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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
 
หัวข้อประจ าบท 
 

1. ความรู้พ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
3. การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ 
4. เมธอดแบบโอเวอร์โหลดดิ้ง 
5. การเข้าถึงคลาส 
6. คอนสตรัคเตอร์ 
7. การสืบทอดคลาส 
8. เนมสเปซ 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนด้านและคุณลักษณะของโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบของเชิงวัตถุได้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเมธอดแบบโอเวอร์โหลดดิ้ง การ

เข้าถึงคลาส คอนสตรัคเตอร์ การสืบทอดคลาสและเนมสเปซ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนน าหลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ไปประยุกต์ในการแก้โจทย์

ปัญหาในการเขียนโปรแกรมได้ 

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 
 

1. ผู้สอนบรรยายในชั้นเรียน ตามหัวข้อเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ กระบวนการคิด และการแก้ปัญหา 
3. ผู้สอนสาธิตการใช้งานโปรแกรมพร้อมทั้งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรม PowerPoint 
3. โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการอภิปราย การตอบค าถาม และซักถามระหว่างเรียน 

2. การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม 

3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี 6   

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
 

 จากเนื้อหาบทที่ 1 ที่กล่าวมา ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ
มีหลักการ และแนวคิดที่แตกต่างกันตามยุคสมัยเริ่มแรกมาถึงปัจจุบัน เนื้อหาในบทเรียนนี้จะกล่าวถึง
หลักการท างานพ้ืนฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ และน าแนวคิดนี้ไปสู่การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ หรือ
ทีเ่รียกว่า “OOP (Object Oriented Programming)” 
 
6.1 ความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  

การเขียนโปรแกรมที่ผ่านมาในเบื้องต้น เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง วิชวลเบสิก 
มีลักษณะการท างานแบบออบเจ็คหรือเชิงวัตถุอยู่ภายใน แต่วิธีการต่าง ๆ ใช้ค าสั่งควบคุม        การ
ท างานของโปรแกรมและการสร้างโปรแกรมย่อย ฟังก์ชันเพ่ือท างานกับข้อมูล การเขียนโปรแกรม
แบบเชิงวัตถุถือว่าข้อมูลเป็นส่วนส าคัญ การสร้างโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันจึงขึ้นตรงต่อโครงสร้าง
ข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของข้อมูล จึงต้องเปลี่ยนการท างานในโปรแกรมไปด้วย      
ในบางครั้งอาจถึงกับต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเห็นได้จากระบบใหญ่ มีความซับซ้อนมาก 
วิธีการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างจึงไม่เหมาะสมส าหรับการสร้างแอพพลิเคชั่นที่ไม่ใหญ่มาก 
(ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หมายถึง การมองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกของการเขียน
โปรแกรมเป็นวัตถุ วัตถุบนโลกของการเขียนโปรแกรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของตนเอง (ศุภชัย 
สมพานิช, 2559) และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นวิธีการใหม่ในการเขียนโปรแกรม โดยมุ่งที่จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างแอพพลิเคชัน ท าให้การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยวิธีนี้ใช้เวลาสั้นลง และ
ต้นทุนต่ าลง โดยการน าโค้ดที่สร้างไปแล้วกลับมาใช้งานใหม่ได้  และยังหาจุดที่ต้องการแก้ไข           
ในแอพพลิเคชั่นได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่น าแนวคิดในโลกของความเป็นจริงมาใช้กับ 
โลกของการเขียนโปรแกรม ถ้าหากเปรียบเทียบวิธีการที่โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมกับช่างยนต์
ประกอบรถยนต์ขึ้นมาหนึ่งคัน สิ่งที่ต้องการคือ เครื่องยนต์ ถังน้ ามัน ล้อรถ โครงสร้างรถ เป็นต้น  
เมื่อได้ชิ้นส่วนที่ต้องการแล้ว ก็น ามาประกอบเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าช่างยนต์ไม่จ าเป็นต้องสร้าง
เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวช่างยนต์เอง แต่จะเป็นผู้ สร้างที่มีความเข้าใจส่วนประกอบ  
ต่าง ๆ ท างานอย่างไร และจะน าเอาไปใช้ร่วมกับชิ้นส่วนอ่ืน ๆ ได้อย่างไร ช่างยนต์สามารถประกอบ
รถยนต์ขึ้นมาด้วยความช านาญของเขา เช่นเดียวกันกับการสร้างซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แบบเชิงวัตถุ 
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ก็คือการมองซอฟต์แวร์ว่าเป็นส่วนประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่โปรแกรมเมอร์น ามาประกอบกัน เช่น 
เมื่อต้องการเขียนโปรแกรมบนวินโดวน์ อุปกรณ์พ้ืนฐานที่ต้องการ เช่น Button TextBox Form  
เป็นต้น สามารถประกอบกันเป็นโปรแกรมได้ โดยไม่จ าเป็นต้องทราบว่าอุปกรณ์ พ้ืนฐานนั้น        
สร้างขึ้นมาได้อย่างไร เพียงแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าจะใช้ชิ้นส่วนใด ใช้อย่างไร ก็สามารถสร้าง
โปรแกรมขึ้นมาได้ โดยการน าวัตถุต่าง ๆ มาประกอบกัน เหมือนกับช่างยนต์น าเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ   
มาประกอบเข้าด้วยกัน(ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558)  
 
6.2 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 
 

จากความหมายที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถจ าลองแนวคิดของการท างานแบบเชิงวัตถุ โดย
โครงสร้างที่ส าคัญของเชิงวัตถุประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ คลาส วัตถุ คุณสมบัติ และพฤติกรรม  
ดังภาพที ่6.1 
 

คลาส

วัตถุ วัตถุ วัตถ ุ วัตถุ

วัตถุ วัตถ ุวัตถุ

คุณสมบัติ
พฤติกรรม

  
  
