การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ธีระยุทธ ทองเครือ

คลาส
คลาส (class) คือ ต้นแบบ หรื อ template สาหรับนาไปใช้ในการสร้างตัวแปรชนิ ด
ใหม่ ที่เรี ยกว่า Object

Attribute
้ บข ้อมูล
ใชเก็

ื่ คลาส {
class ชอ
// Attribute
ื่ ตัวแปรที1
ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ื่ ตัวแปรที2
ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ื่ ตัวแปรทีN
ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;

Method
้
ใชประมวลผล
ข ้อมูล

// Method
returnType เมธอดที1
่ ();
returnType เมธอดที2
่ ();
returnType เมธอดทีN
่ ();

ื่ คลาส
ชอ

}
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คลาส Person
ตัวอย่างการสร้างคลาส Person ที่มีเฉพาะส่ วน attribute ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัว
ได้แก่ fullName และ age

Person

class Person {
String fullName;
int age;

fullName
age

}
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Object
Object คือ การประกาศใช้ตวั แปรที่มีโครงสร้างตามคลาสที่นิยามเอาไว้ มีรูปแบบ
ดังนี้

ชื่ อคลาส ชื่ อobject = new ชื่ อคลาส();
Person john = new Person();
ตัวแปร john มีชนิดเป็ น Person
สัง่ ให้สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลบนหน่วยความจา
ตามที่คลาส Person นิยามเอาไว้
4

การใช้ attribute/method ของ object
เมื่อสร้าง object แล้ว สามารถเข้าถึง attribute และ method ได้โดยใช้เครื่ องหมายจุด
(.) แล้วตามด้วยชื่อ attribute หรื อ method ที่ตอ้ งการเรี ยกใช้
// Testpoint.java
public class TestPoint {
public static void main(String ags[]) {
Point p = new Point();
p.inputPoint(); // เรียกใชเ้ มธอด inputPoint
p.printPoint(); // เรียกใชเ้ มธอด printPoint
}
}
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Object ของคลาส Person
object
john: Person
fullName = John Smith
age = 50

// คลาสหล ัก
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Person john = new Person();
john.fullName = "John Smith";
john.age = 50;
System.out.println(

john.fullName +" "+ john.age +" ปี ");

}
} // จบคลาสหล ัก

คลาส
Person
fullName
age

้ มาใหม่
// คลาสทีน
่ ย
ิ ามขึน
class Person {
String fullName;
ตัวอย่ างหน้ าจอ
int age;
John Smith 50 ปี
}
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Object มีได้ หลายตัว
object

john: Person
fullName = John Smith
age = 50

object
robert: Person
fullName = Robert Morgan
age = 15

คลาส
Person
fullName
age

// คลาสหล ัก
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Person john = new Person();
john.fullName = "John Smith";
john.age = 50;
Person robert = new Person();
robert.fullName = "Robert Morgan";
robert.age = 15;
System.out.println(john.fullName +" "+ john.age +" ปี ");
System.out.println(robert.fullName +" "+ robert.age +" ปี ");

}
} // จบคลาสหล ัก

้ มาใหม่
// คลาสทีน
่ ย
ิ ามขึน
class Person {
String fullName;
int age;
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ
John Smith 50 ปี
Robert Morgan 15 ปี
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Method
เมธอด คือ ฟังก์ชนั ที่ทางานร่ วมกับตัวแปรของคลาสที่นิยามขึ้น

ชนิดข้อมูลที่ส่งกลับ ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับตัวแปรที่ return
หากไม่ return จะใส่ คาว่า void

รายการตัวแปรที่รับมาประมวลผลภายในเมธอด

ื่ เมธอด (type param1, type param2, … ) {
returnType ชอ
ชุดคาสง่ ั ;
}

return ต ัวแปร;
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Method ของคลาส Person
// คลาสหล ัก
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Person john = new Person();
john.fullName = "John Smith";
john.setAge(150);
john.setAge(20);

}

}

class Person {
String fullName;
int age;

void setAge(int newAge) {
if (newAge >= 1 && newAge <= 120 ) {
age = newAge;
} else {
System.err.println(
"ผิดพลาด!! อายุอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 120 เท่านน");
ั้
}
}

int year = john.calculateBirthYear();
System.out.println(john.fullName
+ " เกิดปี " + year);

object
john: Person
fullName = John Smith
age = 20
setAge(int newAge): void
calculateBirthYear( ): int

150
20

}

int calculateBirthYear( ) {
int yearOld = 2562 - age;
return yearOld;
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ
ผิดพลาด!! อายุอยูร่ ะหว่าง 1 ถึง 120 เท่านน
ั้
John Smith เกิดปี 2542
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กิจกรรม
สร้างคลาส Dog ที่ประกอบไปด้วย ชื่อเล่นและเพศ โดยมีเมธอด setSex( )
ใช้สาหรับกาหนดค่าเพศสุ นขั มีการทางานดังนี้
 ให้เมธอดมีตวั แปรรับค่าเพศสุ นขั สาหรับกาหนดค่าให้กบั attribute sex
 ตรวจสอบว่ากาหนดชื่อเล่นสุ นขั แล้วหรื อยัง ถ้ายังให้แสดง Error และยังไม่ set
ค่าลงตัวแปร sex
 เพศสุ นขั ต้องมีค่าเป็ น ‘M’ หรื อ ‘F’ เท่านั้น ถ้าไม่ใช่ ให้แสดง Error และยังไม่
set ค่าลงตัวแปร sex
Dog
nickName: String
sex: char
setSex(char newSex): void
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การห่ อหุ้ม (Encapsulation)
ความสามารถของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุในการซ่อนข้อมูล (Information hiding) ที่
อยูใ่ นคลาส เพื่อปกป้องการเข้าถึงจากคลาสอื่น ๆ
การห่อหุม้ เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้คาสัง่ ควบคุมระดับการเข้าถึง (Access Modifier)

