
 

 

 

บทที่ 11 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ซึ่งแมวาใน

ความเปนจริงแลว ไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเชิงวัตถุเลย ก็สามารถสรางเว็บดวยภาษา PHP ได 

แตในปจจุบันมักจะมีผูสรางสวนที่มาขยายขีดความสามารถของภาษา PHP (หรือ Extension) ใหมๆ เพิ่ม

ขึ้นมาเรื่อยๆ โดย Extension เหลานี้ มักถูกสรางในรูปแบบของคลาส ดังนั้นจึงควรมีพื้นฐานความรู

เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพือ่จะนําไปใชกับการเขียนโปรแกรมในบางเรื่องได 
 

11.1 คลาส 

 โดยปกติแลวภาษา PHP จะเปนภาษาแบบ Procedural โดยไมไดอยูภายใตขอกําหนด หรือ

โครงสรางแบบเชิงวัตถุ จะเห็นไดวาภาษา PHP นั้นประกอบดวยฟงกชันตางๆ เปนจํานวนมาก และก็

สามารถใชฟงกชันเหลานี้ไดโดยตรง และตั้งแต PHP4 เปนตนมา ไดพัฒนาใหภาษา PHP รองรับการเขียน

โปรแกรมทางดานเชิงวัตถุเพิ่มเขามา โดยรูปแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้นจะชวยใหสามารถ

รวบรวมการกระทําที่เกี่ยวของกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหมารวมเปนหนวยเดียวกัน หรือที่เรียกวา "ออบเจ็กต" 

นั่นเอง โดยภายในตัวออบเจ็กตนั้นก็จะมีองคประกอบหลายอยาง เชน เมธอด (Method) ฟลด (Field) 

พร็อปเพอรตี้ (Property) เปนตน มักจะเรียกสิ่งที่อยูในออบเจ็กตวา "สมาชิกของออบเจ็กต" และการ

เรียกใชงานสมาชิกเหลานี้ก็จะตองทําผานออบเจ็กตเทานั้น ดังนั้นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเปนวิธีการ

เรียกใชการทํางานของออบเจ็ก จะเรียกวา "คลาส  (Class)" ดังนั้นจากที่ไดกลาวมาทั้งหมดก็พอสรุปไดวา 

คลาส คือ โครงรางที่ใชในการกําหนดองคประกอบ และวิธีการทํางานของออบเจ็กต 

 กอนที่จะเรียนรูเกี่ยวกับออบเจ็กต และองคประกอบภายในออบเจ็กต ตองเริ่มศึกษาจากรูปแบบ

ของคลาสกอน โดยรูปแบบทั่วไปของคลาส มดีังนี้ 

 รูปแบบ 

 Class ชื่อคลาส { 

  …. 

  …. 

 } 

 โดยทั่วไปนิยมตั้งชื่อคลาสขึ้นตนดวยอักษรตัวพิมพใหญ (ไวเปนเพียงจุดสังเกตุเทานั้น เพราะจริงๆ 

แลวไมจําเปน) สวนขอกําหนดอื่นๆ ในการตั้งชื่อจะคลายกับการตั้งชื่อตัวแปร เชน 
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 Class MyClass { 

  …. 

  …. 

 } 

 

11.2 การนําคลาสมาใชในสคริปต 

 เนื่องจากภาษา PHP ไมไดมีโครงสรางแบบ

ใชรูปแบบเดียวกับการนําเขาไฟลโดยทั่วๆ ไป

11.2.1 สรางเอกสารเว็บเพจ

11.2.2 เขียนคลาสที่จะสรางลงไปเหมือนการเขียนสคริปต 

 <?php 

  Class PHPMySQL {

   …. 

   …. 

  } 

 ?> 

11.2.3 การบันทึกใหกําหนดชื่อเหมือนกับไฟลเว็บเพจทั่วไป 

MyClass.php หรือบางคนอาจตองการใหตางจากไฟลเว็บเพจทั่วไป อาจกําหนดชื่อในรูปแบบ ชื่อไฟล

class.php เชน สมมติคลาสชื่อ "PHPMySQL

เมื่อจะนําคลาสนี้ไป

คลาสเขาไปใชงานรวมกับสคริปตอื่นๆ

 <?php 

  include ("PHPMySQL.class.php

  …. 