ภาพที่ 6.1  ส่วนประกอบของเชิงวัตถุ 
  
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือการเขียนโปรแกรมแบบออบเจ็ค จะมองทุกอย่างของปัญหา
เป็นวัตถุหรือออบเจ็ค ถ้าหากวัตถุใดมีลักษณะคล้ายกันก็จะรวมทั้งหมดให้เป็นคลาส ถ้าหากมีการ
ประกาศตัวแปรหรือสร้างข้อมูลขึ้นมา ข้อมูลนั้นก็จะถูกใช้ในออบเจ็คนั้น ๆ การกระท ากับออบเจ็คจะ
กระท าผ่านเมธอดของคลาสนั้น ๆ ซึ่งภายในออบเจ็คจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญสองส่วนคือ 
คุณสมบัติ ซึ่งเป็นข้อมูลประจ าตัวของออบเจ็ค และพฤติกรรม ซึ่งบอกว่าออบเจ็คก าลังท าสิ่งใดอยู่  
ถ้าหากมีการสร้างออบเจ็คขึ้นมา และโปรแกรมต้องการจัดการกับข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะของ     
ออบเจ็ค ก็จะกระท าผ่านพฤติกรรม เช่น ถ้าออบเจ็คคือจักรยาน คุณบัติได้แก่ เจ้าของรถ ขนาด สี 
น้ าหนักรถคันนั้น ส่วนพฤติกรรม เป็นการก าหนดว่า รถนั้นวิ่ง จอด หรือการใส่ชื่อเจ้าของรถ เป็นต้น 
(ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) 
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จากภาพที่ 6.1 อธิบายให้เห็นส่วนประกอบของเชิงวัตถุ ในแนวคิดประกอบไปด้วยคลาส 
ภายในคลาสนั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ซึ่งวัตถุใดมีคุณสมบัติ หรือ
พฤติกรรมเดียวกับคลาส ก็ถือว่าเป็นวัตถุนั่นอยู่ ในคลาสดังกล่าว  ส่วนประกอบของเชิงวัตถุ             
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1.1 คลาส  
คลาส (Class) หมายถึง โครงร่างหรือพิมพ์เขียวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ (บัญชา 

ปะสีละเสสัง, 2558) เป็นการให้นิยามความหมาย และค าจ ากัดความกลุ่มของวัตถุกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
ในที่นี้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากล่าวถึงคลาสมนุษย์ เมื่อมองในความหมายขอบเขตของมนุษย์ ก็จะให้
ความหมายว่าเป็นลักษณะของสิ่ งมีชีวิตที่ เป็นรูปธรรม เช่น แขน ขา หู  ตา จมูก เป็นต้น             
หรือคุณสมบัติด้านนามธรรมภายในตัวของมนุษย์ เช่น ชื่อ รหัสประจ าตัวประชาชน ที่อยู่ อายุ เพศ 
น้ าหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ในส่วนนี้จะมองในลักษณะของคลาสนั้นบ่งบอกลักษณะภายในตัวของคลาส
เอง และส่วนที่สอง เป็นส่วนของการมองในส่วนของคลาสนั้นสามารถเกิดการกระท า จากตัวอย่าง
คลาสของมนุษย์ สามารถที่จะกระท า หรือแสดงพฤติกรรมออกมาได้ เช่น วิ่ง พูด แกว่งแขน กระโดด 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อมองในความหมายภาพรวมเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของมุมมองที่เป็นนามธรรม ที่ก าหนด
ขอบเขตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั่นเอง 

3.1.2 คุณสมบัติ  
คุณสมบัติ (Properties) หมายถึง องค์ประกอบภายในคลาส ใช้ในการก าหนดข้อมูล

เก็บภายในคลาส (บัญชา ปะสีละเตสัง,2558) หรือ ส่วนที่เป็นคุณลักษณะ ข้อก าหนด ของคลาสนั้นมี 
จากที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องคลาสมนุษย์ มนุษย์จะมีคุณสมบัติภายในคลาสของมนุษย์นั่นคือ แขน ขา ชื่อ 
รหัสบัตร ที่อยู่ อายุ เพศ เป็นต้น  

3.1.3 พฤติกรรม  
  พฤติกรรม (Behavior) หรือการกระท า (Action) คือ องค์ประกอบที่อยู่ภายใน
คลาส ใช้ในการก าหนดการกระท าบางอย่างของคลาส เช่น รถยนต์เคลื่อนที่ เร่งความเร็วรถยนต์   
เป็นต้น (ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) 

3.1.4 วัตถุ  
  วัตถุ  (Object) หมายถึง เป็นสิ่งที่เกิดจากคลาส โดยมีลักษณะของคุณสมบัติ และ
พฤติกรรมเช่นเดียวกับคลาส ออบเจ็คเป็นสิ่งมีตัวตน โดยในการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เมื่อมี
คลาส จะไม่สามารถท างาน จะต้องสร้างออบเจ็คที่เกิดจากคลาส  

จากที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นการอธิบายตามหลักแนวความคิดของเชิงวัตถุ ซึ่งโปรแกรม     
ที่สนับสนนุการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ จะมีองค์ประกอบพ้ืนฐานดังข้างต้น เมื่อน าหลักการนี้    
ไปใช้ในการเขียนโปรแกรม บางความหมายอาจมีศัพท์ที่ถูกเรียกแตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าว ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
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6.3 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 

ลักษณะขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเชิงวัตถุ ที่กล่าวไว้ในข้างต้น เป็นหลักการแนวคิดของ
เชิงวัตถุ เมื่อน ามาใช้ในลักษณะของโปรแกรมเชิงวัตถุ จะมีรายละเอียดของการเขียนโปรแกรม
ดังต่อไปนี้ 

6.3.1 การสร้างคลาส 
การสร้างคลาสในโปรแกรมวิชวลเบสิก ส่วนประกอบต่าง ๆ จะถูกก าหนดด้วยค าสั่ง 