method
attribute

11

ทาไมต้ องห่ อหุ้ม
ลดความผิดพลาดจากการทางาน ที่อาจเกิดจากการกาหนดค่าด้วยผูใ้ ช้เอง
เพื่อให้ขอ้ มูลถูกจัดการโดยเมธอดภายในคลาสเท่านั้น
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (validate data) ได้
นักพัฒนาเรี ยกใช้โดยไม่จาเป็ นต้องรู ้โครงสร้างภายในคลาส เพราะสิ่ งที่ตอ้ งการคือ
ผลลัพธ์เท่านั้น
สามารถควบคุมทิศทางของข้อมูลได้ เช่น อ่านได้อย่างเดียว (read-only), กาหนดค่า
ได้อย่างเดียว (write-only)
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คาสั่ งควบคุมระดับการเข้ าถึง
private
 จะถูกเรี ยกใช้ได้เฉพาะภายในคลาสเท่านั้น
 มักใช้กบั attribute
 มักใช้กบั เมธอดที่ใช้เฉพาะภายในคลาส ไม่ตอ้ งการให้คลาสอื่นเรี ยกได้
public
 ถูกเรี ยกใช้ได้ท้ งั จากภายนอกหรื อภายในคลาสได้
 มักใช้กบั เมธอดของคลาส เช่น เมธอดกาหนดค่า และขอค่า attribute
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รูปแบบการใช้
วางคาสัง่ ควบคุมระดับการเข้าถึงไว้ดา้ นหน้าสุ ด ซึ่งใช้ได้ท้ งั attribute และ method
ื่ คลาส {
class ชอ
// Attribute
ื่ ตัวแปรที1
public/private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ื่ ตัวแปรที2
public/private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ื่ ตัวแปรทีN
public/private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;

}

// Method
public/private returnType เมธอดที1
่ ();
public/private returnType เมธอดที2
่ ();
public/private returnType เมธอดทีN
่ ();

14

รูปแบบคลาสทีม่ กี ารห่ อหุ้มข้ อมูล
ื่ คลาส {
class ชอ
// Attribute
ื่ ตัวแปรที1
private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
การใช้ private จะทาให้คลาส
ื่ ตัวแปรที2
private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ภายนอกเข้าถึงไม่ได้
ื่ ตัวแปรทีN
จะต้องทาผ่าน method เท่านั้น
private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;

}

// Getter&Setter Method
public returnType เมธอดอ่านค่า();
public void เมธอดกาหนดค่า();
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เมธอดอ่านค่ า (getter method)
เมื่อ attribute ถูกห่อหุม้ ด้วย private แล้ว หากต้องการให้ผใู ้ ช้อ่านค่าได้
จะต้องสร้างเมธอดสาหรับใช้ในการอ่าน/ดึงค่าจาก attribute ของคลาส
รู ปแบบ
public returnType get…() {
return … ;
}

ตัวอย่าง
public String getFullName() {
return fullName;
}
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เมธอดกาหนดค่ า (setter method)
เมื่อ attribute ถูกห่อหุม้ ด้วย private แล้ว หากต้องการให้ผใู ้ ช้กาหนดค่า
ให้กบั attribute จะต้องสร้างเมธอดสาหรับใช้ในการกาหนดค่า
รู ปแบบ
public void set… (type ต ัวแปรร ับค่า) {
ื่ attribute = ต ัวแปรร ับค่า ;
ชอ
}

ตัวอย่าง
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}
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คลาส Person ทีถ่ ูกห่ อหุ้มข้ อมูล
สัญลักษณ์ คลาส
class Person {
fullName และ age ระบุให้ // Attribute
private String fullName;
ไม่ สามารถเข้ าถึงได้ จาก
private int age;

ภายนอกได้

Person
- fullName
- age
+ getFullName(): String
+ setFullName(String)
+ getAge(): int
+ setAge(int)

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
return fullName;
}
public void setFullName (String newFullName) {
fullName = newFullName;
}

เมธอดอ่ านค่ า fullName
เมธอดกาหนดค่ า fullName

เมธอดอ่ านค่ า age
เมธอดกาหนดค่ า age
}

- แทน private
+ แทน public

public int getAge( ) {
return age;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}
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ตัวอย่ างการใช้ คลาส Person
// คลาสหล ัก
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {

class Person {
// Attribute
private String fullName;
private int age;

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
Robert
return fullName;
John Smith
Morgan
}
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}

Person john = new Person();
john.setFullName("John Smith");
john.setAge(50);
Person robert = new Person();
robert.setFullName("Robert Morgan");
robert.setAge(15);

}

}

System.out.println(john.getFullName()
+ " " + john.getAge() + " ปี ");
System.out.println(robert.getFullName()
+ " " + robert.getAge() + " ปี ");
}

object

object

john: Person

robert: Person

fullName = John Smith
age = 50

public int getAge( ) {
return age;
15
50
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}

fullName = Robert Morgan
age = 15

ตัวอย่ างหน้ าจอ
John Smith 50 ปี
Robert Morgan 15 ปี
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กิจกรรม
พิจารณาโค้ดในคลาสหลัก ที่มีการอ้างถึง attribute ของคลาส Person โดยตรง การ
เขียนแบบนี้สามารถทางานได้หรื อไม่
// คลาสหล ัก
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {

class Person {
// Attribute
private String fullName;
private int age;
// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
return fullName;
}
public void setFullName (String newFullName) {
fullName = newFullName;
}

