z); 

} 

} 
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ตอนที่ 2 จงเขียนโปรแกรมตามค าสั่งต่อไปนี้ 

1. จากคลาสไดอะแกรมต่อไปนีใ้ห้เขียนสร้างคลาสโปรแกรมให้ถูกต้อง  

 

2. จากคลาสโปรแกรมในข้อ 1 ให้เขียนค าสั่งใหแ้ตล่ะเมธอด ท างานดังนี้ 

▪ เมธอด setData() ใชใ้นการก าหนดขอ้มูล date, movie, time และ cinema 

▪ เมธอด setPrice() ใช้ในการก าหนดข้อมูล price_one, price_two และ price_tree 

▪ เมธอด setSeat() ใช้ในการก าหนดข้อมูล seat_no 

▪ เมธอด getDate() ใช้อา่นค่าข้อมูล date 

▪ เมธอด getMoive() ใช้อา่นค่าข้อมูล movie 

▪ เมธอด getTime() ใช้อ่านค่าข้อมูล time 

▪ เมธอด getCinema()ใช้อา่นค่าข้อมูล cinema 

▪ เมธอด getPrice()ใช้ในการอา่นค่าข้อมูลราคา (price_one, price_two หรือ price_three 

▪ เมธอด getSeat() ใช้ในการอา่นค่าข้อมูล seat_no 
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3. จงเขียนค าสั่งสร้างออบเจ็กต์ขึ้นมาจากคลาสที่สรา้งในข้อ 1 และเขียนค าสั่งเรียกใช้งานเมธอดต่างๆ  

ภายในคลาส โดยมีรายละเอียดการใชง้านตามข้อความด้านล่างนี้  

 
  

ให้เขียนค าสั่งแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ ตามรูปด้านล่างนี้ 

 

 
 

4. จงวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมส าหรับใช้รับค่าเลขจ านวนเต็มมา 5 ตัว แล้วให้โปรแกรมนับว่า

เป็นเลขคู่กี่ตัว เป็นเลขคี่กี่ตัว 

5. จงวิเคราะหแ์ละออกแบบโปรแกรมส าหรับใช้ในการค านวณหาพืน้ที่และเส้นรอบวงของรูปสี่เหลี่ยม  

 

 

สมมติการซื้อตั๋วหนังเป็นการซื้อให้ตัวเองและเพื่อน จ านวน 2 ที่นั่ง โดยรายละเอียดการ

ซื้อ คือ หนังเรื่อง “Pee-Mak” ฉายวันที่ “19-Sep-2017” รอบ 11:00-13:00 น. โรงที่ 3 

ที่นั่ง A3 และ A4 ราคาตั๋วขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วที่เลือก โดยมีให้เลือกอยู่ 3 ประเภท 

แทนด้วยตัวเลข ดังนี้ 

 1 แทน ประเภท Internet Sofa ราคา 280 บาท 

 2 แทน ประเภท Internet Pre ราคา 90 บาท 

 3 แทน ประเภท Internet       ราคา 70 บาท 
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ปฎิบัติการท่ี 4 

ฝึกการสร้างและใช้งานคลาส 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถสร้างและใชง้านคลาสได้ 

  

สาระส าคัญ 

 ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น จะเริ่มตน้จากการสร้างคลาส ดังนัน้ผูเ้ขียนโปรแกรมก็จะต้อง

เข้าใจถึงวิธีการสร้างคลาสขึน้มาใช้งาน แต่ก่อนจะสร้างคลาสได้นั้นผูเ้ขียนจะต้องเริ่มจากการจ าแนกให้

ได้ก่อนว่าอะไรคือ ออบเจ็กต์ที่เราสนใจ และออบเจ็กต์นั้นประกอบด้วยแอทริบิวต์และเมธอดอะไรบ้าง 

จากนั้นน าองค์ประกอบเหล่านั้นมารวมเป็นคลาส และสร้างคลาสขึน้มาเป็นล าดับถัดไป 

 

วธิีการ 

1. ให้ผู้เรยีนเปิดโปรแกรม NetBeans ขึน้มา 

2. ผูส้อนสาธิตวิธีปฏิบัติการสรา้งและใชง้านคลาส และให้ผู้เรยีนปฏิบัติตาม 

3. ให้ผู้เรยีนฝึกปฏิบัติสรา้งและใชง้านคลาสด้วยตนเอง โดยใช้โจทย์จากแบบฝกึหัดท้ายบท ตอนที่ 2  
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