“Class” ทั้งหมด จะเห็นได้ว่าในการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมา ชุดค าสั่งต่าง ๆ ถูกเก็บไว้ในโครงสร้าง
ของคลาส ดังภาพที่ 6.2 

 

 
 
ภาพที่ 6.2  ตัวอย่างคลาสที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมวิชวลเบสิก 
 

ในการสร้างคลาส นอกเหนือจากจากคลาสที่ถูกสร้างให้โดยโปรแกรม สามารถสร้างคลาสโดย
การเขียนค าสั่งได้ โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ในการสร้างคลาสดังนี้ 

 

Class  ชื่อคลาส 
   ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในคลาส 
End Class 

 

จากรูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่งในการสร้างคลาส สามารถอธิบายโครงสร้างการท างานของ
ค าสั่งได้ดังภาพที่ 6.3 
 

 
 
ภาพที่ 6.3  ตัวอย่างคลาสที่ถูกสร้างขึ้นมาเอง 
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การสร้างคลาสเพ่ือใช้งานจริง ส่วนมากจะสร้างแยกคลาสออกจากคลาสฟอร์ม โดยการสร้าง
ไว้ในไฟล์แยกออกไป ซ่ึงโปรแกรม มสี่วนที่ช่วยในการสร้างคลาส ดังภาพที่ 6.4  

 

 
 
ภาพที่ 6.4  การเลือกส่วนขยายประเภทคลาสในโปรแกรม 
 

โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก มี่ส่วนขยายหลายประเภทในการเลือกใช้งาน การสร้างคลาส 
เลือก Add Class ดังภาพที่ 6.5 

 

 
 
ภาพที่ 6.5  การก าหนดส่วนขยายประเภทคลาสในโปรแกรม 
 

ส่วนขยายคลาส จะเป็นประเภทไฟล์ที่มีนามสกุล .vb เช่นเดียวกันกับฟอร์ม แต่ไฟล์คลาสนี้
เป็นส่วนประกอบย่อยของฟอร์มหลัก ดังนั้นการเรียกใช้งานคลาสในโปรแกรม จะถูกเรียกในฟอร์ม
หลักดังภาพที่ 6.6 
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ภาพที่ 6.6  การก าหนดส่วนขยายประเภทคลาสในโปรแกรม 
 

6.3.2 การสร้างพร็อปเพอร์ตี้และการสร้างเมธอด 
คุณสมบัติ เมื่อน ามาเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเรียกว่า “พร็อปเพอร์ตี้” ในการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุพร็อปเพอร์ตี้  คือ สมาชิกของคลาสอีกประเภท โดยทั่วไปใช้ในการอ่านข้อมูล
บางอย่างของคลาส ซึ่งจากการใช้งานคอนโทรลต่าง ๆ ที่ผ่านมา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใด 
จะต้องเปลี่ยนที่พร็อปเพอร์ตี้ ในการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ จะต้องท าการสร้างพร็อปเพอร์ตี้
ให้กับคลาสที่สร้างขึ้น ส าหรับพร็อปเพอร์ตี้นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Set ส าหรับรับข้อมูล
เข้ามาในคลาส (ก าหนดพร็อปเพอร์ตี้) และ Get ส าหรับส่งข้อมูลออกไปจากนอกคลาส (อ่านค่า
ของพร็อปเพอร์ตี้) (Newsome, 2011) ซึ่งมีรูปแบบไวยากรณ์ในการสร้างชุดค าสั่งดังต่อไปนี้ 

 

Property  ชื่อพร็อปเพอร์ตี้()  As ชนิดข้อมูล 
Get 
  ชุดค าสั่ง 
  Return ค่าข้อมูล 
End Get 
  Set (value As ชนิดข้อมูล) 
  ชุดค าสั่ง 
End Set 

End Property 
 

พฤติกรรมหรือการกระท า เมื่อน ามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรียกว่า “เมธอด” จะมี
ค าสั่งที่เป็นการระบุเป็นเมธอดคือ Function โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ดังนี้ 

 

Function ชื่อเมธอด() As String 
       ชุดค าสั่ง 
End Function 
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จากรูปแบบไวยากรณ์สร้างชุดค าสั่งของพร็อปเพอร์ตี้ สามารถน ามาใช้เขียนโปรแกรม
สร้างพร็อปเพอร์ตี้ในคลาส student.vb ซึ่งการสร้างพร็อปเพอร์ตี้ในคลาสนั้น เมื่อเขียนค าสั่งสิ้นสุดที่ 
Properties สามารถใช้ปุ่ม Tab 1 ครั้ง โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก จะสร้างโครงสร้างของพร็อปเพอร์ตี้
ดังภาพที่ 6.7 

 

 
 
ภาพที่ 6.7  วิธีการสร้างพร็อปเพอร์ตี้ให้กับคลาส 
 

พร็อปเพอร์ตี้ของโปรแกรม จะสร้างค่าปกติ คือ NewPropertyValue ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อ
ตามลักษณะความหมายของการเขียนโปรแกรม โครงสร้างของพร็อปเพอร์ตี้ที่สร้างขึ้น มีส่วนขยาย
ภายในคลาส แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ท าหน้าที่ในการในการรับข้อมูลเข้ามาคือ Set ที่จะท า
หน้าที่ประมวลผลค าสั่ง ส่งออกค่าผลลัพธ์ที่ได้ไปยัง Get ที่จะท าหน้าที่ในการส่งข้อมูลออกไปยัง
ภายนอก ดังภาพที่ 6.8 
 

 
 
ภาพที่ 6.8  การก าหนดส่วนขยายประเภทคลาสในโปรแกรม 
 

จากรูปแบบไวยากรณ์การสร้างเมธอด เมื่อน าไปเขียนในโปรแกรม มีลักษณะของชุดค าสั่ง   
ดังภาพที่ 6.9 

 

 
 