Person john = new Person();
john.fullName = "John Smith";
john.age = 50;
System.out.println(john.fullName + " " +

}

}

john.age + " ปี ");

}

public int getAge( ) {
return age;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}
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Error จากการอ้างถึงส่ วน private

21

กิจกรรม
คลาส Dog ในกิจกรรมที่ผา่ นมา จง Encapsulate ข้อมูลด้วย private ทั้งหมด และ
สร้างเมธอด Getter และ Setter ให้กบั attribute
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การใช้ this
แต่ละ Object ที่สร้างขึ้นด้วยคาสัง่ new จะสร้างพื้นที่เก็บ attribute บน
หน่วยความจาแยกส่ วนกัน แต่ส่วน method จะยังคงใช้ร่วมกัน
เมธอดที่อา้ งถึง attribute ของ object ปัจจุบนั ที่กาลังทางานอยู่ อาจใช้ this ร่ วมได้
รู ปแบบการใช้
ื่ attribute
this.ชอ

ช่วยลดความกากวม เมื่อใช้ชื่อตัวแปรเหมือนกัน เช่น ชื่อ parameter กับชื่อ attribute
class Person {
private int age;

}

public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}

ไม่ ใช้ this

class Person {
private int age;

}

public void setAge(int age) {
this.age = age;
}

ใช้ this
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Getter/Setter Method
public class MobilePhone {
// attributes
private String model;
private int year;

Getter/Setter Method
สาหรับตัวแปร model

public String getModel() {
return model;
}
public void setModel(String model) {
this.model = model;
}

Getter/Setter Method
สาหรับตัวแปร year

public int getYear() {
return year;
}
public void setYear(int year) {
this.year = year;
}

}

this หมายถึง object นี้

ในกรณี ที่ชื่อตัวแปร
พารามิเตอร์ใช้ชื่อเดียวกับ
ตัวแปรในคลาสจะใช้ this
เพื่อบอกว่านี่คือตัวแปร
ของส่ วนคลาส
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เมธอด Constructor
การทางานของบางเมธอดในคลาส จาเป็ นต้องกาหนดค่าเริ่ มต้นให้กบั บาง attribute
ก่อนเรี ยกใช้เมธอด
มีลกั ษณะเดียวกับเมธอด Setter คือ ใช้กาหนดค่าให้กบั attribute

ช่วยรันชุดคาสัง่ บางอย่าง ก่อนเรี ยกใช้เมธอดอื่นๆ เช่น การสร้างการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล จะต้องเกิดก่อน การเรี ยกเมธอดดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
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รูปแบบ Constructor
มีชื่อเมธอดเดียวกับชื่อคลาส
ไม่มี return type และไม่ตอ้ งกาหนด void ให้เมธอด
คาสัง่ ควบคุมระดับการเข้าถึง เป็ นแบบ public เท่านั้น
รู ปแบบ

ื่ คลาส {
class ชอ
// Attribute
ื่ ตัวแปร;
private ชนิดต ัวแปร ชอ

}

// เมธอด Constructor
ื่ เดียวก ับคลาส (ต ัวแปรร ับค่า) {
public เมธอดชอ
...
}
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คลาส Person ที่มี Constructor
สัญลักษณ์ คลาส
Person
class Person {
// Attribute
private String fullName;
private int age;

ไม่ มี void หรื อการส่ งกลับใดๆ

// Constructor
public Person (String newFullName, int newAge) {
fullName = newFullName;
age = newAge;
}

}

- fullName
- age
+ Person(String, int)
+ getFullName(): String
+ setFullName(String)
+ getAge(): int
+ setAge(int)

- แทน private
+ แทน public

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) { return fullName; }
public void setFullName (String newFullName) {
fullName = newFullName;
}
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การทางานของ Constructor
// คลาสหล ัก

เมธอด Constructor จะถูกเรี ยก
อัตโนมัติ เมื่อใช้คาสั่ง new หรื อ
เมื่อมีการสร้าง object เท่านั้น
และไม่สามารถเรี ยกซ้ าได้อีก

public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Person john = new Person("John Smith", 50);
Person robert = new Person("Robert Morgan", 15);

}

}

class Person {
// Attribute
private String fullName;
private int age;

50
15

// Constructor
public Person (String newFullName, int newAge) {
fullName = newFullName;
age = newAge;
}

System.out.println(john.getFullName()
+ " " + john.getAge() + " ปี ");
System.out.println(robert.getFullName()
+ " " + robert.getAge() + " ปี ");

}

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) { return fullName; }
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}
public int getAge( ) { return age; }
public void setAge(int newAge) { age = newAge; }

object

object

john: Person

robert: Person

fullName = John Smith
age = 50

Robert
John Smith
Morgan

fullName = Robert Morgan
age = 15

ตัวอย่ างหน้ าจอ
John Smith 50 ปี
Robert Morgan 15 ปี
28

เปรียบเทียบ ใช้ /ไม่ ใช้ Constructor
ช่วยให้การสร้าง object และการกาหนดค่าให้กบั ตัวแปรใน object ทาได้ภายใน
บรรทัดเดียว
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {

public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Person john = new Person("John Smith", 50);