  …. 

 ?> 

 

11.3 ออบเจ็กต และอินสแตนซ 

 คลาสที่สรางขึ้นเปนเพียงขอกําหนดหรือวิธีในการประม

คลาสไปใชงานได จนกวาคลาสนั้นจะถูกสรางเปนออบเจ็กตเสียกอน ดังนั้นคลาสกับออบเจ็กตก็คือ สิ่ง

เดียวกันเพียงแตอยูคนละสถานภาพ ดวยเหตุนี้จึงเรียกออบเจ็กตวาเปนอินสแตนซ 

หรือสิ่งที่ใชแทนคลาสนั่นเอง การสรางออบเจ็กตมี

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การนําคลาสมาใชในสคริปต PHP 

ไมไดมีโครงสรางแบบเชิงวัตถุอยางแทจริง การนําคลาสที่สรางขึ้นมาใชก็จะ

นําเขาไฟลโดยทั่วๆ ไป มีแนวทางดังนี้ 

เว็บเพจ ชนิด PHP 

เขียนคลาสที่จะสรางลงไปเหมือนการเขียนสคริปต PHP ปกติ เชน 

Class PHPMySQL { 

กําหนดชื่อเหมือนกับไฟลเว็บเพจทั่วไป แตใหมีสวนขยายเปน 

หรือบางคนอาจตองการใหตางจากไฟลเว็บเพจทั่วไป อาจกําหนดชื่อในรูปแบบ ชื่อไฟล

PHPMySQL" ก็บันทึกไฟลนี้ดวยชื่อ "PHPMySQL.class.php

ไปใชในเว็บเพจใด ก็ใชฟงกชัน include ( ) หรือ require

เขาไปใชงานรวมกับสคริปตอื่นๆ  

PHPMySQL.class.php"); 

 

สรางขึ้นเปนเพียงขอกําหนดหรือวิธีในการประมวลผลขอมูลเทานั้น แตยังไมสามารถนํา

คลาสไปใชงานได จนกวาคลาสนั้นจะถูกสรางเปนออบเจ็กตเสียกอน ดังนั้นคลาสกับออบเจ็กตก็คือ สิ่ง

เดียวกันเพียงแตอยูคนละสถานภาพ ดวยเหตุนี้จึงเรียกออบเจ็กตวาเปนอินสแตนซ (Instance) 

หรือสิ่งที่ใชแทนคลาสนั่นเอง การสรางออบเจ็กตมรีูปแบบดังนี้ 

MySQL 

อยางแทจริง การนําคลาสที่สรางขึ้นมาใชก็จะ

แตใหมีสวนขยายเปน .php เชน 

หรือบางคนอาจตองการใหตางจากไฟลเว็บเพจทั่วไป อาจกําหนดชื่อในรูปแบบ ชื่อไฟล.

PHPMySQL.class.php" เปนตน 

require ( ) เพื่อนํา

แตยังไมสามารถนํา

คลาสไปใชงานได จนกวาคลาสนั้นจะถูกสรางเปนออบเจ็กตเสียกอน ดังนั้นคลาสกับออบเจ็กตก็คือ สิ่ง

Instance) ของคลาส 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 รูปแบบ 

 $ชื่อของอินสแตนซ = 

 ตัวอยางที่ 11.1 การสรางออบเจ็กต

 $mycls = new MyClass (

 ขั้นตอนในการสรางออบเจ็กตของคลาสนี้เรียกวา 

ก็จะมีความสามารถตามที่ระบุไวในคลาสทุกประการโดยคลาสแตละคลาสสามารถนําไปสรางเปน

ออบเจ็กตไดมากกวา 1 ออบเจ็กต 
 

 ตัวอยางที่ 11.2 การสรางเปนออบเจ็กตไดมากกวา 

<?php 

 $myclass1 = new MyClass

 $myclass2 = new MyClass

?> 

 

11.4 เมธอด 

 เมธอด (Method) เปนองคประกอบของคลาสสําหรับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง โดยทั่วไปแลว

คลาสจะตองประกอบดวยเมธอดอยางนอย 

11.4.1 การสรางเมธอด

ความจริงแลวเมธอดก็คือ 

ก็เหมือนกันกับการสรางฟงกชัน

ของการสรางเมธอด ตัวอยางดังนี้
 

 ตัวอยางที่ 11.3 ลักษณะของการสรางเมธอด

1 <?php 

2 class Circle { 

3 function area ($radius) 