ภาพที่ 6.9  การสร้างเมธอดภายในคลาส 
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พร็อปเพอร์ตี้ใหม่ภายในคลาส สามารถเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการเรียกใช้งานได้ เช่น เมื่อ
ต้องการส่งผ่านพร็อปเพอร์ตี้ใหม่ภายในคลาส เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลของนักศึกษา ประกอบไปด้วย 
รหัส ชื่อ และสาขาวิชา โดยพร็อปเพอร์ตี้  studentID() ใช้ _studentID รับและส่งผ่านค่ารหัส
นักศึกษา พร็อปเพอร์ตี้ใหม่ studentName ใช้ _studentName รับและส่งผ่านค่าชื่อนักศึกษา    
พร็อปเพอร์ตี้ใหม่ studentMajor ใช้ _studentMajor รับและส่งผ่านค่าสาขาวิชา เพ่ือให้ชุดค าสั่ง
เข้าใจง่ายและเป็นระเบียบในการท าความเข้าใจ สามารถจัดเรียงล าดับชุดค าสั่งพร็อปเพอร์ตี้และ   
เมธอดดังภาพที่ 6.10 

 

 

 
 
ภาพที่ 6.10  การปรับชุดค าสั่งในการสร้างคลาสและพร็อปเพอร์ตี้ 
 

6.3.3 การเรียกใช้งานคลาสผ่านอินสแตนซ์ 
เมื่อได้ด าเนินการสร้างคลาสและพร็อปเพอร์ตี้เสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไป คือ การน าไปใช้ 

ซึ่งจะต้องอ้างอิงผ่านตัวอินสแตนซ์ ดังนั้นการสร้างอินสแตนซ์จะต้องไปเขียนใช้งานที่ฟอร์มหลัก ท า
การเขียนโปรแกรมอ้างอิงไปยังคลาสที่ได้ท าการสร้างไว้ เพ่ือให้เห็นการส่งผ่านข้อมูล ผลจากการ
อ้างอิง โดยท าการออกแบบส่วนประกอบที่อยู่ ในฟอร์ม ให้มีส่วนที่ท าน้าที่ ในการแสดงรหัส            
ชื่อสาขาวิชา ดังภาพที่ 6.11 
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ภาพที่ 6.11  การออกแบบโปรแกรมตัวอย่างใช้งานคลาส 
 

การออกแบบโปรแกรมตัวอย่างของการใช้งานคลาส จะประกอบไปด้วยรายละเอียดแสดง
ข้อมูลในการรับส่งผ่านค่าภายในคลาส ดังภาพที่ 6.12 

 

 
 
ภาพที่ 6.12  การสร้างอินสแตนซ์จากคลาส 
 

การสร้างคลาสที่ผ่านมา คลาสเป็นเพียงชุดค าสั่งที่สร้างขึ้นเก็บไว้ในไฟล์เท่านั้น จึงยังไม่
สามารถใช้งานคลาสได้ การจะเรียกใช้งานส่วนต่าง ๆ ของรูปแบบเชิงวัตถุ สิ่งที่จ าเป็นเพ่ือเรียกใช้นั่น
คือ วัตถุ หรือออบเจ็ค ซึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะเรียกว่า “อินสแตนซ์ (Instance)” เป็นสิ่งที่
อ้างอิงถึงคลาส ดังนั้นออบเจ็คและอินสแตนซ์ จึงมีความหมายเดียวกัน ซึ่งมีรูปแบบไวยากรณ์ในการ
สร้างอินสแตนซ์ดังนี้คือ 

 
 

 Dim ชื่ออินสแตนซ์ As New ชื่อคลาส 
 

 
ค าสั่งที่ใช้ในการสร้างอินสแตนซ์ คือ New เป็นการระบุการสร้างอินสแตนซ์นั้นเกิดจาก 

คลาสใด ดังภาพที่ 6.12 และเมื่ออินสแตนซ์ต้องการใช้งานคลาส อินสแตนซ์จะมีการอ้างงอิง        
พร็อปเพอร์ตี้ภายในคลาส ดังภาพที่ 6.13 
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ภาพที่ 6.13  การอ้างอิงพร็อปเพอร์ตี้ภายในคลาส 
 

จากโปรแกรมภาพที่ 6.13 การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ผลลัพธ์ที่ได้จากการส่งผ่านค่า
ประมวลผลลัพธ์ที่ได ้ดังภาพที่ 6.14  
 

 
 
ภาพที่ 6.14  ผลลัพธ์ของโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ 

 
การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ องค์ประกอบหลัก ประกอบไปด้วย คลาส พร็อปเพอร์ตี้  

เมธอด และอินสแตนซ์ แต่ละส่วนจะมีการเชื่อมโยงหากัน จึงมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรม 
เพ่ือใช้กับการเขียนโปรแกรมท่ีมีความซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการท างานของโปรแกรม 

 
6.4 เมธอดแบบโอเวอร์โหลดดิ้ง 

 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สิ่งที่มีความน่าสนใจอีกประเภทนั่นคือ เมธอดโอเวอร์โหลดดิ้ง 

หมายถึง ความสามารถในการประกาศเมธอดให้มีชื่อเดียวกันมากว่าหนึ่งเมธอดในคลาสเดียวได้     
แต่เมธอดนั้นจะต้องมีค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 

การโอเวอร์โหลดดิ้ง ความสามารถ คือ ใช้ชื่อเมธอดเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ  
เมธอดและใช้ค าสั่ ง Overloads ไว้หน้าค าสั่ ง Function ซึ่ งมีรูปแบบไวยากรณ์การใช้ค าสั่ ง          
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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Public Overloads Function showSalary (ByVal Data as String) As ArrayList  
   ชุดค าสั่งที่ 1 
End Function 
Public Overloads Function showSalary (ByVal Data as Integer) As ArrayList  
   ชุดค าสั่งที่ 2 
End Function 

 
จากตัวอย่างแสดงถึงเมธอดทั้งสองมีชื่อเดียวกัน แต่พารามิเตอร์ที่ส่งให้เมธอดจะเป็นข้อมูล