Person john = new Person();
john.setFullName("John Smith");
john.setAge(50);

}

}

Person robert = new Person("Robert Morgan", 15);

Person robert = new Person();
robert.setFullName("Robert Morgan");
robert.setAge(15);
}

}

ใช้ เมธอด setter กาหนดค่ า

ใช้ เมธอด constructor กาหนดค่ า

การสร้าง object และกาหนดค่าอาจต้องใช้
โค้ดหลายบรรทัด และนักพัฒนา อาจลืม
กาหนดค่าให้ fullName กับ age

กาหนดค่าเริ่ มต้นให้ fullName กับ age
แต่สามารถกาหนดค่าใหม่ได้ จากเมธอด setter
29

Default Constructor
Default Constructor หมายถึง เมธอด Constructor ที่ไม่มีตวั แปรรับค่า (parameter)
ใดๆ
class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;
// Default Constructor
public Person() {
fullName = "";
age = 0;
}

อาจใช้กาหนดค่าเริ่ มต้น
ให้กบั attribute ก็ได้

}

// Setter Method
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}
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คลาสที่ไม่ มี Constructor
class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;
// Setter Method
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}
// Default Constructor
} public Person( ) {
}

}

• หากนักพัฒนาไม่ เขียน Constructor
ใดๆ ไว้ Default Constructor จะถูก
สร้างโดยอัตโนมัติ
• แต่ หากเขียน Constructor แบบใดก็
ตามไว้แล้ว Default Constructor จะ
ไม่ถูกสร้างอัตโนมัติ นักพัฒนา ต้ อง
เขียน Default Constructor เอง
เท่ านั้น
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การสื บทอดคลาส
การสื บทอดคลาส หรื อ Inheritance คือ การส่ งต่อ attribute และ method จากคลาส
หนึ่งไปยังคลาสใหม่
คลาสลูก จะได้รับ attribute และ method จากคลาสที่สืบทอดหรื อ คลาสแม่ มาทุก
อย่าง
การสื บทอดทาเพิ่มส่ วน attribute และ method เพื่อให้ทางานเฉพาะเจาะจงกว่าคลาส
เดิมที่มีอยู่
reuse โค้ด ให้นากลับมาใช้ โดยไม่ตอ้ ง copy โค้ดเดิมไปยังคลาสใหม่
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เมื่อไหร่ ต้องสื บทอด
Attribute ที่เพิม่ เติมขึ้นมา
Person
- fullName
มี Attribute เหมือนกัน
- age

Student
- fullName
- age
- studentId

+ getFullName(): String
+ setFullName(String)
+ getAge(): int
+ setAge(int)

+ getFullName(): String
+ setFullName(String)
+ getAge(): int
+ setAge(int)
+ getStudentId(): String
+ setStudentId(String)

มี Method
เหมือนกัน

Method ที่เพิ่มเติมขึ้นมา
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แยกส่ วนทีแ่ ตกต่ างออกเป็ นคลาสลูก
คลาสแม่

คลาสลูก

Person
- fullName
- age

Student
- fullName
- age
- studentId

+ getFullName(): String
+ setFullName(String)
+ getAge(): int
+ setAge(int)

extends

+ getFullName(): String
+ setFullName(String)
+ getAge(): int
+ setAge(int)
+ getStudentId(): String
+ setStudentId(String)
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สั ญลักษณ์ การสื บทอด
คลาสแม่
(superclass)
extends

คลาสลูก
(subclass)
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รูปแบบคลาสแม่ และคลาสลูก
ื่ คลาสแม่ {
class ชอ
// Attribute
ื่ ตัวแปรที1
เปลี่ยนจาก private เป็ น protected
protected ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ื่ ตัวแปรที2
protected ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
เพื่อให้คลาสลูกเข้าถึงได้โดยไม่ตอ้ ง
ื่ ตัวแปรทีN
protected ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
เรี ยกผ่าน getter/setter method

}

// Getter&Setter Method
...

ื่ คลาสลูก extends ชอ
ื่ คลาสแม่ {
class ชอ
// Attribute
ื่ ตัวแปรที1
private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;
ื่ ตัวแปรที2
private ชนิดต ัวแปร ชอ
่ ;

}

// Getter&Setter Method
...
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ตัวอย่ าง
คลาสแม่ (superclass)
class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;
// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
return fullName;
}
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}

}

public int getAge( ) {
return age;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}

คลาสลูก (subclass)
class Student extends Person {
private String studentId;
public String getStudentId() {
return studentId;
}
public void setStudentId(String id) {
studentId = id;
}
}

Person

extends

Student

คลาสแม่
(superclass)
คลาสลูก
(subclass)
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public class TestApp {
คลาสทดสอบ
public static void main(String args[]) {
Student pop = new Student();
pop.setFullName("Poppy");
pop.setAge(21);
pop.setStudentId("61100000-0");

}

}

class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
return fullName;
}
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}

System.out.println(pop.getStudentId());
System.out.println(pop.getFullName());
System.out.println(pop.getAge() + " ปี ");

object
pop: Student

fullName = Poppy
age = 21
studentId = 61100000-0

}

public int getAge( ) {
return age;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}

class Student extends Person {
private String studentId;

คลาสลูก

public String getStudentId() {
return studentId;
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ
61100000-0
Poppy
21 ปี

คลาสแม่

public void setStudentId(String id) {
studentId = id;
}
}
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กิจกรรม
จงสร้างคลาส Teacher ที่สืบทอดจากคลาส Person โดยเพิม่ attribute ชื่อ department
Person
# fullName
# age