ต่างชนิดกัน ถ้าหากพารามิเตอร์เหมือนกันและมีจ านวนเท่ากัน จะไม่สามารถท าโอเวอร์โหลดดิ้ง    
เมธอดได ้

 
6.5 การเข้าถึงคลาส 

 
การเข้าถึงข้อมูลหรือสมาชิกภายในคลาส เช่น พร็อปเพอร์ตี้หรือเมธอดที่อยู่ภายในคลาส  

การประกาศสมาชิกในคลาส จะมีการก าหนดขอบเขตของการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งมีขอบเขต 3 รูปแบบ 
(ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6.5.1 Private 
Private หมายถึง การเรียกได้เฉพาะภายในคลาสเท่านั้น ไม่สามารถเรียกจาก

ภายนอกคลาสได้ การประกาศพร็อปเพอร์ตี้หรือเมธอดให้เป็นแบบ Private จะเป็นการป้องกันไม่ให้
กระบวนการใด ๆ ที่อยู่ภายนอกคลาสเรียกใช้ได้ สิ่งที่จะเรียกใช้ได้ก็คือ กระบวนการที่อยู่ภายในคลาส
ปัจจุบันเท่านั้น คลาสลูกท่ีสืบทอด จะไม่สามารถเข้าถึงสมาชิกประเภทนี้ได้ 

6.5.2 Public 
Public หมายถึง การประกาศให้มีขอบเขตการเรียกใช้กว้างที่สุด กระบวนการ

ทั้งหมดอยู่ภายในคลาส และภายนอกคลาสทั้งหมด รวมทั้ งออบเจ็คของคลาส จะสามารถเข้าถึงได้
ทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการประกาศแบบสาธารณะ 

6.5.3 Protected 
Protected หมายถึง การประกาศพร็อปเพอร์ตี้และเมธอด ใช้ในกรณีที่มีการสืบทอด

คลาสจากคลาสแม่ไปยังคลาสลูก ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อการสืบทอดคลาส 
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6.6 คอนสตรัคเตอร์ 
 

คอนสตรัคเตอร์ (constructor) คือ ส่วนของโปรแกรมจะมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หลังจากมีการสร้างอินสแตนซ์เสร็จสิ้น การพัฒนาโปรแกรมนั้น จะใช้คอนสตรัคเตอร์ส าหรับเป็นตัว
ก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับอินสแตนท์ (สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, 2554) โดยคอนสตรัคเตอร์จะถูกเรียกให้
ท างานโดยอัตโนมัติ  คอนสตรัคเตอร์สามารถรับค่าพารามิเตอร์ได้ ดังนั้นจึงสามารถเริ่มต้นการท างาน
ของออบเจ็คได้แตกต่างตามค่าพารามิเตอร์ที่ก าหนดให้ ส าหรับรูปแบบไวยการณ์ของค าสั่งดังต่อไปนี้ 

 
Public Sub New [ค่าพารามิเตอร์] 
  ชุดค าสั่ง 
End Sub 

 
จากรูปแบบไวยากรณ์การใช้ค าสั่งสร้างคอนสตรัคเตอร์ สามารถน าไปสร้างเป็นค าสั่งตัวอย่าง

ดังภาพที่ 6.15 
 

 
 
ภาพที่ 6.15  การสร้างคอนสตรัคเตอร์ 
 

จากภาพที่ 6.15 การสร้างคอนสตรัคเตอร์ในคลาส Parent โดยการท างานให้แสดงข้อความ 
“สวัสดี” 

 

 
 
ภาพที่ 6.16  การสร้างอินสแตนซ์ในฟอร์มหลัก 
 

โปรแกรมฟอร์มหลัก ได้ท าการสร้างอินสแตนซ์ขึ้นมา 1 ตัว ชื่อ s จากคลาส Parent        
ดังภาพที่ 6.16 
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ภาพที่ 6.17  ผลลัพธ์ที่ได้จากคอนสตรัคเตอร์ 
 

จากผลลลัพธ์ที่ได้ภาพที่ 6.17 ท าให้เห็นว่า เมื่อมีการสร้างอินสแตนซ์ขึ้นมาจากคลาสที่มี 
คอนสตรัคเตอร์ คอนสตรัคเตอร์นั้นจะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานโดยอัตโนมัติเป็นล าดับแรก ซึ่งไม่ต้องเขียน
โปรแกรมอ้างอิงเมธอดคอนสตรัคเตอร์  
 
6.7 การสืบทอดคลาส 

 
การสืบทอดคลาส (Inheritance) หมายถึง ความสามารถของคลาสที่มีอยู่แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

(ธีรวัฒน์ ประกอบผล, 2558) ถ้าหากโปรแกรมมีการสร้างคลาสขึ้นมาคลาสหนึ่ง เช่น คลาสข้อมูล
พนักงาน และโปรแกรมต้องการเก็บข้อมูลของผู้บริหารพร้อมด้วย ซึ่งผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของ
พนักงานคนหนึ่งเช่นกัน มีข้อมูลพ้ืนฐานเหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่อาจมีคุณสมบัติบางอย่าง
เพ่ิมเติมขึ้นมา ดังนั้นในการสร้างออบเจ็คของผู้บริหารนั้น ไม่จ าเป็นต้องสร้างคลาสของผู้บริหารใหม่ 
แต่สามารถสร้างคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสข้อมูลพนักงานได้ เพียงแต่มีคุณสมบัติบางอย่างเพ่ิมเติม
เข้ามา คลาสหลักที่เป็นคลาสต้นแบบนี้อาจเรียกว่า คลาสพ่อ ซึ่งจะสร้างคลาสใหม่สืบทอดเป็นคลาส
ลูกได้อีกมาก และยังสามารถสืบทอดต่อ ๆ ไปได้อีก การท างานในลักษณะการสืบทอดคลาสนี้ ท าให้
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคลาสพ่อจะใช้ค าว่า Parent Super และ Base 
ส่วนส าหรับคลาสลูกท่ีสืบทอดมา จะเรียกว่า Child และ Sub  

เมื่อได้ท าการสร้างคลาสลูกโดยใช้การสื่บทอด คลาสใหม่จะสามารถใช้เมธอดและคุณสมบัติ
จากคลาสต้นแบบเฉพาะส่วนที่ประกาศเป็น Public เท่านั้น แต่ส่วนที่ประกาศเป็น Private จะไม่
สามารถรับได้ การประกาศแบบ Private กับ Public อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากถ้าประกาศแบบ 
Private ความสามารถนั้นจะไม่ส่งไปถึงคลาสลูก จะจ ากัดเพียงคลาสนั้นเท่านั้น แต่ถ้าประกาศแบบ 
Public ความสามารถก็จะส่งไปให้คลาสลูก แต่แอพพลิเคชั่นก็สามารถเข้ามาได้ ดังนั้นในวิชวลเบสิก 
เพ่ิมการประกาศแบบใหม่ คือ Protected ขึ้นมา ท าให้สามารถประกาศแบบส่งต่อไปให้คลาสลูกได้ 
แต่แอพพลิเคชันไม่สามารถเรียกใช้ได้ นั่นก็คือ Protected ใช้ได้เฉพาะคลาสในตระกูลเดียวกันหรือ  
ที่สืบทอดต่อกันเท่านั้น การสร้างคลาสลูกจะใช้ค าสั่ง “Inherits” เพ่ือบอกคลาสที่สร้างขึ้นมาจาก
คลาสใดดังโปรแกรมตัวอย่างภาพท่ี 6.18 
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ภาพที่ 6.18  โปรแกรมตัวออย่างการสืบทอดคลาส 
การสร้างคลาสประเภทการสืบทอดคลาส โดยคลาสลูก Child สืบทอดมาจากคลาสพ่อ 

Parent โดยใช้ค าสั่ง Inherits และเมธอด showMessage() ในคลาสพ่อ ดังนั้นจะได้รับการสืบทอด
ไปยังคลาสลูก ด้วยการเข้าถึงคลาสแบบ Protected คลาสลูกจึงสามารถเรียกใช้เมธอดที่อยู่ใน  
คลาสพ่อได้ดังภาพที ่6.19 
 

 
 
ภาพที่ 6.19  โปรแกรมตัวอย่างการเรียกใช้คลาสแบบสืบทอดคลาส 
 

การเรียกใช้งานคลาสจากฟอร์มหลัก สามารถสร้างตัวอินสแตนซ์ขึ้นมากจากคลาสลูก Child 
และเรียกเมธอดที่อยู่ในคลาสลูก test() ดังภาพที่ 6.20 
 

 
 
ภาพที่ 6.20  ผลลัพธ์โปรแกรมตัวออย่างการสืบทอดคลาส 
 

ผลลัพธ์จากการประมวลผลโปรแกรม เห็นได้ว่าจะแสดงข้อความ “การสืบทอดคลาส”      
ซึ่งเป็นค าสั่งที่อยู่ในเมธอดของ showMessage() ในคลาสพ่อ Parent แต่การเรียกใช้เมธอดไม่ได้
เรียกใช้โดยตรงกับคลาสพ่อ แต่เรียกผ่านคลาสลูกที่ได้รับการสืบทอดมาจากคลาสพ่อนั่นเอง 
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6.8 เนมสเปซ 
 

เนมสเปซ (Namespace) หมายถึง เส้นทางหรือต าแหน่งที่คลาสนั้นถูกเก็บไว้ คลาสของ
โปรแกรมนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงต้องจัดเก็บคลาสประเภทเดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน หรือ
เกี่ยวข้องกันมาเก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าหรือสะดวกต่อการเข้าใช้งาน ทั้ง
ยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการตั้งชื่อคลาสที่ซ้ าซ้อน เช่น กลุ่มคลาสที่เป็นกราฟิก กลุ่มคลาสที่
เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เป็นต้น (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2558) ลักษณะของเนมสเปซแบ่งออกเป็น      
2 ประเภทดังนี้ 

 
6.8.1 เนมสเปซในโปรแกรม 

โปรแกรมวิชวลเบสิก ได้เตรียมเนมสเปซไว้ใช้งานเป็นจ านวนมาก บางส่วนที่เป็น
ส่วนประกอบพ้ืนฐานในการท างานของโปรแกรม จะถูกเรียกมาใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยไม่จ าเป็น  
ต้องอิมพอร์ตเข้ามาเอง เช่น System, System.Collections เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ต้องอิมพอร์ต
เข้าเสมอ ถ้าไม่อิมพอร์ตจะท าให้ไม่สามารถใช้งานคลาสภายในเนมสเปซนั้นได้ การใช้ค าสั่งในการ
ดึงเนมสเปซใช้งาน จะใช้ค าสั่ง Imports ไว้ในส่วนแรกสุดของโปรแกรม หากมีความต้องการดึงหลาย
เนมสเปซ ก็สามารถใช้ค าสั่ง Imports ได้หลายครั้งได้ รูปแบบไวยากรณ์ของค าสั่งสร้างเนมสเปซ    
ดังตารางที่ 6.1 

 
  

 Import  เนมสเปซ 
 

 
 

โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก มีจ านวนเนมสเปซมากมายให้เลือกใช้งาน เนมสเปซที่ส าคัญใน
โปรแกรมมีรายละเอียดดังตารางที่ 6.1 
 
ตารางท่ี 6.1 เนมสเปซในโปรแกรม 
 

ชื่อเนมสเปซ หน้าที่ 
System 
 
System.Collections 
System.Text 
 

ประกอบด้วยคลาสที่ เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการท างานของ
โปรแกรมท้ังหมด 
ประกอบด้วยคลาสที่เก่ียวกับการจัดเก็บข้อมูลแบบ Collection 
ประกอบด้วยคลาสที่เกี่ยวกับการเข้ารหัสอักขระแบบต่าง ๆ เช่น ASCII, 
Unicode UTF-8 
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ชื่อเนมสเปซ หน้าที่ 