# แทน Protected

extends
Student
- studentId

Teacher
- department
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กิจกรรม
สร้างคลาส InterStudent โดยให้สืบทอดจากคลาส Student และเพิ่ม attribute ชื่อ
fromCountry เข้าไป
Person
# fullName
# age

extends
Student
- studentId

Teacher
- department

extends
InterStudent
- fromCountry
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การใช้ super
การใช้ super เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ในการระบุถึง object ของคลาสแม่ (superclass)
รู ปแบบการเรี ยก
ื่ แอทริบวิ ต์ของคลาสแม่
super.ชอ
ื่ เมธอดของคลาสแม่( )
super.ชอ

Constructor ของคลาสแม่สามารถเรี ยกจากคลาสลูกเช่นกัน รู ปแบบดังนี้
super( ); // เรียก Default Constructor ของคลาสแม่
super(arg_list, …); // เรียก Constructor อืน
่ ของคลาสแม่
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การเรียก Constructor จากคลาสแม่
Constructor ของคลาสแม่จะไม่ได้รับการสื บทอดมาให้คลาสลูก ดังนั้นหากต้องการให้ Constructor ของคลาสแม่ทางานต้อง
เขียนคาสัง่ เรี ยกเองโดยใช้ super(…);
คลาสทดสอบ

public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Student pop = new Student("Poppy", 21, "61100000-0");
System.out.println(pop);
}
}

class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;

คลาสแม่

public Person(String fullName, int age) {
this.fullName = fullName;
this.age = age;
}
}

class Student extends Person {
private String studentId;

คลาสลูก

public Student(String fullName, int age, String studentId) {
super(fullName, age);
this.studentId = studentId;
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ
Person [Student
[fullname=Poppy, age=21],
id=61100000-0]

public String toString() {
return "Person [Student [fullname=" + fullName
+ ", age=" + age + "], id=" + studentId + "]";
}

}
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กิจกรรม
จงสร้างคลาสใดๆก็ได้ ที่มีการสื บทอดจากคลาส Person โดยเพิม่ attribute และ
method ที่เหมาะสม
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กิจกรรม
จงสร้างคลาสแม่ชื่อ Point2D และคลาสลูกชื่อ Point3D และทดสอบการทางาน
Point2D
#x
#y

extends
Point3D
-z

44

Overloading
เมธอดเดียว อาจมี parameter ที่หลากหลาย การตั้งชื่อเมธอดหลากหลายอาจทาให้
เข้าใจยากต่อผูน้ าไปใช้ต่อ
Overloading คือ การเขียนเมธอดชื่อซ้ ากันในคลาส แต่มี parameter แตกต่างกัน ทา
ให้มีเมธอดหลากหลาย version
ช่วง runtime จะถูกเลือกเมธอดแบบอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากค่าที่ส่งให้กบั เมธอด
Overloading จะหมายถึง method ที่อยูใ่ นคลาสเดียวกัน
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เมธอด 2 version
class Person {
private String fullName;
private int age;
public Person(String fullName, int age) {
this.fullName = fullName;
this.age = age;
}

}

ชื่ อเมธอด calculateBirthYear
ซา้ กัน แต่ parameter ต่ างกัน

public int calculateBirthYear( ) {
int yearOld = 2562 - age;
return yearOld;
}

// version A

public int calculateBirthYear(int currentYear, int age) {
int yearOld = currentYear - age;
return yearOld;
}

// version B
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ตัวอย่ างการทางาน
// คลาสหล ัก
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
Person john = new Person("John", 20);

}
}

class Person {
private String fullName;
private int age;
public Person(String fullName, int age) {
this.fullName = fullName;
this.age = age;
}

int year = john.calculateBirthYear();
System.out.println(year);
year = john.calculateBirthYear(2563, 15);
System.out.println(year);

int calculateBirthYear( ) {
int yearOld = 2562 - age;
return yearOld;
}

object
john: Person

fullName = John
= 20
age
Person(String fullName, int age)
calculateBirthYear( ): int
calculateBirthYear(int currentYear, int age): int

}

int calculateBirthYear(int currentYear, int age){
int yearOld = currentYear - age;
return yearOld;
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ
2542
2545
47

static attribute
คลาสบางคลาส อาจไม่ตอ้ งการปกป้องข้อมูล เนื่องจากอาจมีความจาเป็ นต้องใช้
ข้อมูลร่ วมกับคลาสอื่น เช่น
 ค่าคงที่ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าใน Math.PI
 สถานะ หรื อ การตั้งค่าบางอย่าง (Configuration)
รู ปแบบการใช้
static return_type ชื่อตัวแปร;
รู ปแบบการอ้างถึง
ชื่ อคลาส.ชื่ อattribute
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ตัวอย่ าง
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
System.out.println( Visitor.count ); // อ่านค่าได้โดยตรง
Visitor.count = 1; // กาหนดค่าได้โดยตรง
}
}