System.Media 
System.Treading 
System.Deployment 
System.IO 
 
System.Data 
System.Data.OleDb 
 
System.Data.SlClient 
 
System.Linq 
System.Drawing 
System.Net 
System.XML 
System.Web 
System.Windows 

ประกอบด้วยคลาสที่เก่ียวกับระบบมัลติมีเดีย 
ประกอบด้วยคลาสที่เก่ียวกับมัลติเธด 
ประกอบด้วยคลาสที่เก่ียวกับการแจกจ่ายแอปพลิเคชัน 
ประกอบด้วยคลาสที่เกี่ยวกับระบบ Input/Output ในการอ่าน/เขียน
ไฟล์และตสตรีม 
ประกอบด้วยคลาสที่เก่ียวข้องการจัดการฐานข้อมูลทั้งหมด 
ประกอบด้วยคลาสที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูผ่าน OLEDB 
Provider 
ประกอบด้วยคลาสที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่าน Native 
Provider (ส าหรับฐานข้อมูล SQL Server) 
ประกอด้วยคลาสที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วย LINQ 
ประกอบด้วยคลาสเกี่ยวกับงานด้านกราฟิก 
ประกอบด้วยคลาสเกี่ยวกบระบบเน็ตเวิร์ค 
ประกอบด้วยคลสในการจัดการข้อมูลแบบ XML 
ประกอบด้วยด้วยคลาสที่เก่ียวกับเว็บ 
ประกอบด้วยคลาสที่เก่ียวกับระบบปฏิบัติการ Windows 

 

นอกเหนือจากเนมสเปซที่มีความส าคัญในการใช้ในการเขียนโปรแกรมในข้างต้น สามารถ
ก าหนดส่วนเพ่ิมเนมสเปซเข้ามาใช้งานในโปรแกรม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 6.21  การเรียกเนมสเปซใช้งานในโปรแกรม 
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เนมสเปซของโปรแกรม จะอยู่ในส่วนของรายการ Project -> Add Reference ซึ่งแสดง  

ดังภาพที่ 6.22 
 

 
 
ภาพที่ 6.22  การเลือกเนมสเปซเข้ามาใช้งาน 
 

ส่วนการท างานของ Reference Manager ให้ก าหนดลักษณะของการใช้งานโปรแกรม   
เมื่อต้องการก าหนดส่วนเพ่ิมเติม ให้ท าการเลือกกลุ่มคลาสหรือเนมสเปซโดยท าเครื่องหมายถูก    
หน้ากลุ่มที่เลือกดังภาพที่ 6.23 

 

 
 
ภาพที่ 6.23  การเขียนโปรแกรมน าเข้าเนมสเปซ 
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เมื่อท าการ import เลือกส่วนเพ่ิมเติมเข้าสู่โปรแกรม การเขียนโปรแกรมก็สามารถเรียก    
ใช้งานโดยการอ้างชื่อเนมสเปซที่ได้ท าการน าเข้ามา ซึ่งจะเห็นคลาสต่าง ๆ จากนั้นก็สามารถเลือก
คลาสที่ต้องการได้ ดังภาพที่ 6.23 

 

 
 
ภาพที่ 6.24  ผลลัพธ์โปรแกรมตัวออย่างเรียกใช้เนมสเปซ 
 

จากภาพที่ 6.23 โปรแกรมตัวอย่างการก าหนดเพ่ิมเติมเนมสเปซเข้าสู่โปรแกรม ซึ่งได้ผลลัพธ์
จากการประมวลผลชุดค าสั่งดังภาพที่ 6.24 

6.8.2 เนมสเปซสร้างขึ้นใหม่ 
เนมสเปซนอกเหนือจากการใช้งานในโปรแกรม เนมสเปซ ก็สามารถสร้างขึ้นมาใช้

งานเองได้ โดยมีรูปแบบไวยากรณ์ค าสั่งดังต่อไปนี้ 
 

Namespace ชื่อเนมสเปซ 
Public Class ชื่อคลาสที่ 1 

 

..... ชุดค าสั่ง 
 

End Class 
Public Class ชื่อคลาสที่ 2 
 

..... ชุดค าสั่ง 
 

End Class 
Public Class ชื่อคลาสที่ N 
 

….. ชุดค าสั่ง 
 

End Class 
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การสร้างเนมสเปซนั้น สามารถสร้างได้หลายเนมสเปซ เพ่ือเก็บรายละเอียดการท างาน    
ของคลาสที่สร้างขึ้นเอง จากรูปแบบไวยากรณ์ค าสั่งเนมสเปซ สามารถน าไปเขียนเป็นโปรแกรม
เนมสเปซดังภาพที่ 6.25 
 

 
 
ภาพที่ 6.25  การสร้างเนมสเปซขึ้นมาใช้งานเอง 
 

จากภาพที่ 6.25 มีการสร้าง 2 เนมสเปซ ประกอบไปด้วย Room_GIF เป็นเนมสเปซที่เก็บ
คลาสห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง (R12 และ R11) และ Room_General เป็นเนมสเปซที่เก็บคลาส
ห้องเรียนปกติ การเรียกใช้งานเนมสเปซในโปรแกรมดังภาพท่ี 6.26 

 

 
 
ภาพที่ 6.26  การเขียนโปรแกรมเรียกใช้เนมสเปซที่สร้างขึ้นมาเอง 
 

การใช้งานเนมสเปซ เมื่อต้องการเรียกเนมสเปซมาใช้ จะท าการ Imports เนมสเปซที่สร้างไว้ 
ขึ้นมาใช้งานผ่านตัวอินสแตนซ์ ซึ่งแต่ละอินสแตนซ์เกิดจากคลาสต่างกัน ดังนั้นเมื่อมีการเรียกใช้งาน
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ภายในคลาสภายในเนมสเปซ ก็จะเห็นเมธอด ที่ต่างกันตามส่วนประกอบที่อยู่ภายในคลาสเท่านั้น   
ดังภาพที่ 6.27 

    
 
ภาพที่ 6.27  ผลลัพธ์การประมวลผลการเรียกใช้เนมสเปซ 
 

อินสแตนซ์ที่สร้างขึ้นเปรียบเสมือนนักเรียนแต่ละคน แต่ละคนมีเมธอดบอกสถานะห้องเรียน 
เมื่อประมวลผลลัพธ์ของโปรแกรมจะไดด้ังภาพที่ 6.27 
 

สรุป 
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นแนวคิดที่ถูกน ามาใช้ในการเขียนโปรแกรมมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากมีความสะดวก ตรวจสอบและแก้ไขชุดค าสั่งได้ง่าย ซึ่งเหมาะสมกับการน าไปใช้พัฒนา
โปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ หลักการของเชิงวัตถุมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน คือ 
คลาส ออบเจ็ค(อินสแตนซ์ ) คุณสมบัติ (พร็อปเพอร์ตี้ ) และพฤติกรรม(เมธอด) ซึ่ งทั้ งหมดมี
ความสัมพันธ์กัน คลาสก็คือแม่แบบ ประกอบไปด้วย คุณสมบติ และพฤติกรรม ซึ่งจะเป็นส่วน        
ที่ก าหนดคุณลักษณะของคลาส ส่วนวัตถุ คือ สิ่งที่มีคุณสมบัติหรือพฤติกรรม ตรงกับแม่แบบที่ก าหนด
คุณสมบัติและพฤติกรรมไว้ เป็นสิ่งที่มีตัวตน สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงเพ่ือใช้งานในโปรแกรมได้ 
ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุที่สร้างเรียกว่า “อินสแตนซ์” คลาสจะมีลักษณะของการเข้าถึงได้  
3 ประเภท ได้แก่ Private ใช้งานได้ภายในคลาสเท่านั้น Public สามารถเข้าถึงจากที่ได้ก็ได้ และ 
Protected เป็นการเข้าถึงระหว่างคลาสพ่อกับคลาสลูกเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า “การสืบทอดคลาส”   
การเรียกใช้เมธอดที่นิยมใช้งาน ได้แก่ เมธอดแบบโอเวอร์โหลดดิ้ง และเมธอดแบบคอนสตรัคเตอร์ 
นอกเหนือจากนี้คลาสที่สร้างขึ้นมา สามารถจัดเป็นกลุ่มคลาสเพ่ือสะดวกและอ้างอิงในการใช้งาน 
เรียกว่า “เนมสเปซ” เนื้อหาในบทนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนที่ยกมาให้เห็นลักษณะของการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ซึ่งยังมีรูปแบบของใช้เขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุอีกมากมายในโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก   
ทีจ่ะสามารถอ านวยความสะดวกต่อการเขียนโปรแกรมได้ 
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แบบฝึกหัด 
 

1. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายขององค์ประกอบพ้ืนฐานของเชิงวัตถุ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
อธิบายประกอบ 

2. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐานเบื้องต้น พร้อมทั้งอธิบายการ
ท างานของโปรแกรม 

3. ให้ผู้เรียนอธิบายลักษณะการเข้าถึงคลาสมีกี่ประเภท พร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิบายประกอบ 
4. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมสร้างคลาสให้มีคุณสมบัติ คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค คะแนน

ปลายภาคและมีเมธอดประกอบไปด้วย เมธอดรวมคะแนน เมธอดตัดเกรด และเมธอดแสดงเกรด  
80-100 เกรด  A  75-79 เกรด B+ 
70-74 เกรด B  65-69 เกรด C+ 
60-64 เกรด C  55-59 เกรด D+ 
50-54 เกรด D  0-49 เกรด E 

5. ให้ผู้เรียนอธิบายเมธอดแบบโอเวอร์โหลดดิ้งกับคอนสตรัคเตอร์ พร้อมบอกความแตกต่าง
ระหว่างทั้งสองประเภท 

6. ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของการเข้าถึงคลาส พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมประกอบการ
อธิบาย 

7. ให้ผู้เรียนอธิบายหลักการท างานของคอนสตรัคเตอร์คืออะไร พร้อมทั้งเขียนโปรแกรม
ประกอบการอธิบาย 

8. ให้ผู้เรียนออกแบบการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ให้หาเงินงวดต่อเดือนรถยนต์ โดยมี
อัตราดอกเบี้ย โดย จะต้องมีเงินดาวน์ 20% ของราคารถยนต์ ซึ่งถ้าผ่อนต่ ากว่า 3 ปี คิดดอกเบี้ย 
3.0% ถ้าผ่อน 4-5 ปี คิดดอกเบี้ย 3.3% และ 6 ปีคิดดอกเบี้ย 3.6% โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

  เงินดาวน์ = ราคารถยนต์ * 20 / 100 
  ยอดจัดไฟแนนท์ = ราคารถยนต์ – เงินดาวน์ 
  เงินดอกเบี้ย =  (ยอดจัดไฟแนนท์ * ดอกเบี้ย / 100) * จ านวนปี 
  เงินงวดต่อเดือน = (ยอดจัดไฟแนนท์ + เงินดอกเบี้ย) / จ านวนเดือน  
9. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมสร้างคลาสให้มีเมธอดแบบโอเวอร์โหลดดิ้ง จ านวน 3 เมธอด 

พร้อมทั้งผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละเมธอด 
10. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมสร้างคลาสทั้งหมด 4 คลาส คลาสที่ 1 หาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

คลาสที่ 2 หาพ้ืนที่สี่เหลี่ยมหน้าจั่ว คลาสที่ 3 หาพ้ืนที่วงกลม และคลาสที่ 4 หาพ้ืนที่สีเหลี่ยมผืนผ้า 
เก็บไว้เนมสเปซ ชื่อ area ให้เขียนโปรแกรมเข้าถึงคลาสที่อยู่ในเนมสเปซ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละ
คลาส 
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