อ้างถึงตัวแปร count จากชื่อคลาส Visitor ได้
ทันทีโดยไม่ตอ้ งใช้คาสัง่ new Visitor( ) ก่อน

class Visitor {

ตัวอย่ างหน้ าจอ
0

static int count = 0;
}
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static method
เมธอดที่ตอ้ งการให้ผใู ้ ช้เรี ยกใช้ได้โดยตรง โดยไม่ตอ้ งสร้าง object ก่อน
เรี ยกว่า static method (หรื อ class method)
รู ปแบบการใช้
static return_type ชื่ อเมธอด( ตัวแปรรับค่า ) { ... }
รู ปแบบการอ้างถึง
ชื่ อคลาส.ชื่ อเมธอดstatic( );
static method จะเข้าถึงตัวแปรที่เป็ น static ด้วยกันได้เท่านั้น ไม่สามารถ
เข้าถึงตัวแปรปกติที่ไม่ระบุวา่ เป็ น static ได้
50

ตัวอย่ าง
public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
System.out.println( Calculator.plus(5, 7) );
}

เรี ยกใช้เมธอด plus( ) ผ่านคลาส Calculator
โดยไม่ตอ้ ง new Calculator( )

}
class Calculator {

ตัวอย่ างหน้ าจอ

static int plus(int a, int b) {
return a+b;

12

}
}
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Overloading เมธอดแบบ static
public class TestMethodOverloading {
public static int average(int n1, int n2) {
System.out.println("Run version A");
return (n1+n2)/2;
}

// version A

public static double average(double n1, double n2) {
System.out.println("Run version B");
return (n1+n2)/2;
}

// version B

public static int average(int n1, int n2, int n3) {
System.out.println("Run version C");
return (n1+n2+n3)/3;
}

// version C

public static void main(String[] args) {
System.out.println(average(1, 2));
// Use A
System.out.println(average(1.0, 2.0)); // Use B
System.out.println(average(1, 2, 3)); // Use C
System.out.println(average(1.0, 2)); // Use B – ค่า 2 ถูกแปลงเป็น double อ ัตโนม ัติ
// average(1, 2, 3, 4);
// Compilation Error – ไม่ตรงก ับ method ใดๆ
}
}
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Overloading Constructors
การสร้าง object ใหม่ดว้ ยคาสัง่ new อาจทาได้หลายรู ปแบบ
Person robert = new Person( );
Person john = new Person("John Smith");
Person robert = new Person("Robert Morgan", 15);

การเขียน Constructor ที่มี parameter หลายแบบ เรี ยกว่าเป็ นการ Overloading ด้วย
Constructor ที่มี parameter ตรงตามรู ปแบบที่เขียนไว้ จะถูกเลือกอัตโนมัติ เมื่อสร้าง
Object ด้วยคาสัง่ new
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ตัวอย่ าง
class Person {
protected String fullName;
protected int age;
public Person() {
fullName = "";
age = 0;
}

มี 3 Constructor ที่มี parameter
ต่ างกัน
// version A

public Person(String fullName) {
this.fullName = fullName;
age = 0;
}

// version B

public Person(String fullName, int age) {
this.fullName = fullName;
this.age = age;
}

// version C

}
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ตัวอย่ างการทางาน
class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;

public class TestApp {
public static void main(String args[]) {

public Person() {
fullName = "";
age = 0;
}

Person john = new Person("John Smith");
Person robert = new Person("Robert Morgan", 15);
}

// version A

public Person(String fullName) { // version B
this.fullName = fullName;
age = 0;
}

}

public Person(String fullName, int age) { // version C
this.fullName = fullName;
this.age = age;
}
}

object

object

john: Person

robert: Person

fullName = John Smith
age = 0

fullName = Robert Morgan
age = 15
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Override
คลาสลูกที่สืบทอดมาจากคลาสแม่ หากไม่ตอ้ งการใช้สิ่งที่คลาสแม่มีมา และต้องการ
เขียนใหม่ข้ ึนมาเอง สามารถทาได้โดยประกาศชื่อให้ตรงกับคลาสแม่
การบดบังเมธอด หรื อ attribute จากคลาสแม่ เรี ยกว่า Override
การ Override จะเกิดในคลาสลูกเท่านั้น ขณะที่ Overloading จะเกิดภายในคลาส
เมธอดที่จะถูก Override ต้องมีรายการ parameter ที่ตรงกับ
เมธอดแม่ดว้ ยจึงจะถูก Override ได้
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ตัวอย่ าง
class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;

class Student extends Person {
private String studentId;
public String getFullName() { // Override
return studentId + " " + fullName;
}

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
return fullName;
}

public String getStudentId() {
return studentId;
}

public void setFullName(String fullName) {
this.fullName = fullName;
}
public int getAge( ) {
return age;
}

}

public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}

public void setStudentId(String id) {
studentId = id;
}
}

Person

extends

Student

คลาสแม่
(superclass)
คลาสลูก
(subclass)
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public class TestApp {
คลาสทดสอบ
public static void main(String args[]) {
Student pop = new Student();
pop.setFullName("Poppy");
pop.setAge(21);
pop.setStudentId("61100000-0");

}

}

class Person {
// Attribute
protected String fullName;
protected int age;

// Getter&Setter Method
public String getFullName( ) {
return fullName;
}
public void setFullName(String newFullName) {
fullName = newFullName;
}

System.out.println(pop.getStudentId());
System.out.println(pop.getFullName());
System.out.println(pop.getAge() + " ปี ");

object
pop: Student

fullName = Poppy
age = 21
studentId = 61100000-0

}

public int getAge( ) {
return age;
}
public void setAge(int newAge) {
age = newAge;
}

class Student extends Person {
private String studentId;

คลาสลูก

public String getFullName( ) { // Override
return studentId + " " + fullName;
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ

public String getStudentId() {
return studentId;
}
public void setStudentId(String id) {
studentId = id;
}

61100000-0
61100000-0 Poppy
21 ปี

คลาสแม่

}
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กิจกรรม
เมธอด setCost( ) ใดที่ถูก Overloading

ข

ก

ค

ง
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กิจกรรม
เมธอด getID( ) คือ การ ____________ ในคลาสลูก VipOrder.
ก. Override
ข. Overload
ค. สื บทอด
ง. ถูกทุกข้อ
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กิจกรรม
ข้อใดเป็ นการ Override เมธอด setQoh

ก

ค

ข

ง
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กิจกรรม
Employee
#
#
+
+
+

employeeName: String
age: int
Employee()
Employee(employeeName:String, age:int)
getRemainRetire(): int

PartTimeEmployee
- dayPaid: int
+ PartTimeEmployee(employeeName:String, age:int, dayPaid:int)
+ getRemainRetire(): int
+ calculateIncome(): float
+ calculateIncome(dayWork:int): float

 สร้างคลาสที่มีโครงสร้างดังภาพ
 เมธอด getRemainRetire( )
 คลาสแม่ คานวณปี ที่เหลือที่พนักงานจะ
เกษียณ (พนักงานจะเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี )
โดยคานวณจากปี ปัจจุบนั
 คลาสลูก override method จากคลาสแม่
โดยพนักงานแบบ parttime จะไม่มีการ
คานวณปี ที่เหลือที่จะเกษียณ ให้ส่งค่า 0
กลับ
 เมธอด calculateIncome() ใช้คานวณค่าแรงหาก
ใช้เวลาทางานครบ 30 วัน โดย overload เมธอด
calculateIncome(dayWork:int) โดยใช้คานวณ
ค่าแรงหากใช้เวลาทางานครบตามจานวนวันที่
ระบุ
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Polymorphism
Polymorphism แปลว่า "ความหลากหลาย"
ในทาง OOP คือ รู ปแบบของ object ที่สามารถมีหลากหลายการทางาน ซึ่งเกิดจาก
การสื บทอดคลาส โดยยังคงคุณสมบัติของคลาสแม่เอาไว้อยู่

ช่วยให้การรับและส่ งข้อมูลไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะ object ของคลาสเดียวเท่านั้น อาจ
มีท้ งั คลาสลูกหรื อคลาสหลานก็ได้
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คลาสแม่ กาหนดพฤติกรรมแก่ คลาสลูก
คลาสแม่ นิยามพฤติกรรม
(method) สาหรับให ้ทุก
ื ทอด
คลาสลูกทีจ
่ ะมาสบ

Monster
+ attack():String

FireMonster
+ attack():String

WaterMonster

StoneMonster

+ attack():String

+ attack():String

ื ทอดพฤติกรรม
คลาสลูกสบ
(method) แล ้วกาหนดการ
ทางานภายในทีแ
่ ตกต่างกันไป
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public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
ื่ คลาสลูกและสร ้าง object จากคลาสเดียวกับทีป
// ประกาศชนิด object ในชอ
่ ระกาศ
FireMonster fm = new FireMonster();

ตัวอย่ าง

callAttack1(fm);

คลาสแม่

// ประกาศชนิด object เป็ นคลาสแม่ แต่สร ้าง object ของคลาสลูก
Monster m1 = new FireMonster();
Monster m2 = new WaterMonster();
Monster m3 = new StoneMonster();
Monster m4 = new Monster();

}

callAttack2(m1);
callAttack2(m2);
callAttack2(m3);
callAttack2(m4);

เมธอดรับได้เฉพาะ object ของ
คลาส FireMonster เท่านั้น

public static void callAttack1(FireMonster m) {
// เรียก attract จาก FireMonster
เมธอดรับได้ท้ งั
System.out.println(m.attack());
}
object ของคลาสแม่

}

// เมธอดร ับพารามิเตอร์ได้หลากหลาย object
public static void callAttack2(Monster m) {
่ มา
// เรียก attract ตามชนิดของ object ทีส
่ ง
System.out.println(m.attack());
}

ตัวอย่ างหน้ าจอ

Attack with fire!
Attack with fire!
Attack with water!
Attack with stones!
I don't know how to attack!

และลูก ทาให้มีความ
หลากหลาย
(Polymorphism)

class Monster {
ื ทอด
// นิยามพฤติกรรมให้แก่คลาสลูกทีจ
่ ะมาสบ
public String attack() {
return "I don't know how to attack!";
}
}

class FireMonster extends Monster {
public String attack() {
return "Attack with fire!";
}
}

คลาสลูก

class WaterMonster extends Monster {
public String attack() {
return "Attack with water!";
}
}
class StoneMonster extends Monster {
public String attack() {
return "Attack with stones!";
}
}
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Interface
Interface คือ คลาสที่มีเพียงต้นแบบของฟังก์ชนั เท่านั้น ไม่มีส่วนการทางานจริ ง
Interface ใช้ในการกาหนดว่าคลาสนั้นทาอะไรได้บา้ ง ทาให้คลาสที่สืบทอดมีการ
ทางานแตกต่างกันไปตามที่นกั พัฒนากาหนด แต่ยงั คงชื่อและตัวแปรรับค่า
(parameter) สาหรับเรี ยกใช้เหมือนเดิม
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รูปแบบ Interface
ื่ คลาสแม่ {
interface ชอ
// Attribute
หากมี attribute ต้อง
ื่ ตัวแปรที1
final ชนิดต ัวแปร ชอ
่ = ค่าเริม
่ ต ้น;
กาหนดค่าเริ่ มต้น และ
ื่ ตัวแปรที2
final ชนิดต ัวแปร ชอ
่ = ค่าเริม
่ ต ้น;
กาหนดเป็ น final (ค่าคงที่)
ื่ ตัวแปรทีN
final ชนิดต ัวแปร ชอ
่ = ค่าเริม
่ ต ้น;
// เมธอดต้นแบบ
มีเพียงหัวของเมธอดเท่านั้น
การทางานจะถูกนิยามในคลาสลูก

}

public returnType เมธอดที1
่ ();
public returnType เมธอดที2
่ ();

ื ทอด Interface
การสบ
้ าสง่ ั implements
ใชค
ไม่ใช่ extends

ื่ คลาสลูก implements ชอ
ื่ คลาสแม่ {
class ชอ

}

public returnType เมธอดที1
่ () { … }
public returnType เมธอดที2
่ () { … }
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สั ญลักษณ์ Interface
่ าอธิบาย หรือ
ใสค
stereo type ใน
เครือ
่ งหมาย << … >>

<<Interface>>
Monster
+ attack():String

FireMonster
+ attack():String

WaterMonster

StoneMonster

+ attack():String

+ attack():String
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ตัวอย่ าง
คลาสแม่

public class TestApp {
public static void main(String args[]) {
ื่ คลาสแม่
// ประกาศ object ในชอ
ื่ คลาสลูก
// แต่สร้าง object ในชอ
Monster m1 = new FireMonster();
Monster m2 = new WaterMonster();
Monster m3 = new StoneMonster();
// เรียกเมธอด attack()
System.out.println(m1.attack()); // จาก FireMonster
System.out.println(m2.attack()); // จาก WaterMonster
System.out.println(m3.attack()); // จาก StoneMonster

}

}

// ประกาศ และสร้าง object ของคลาสแม่
Monster m4 = new Monster();
System.out.println(m4.attack());

Interface ไม่สามารถ
สร้าง object ได้

ตัวอย่ างหน้ าจอ
Attack with fire!
Attack with water!
Attack with stones!

interface
Monster
class Monster
{ {
ื ทอด
// นิยามพฤติกรรมให้แก่คลาสลูกทีจ
่ ะมาสบ
public
public String
String attack()
attack() {
;
return "I don't know how to attack!";
}
}

คลาสลูก

class FireMonster extends
Monster
{
implements
Monster
{
public String attack() {
return "Attack with fire!";
}
}

class WaterMonster extends
Monster
{
implements
Monster
{
public String attack() {
return "Attack with water!";
}
}
class StoneMonster implements
extends Monster
{
Monster
{
public String attack() {
return "Attack with stones!";
}
}
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กิจกรรม
จงสร้าง interface Animal ที่มีการกาหนดให้คลาสลูกต้องสร้าง method ชื่อ
makeNoise( ) โดยให้แสดงข้อความเสี ยงร้องของสัตว์ที่มีความแตกต่างกันตามชื่อ
คลาส
<<Interface>>
Animal
+ makeNoise():String

Dog
+ makeNoise():String

Cat
+ makeNoise():String

Elephant
+ makeNoise():String
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Composition
การนาคลาสที่มีอยูแ่ ล้วมาใช้งาน โดยนามาเป็ น attribute หนึ่งของคลาสใหม่ เรี ยกว่า
การประกอบคลาส หรื อ Composition

Book

Author
+
+

name: String
email: String
Author(name:String, email:String)
toString(): String

+
+

name: String
bookAuthor: Author
price: int
Book(name:String, bookAuthor:Author, price:int)
toString(): String

Attribute bookAuthor ประกาศชนิด
่ นประกอบ
คลาส Author เพือ
่ เป็นสว
(composition) หนึง่ ในคลาส
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class Author {
private String name;
private String email;
// Constructor
public Author(String name, String email) {
this.name = name;
this.email = email;
}
public String toString() {
return "[Author: " + name + " (" + email + ")]";
}
}

class Book {
private String name;
private Author bookAuthor;
private int price;
// Constructor
public Book(String name, Author bookAuthor, int price) {
this.name = name;
this.bookAuthor = bookAuthor;
this.price = price;
}
public String toString() {
return name + " by " + bookAuthor
+ " - " + price + " baht";
}

public class TestApp {
}
public static void main(String args[]) {
// สร้าง object ของคลาส Author ก่อน
Author john = new Author("John Smith", "smith@gmail.com");
System.out.println(john);

// สร้าง object ของ Book โดยกาหนด object ของคลาส Author ลงไปด้วย
Book book1 = new Book("Java Tutor", john, 230);
System.out.println(book1);

}

}

// สร้าง object ของ Book โดยสร้าง object ของคลาส Author กาหนดลงไปด้วย
Book book2 = new Book("Java EE", new Author("Robert", "rb@gmail.com"), 350);
System.out.println(book2);

ตัวอย่ างหน้ าจอ
[Author: John Smith (smith@gmail.com)]
Java Tutor by [Author: John Smith (smith@gmail.com)] - 230 baht
Java EE by [Author: Robert (rb@gmail.com)] - 350 baht
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กิจกรรม
สร้างคลาส Point และนามาประกอบเป็ นส่ วนหนึ่งของคลาส Line หลังจากนั้นให้
สร้างคลาส TestLine เพื่อทดสอบการทางาน

Point
+
+

x: int
y: int
Point(x:int, y:int)
toString(): String

Line
+
+

begin: Point
end: Point
Line(begin:Point, end:Point)
toString(): String
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