4 function perimeter ($radius) 

5 } 

6 ?> 
 

11.4.2 การเรียกใชเมธอด

การเรียกใชเมธอดจะใชโอเปอเรเตอร 

หากเปนการเรียกใชภายในคลาสเดียวกัน 
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= new ชื่อคลาส ( ); 

การสรางออบเจ็กต 

$mycls = new MyClass ( ); 

ขั้นตอนในการสรางออบเจ็กตของคลาสนี้เรียกวา Instantiate หลังจากออบเจ็กตถูกสรางขึ้นแลว

ก็จะมีความสามารถตามที่ระบุไวในคลาสทุกประการโดยคลาสแตละคลาสสามารถนําไปสรางเปน

ออบเจ็กต มีตัวอยางดังนี ้

สรางเปนออบเจ็กตไดมากกวา 1 ออบเจ็กต 

$myclass1 = new MyClass ( ); 

$myclass2 = new MyClass ( ); 

เปนองคประกอบของคลาสสําหรับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง โดยทั่วไปแลว

คลาสจะตองประกอบดวยเมธอดอยางนอย 1 เมธอดเสมอ รายละเอียดเกี่ยวเมธอดมีดังนี้

การสรางเมธอด 

ความจริงแลวเมธอดก็คือ ฟงกชันของคลาสนั่นเอง ดังนั้นรูปแบบ และวิธีการสรางเมธอด

ฟงกชันธรรมดานั่นเอง และภายในคลาสหนึ่งๆ จะมีกี่เมธอดก็ได ตัวอยางลักษณะ

ตัวอยางดังนี้ 

ลักษณะของการสรางเมธอด 

 

function area ($radius) return pi ( ) * $radius * $radius; 

function perimeter ($radius) return 2 * pi ( ) * $radius; 

การเรียกใชเมธอด 

การเรียกใชเมธอดจะใชโอเปอเรเตอร -> ในการระบุเมธอดที่ตองการเรียกใชงาน 

หากเปนการเรียกใชภายในคลาสเดียวกัน (เรียกใชเมธอดหนึ่งจากอีกเมธอดหนึ่ง) ก็ใชรูปแบบ
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

หลังจากออบเจ็กตถูกสรางขึ้นแลว

ก็จะมีความสามารถตามที่ระบุไวในคลาสทุกประการโดยคลาสแตละคลาสสามารถนําไปสรางเปน

เปนองคประกอบของคลาสสําหรับการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง โดยทั่วไปแลว

เมธอดเสมอ รายละเอียดเกี่ยวเมธอดมีดังนี ้

ของคลาสนั่นเอง ดังนั้นรูปแบบ และวิธีการสรางเมธอด

ธรรมดานั่นเอง และภายในคลาสหนึ่งๆ จะมีกี่เมธอดก็ได ตัวอยางลักษณะ

 

 

ในการระบุเมธอดที่ตองการเรียกใชงาน โดย

ก็ใชรูปแบบดังนี้ 
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 $this -> เมธอด (อารกิวเมนต

เชน สมมติวาตองการเรียกใชเมธอด 
 

 ตัวอยางที่ 11.4 ตัวอยางการเรียกใชเมธอด

 $a = $this -> area (10);

 หากเปนการเรียกจากนอกคลาส ก็ตองเรียกผานอินสแตนซในรูปแบบ

 $อินสแตนซ -> เมธอด (อารกิวเมนต

เชน  สมมติวาตองการเรียกใชเมธอด 
 

 ตัวอยางที่ 11.5 ตัวอยางการเรียกใชเมธอด 

1 <?php 

2  $cir = new Circle

3  echo $cir -> area(10);

4 ?> 

จากตัวอยางที่ 11.5 

ทดสอบการสราง และการใชคลาส โดยเปนคลาสงายๆ เกี่ยวกับการคํานวณเลข ทั้งนี้ตองสรางขึ้นมา 

เว็บเพจ โดยเว็บเพจแรกเปนคลาส สวนอีก
 

 ตัวอยางที่ 11.6 ตัวอยาง เปนการทดสอบการสราง และการใชคลาส โดยเปนคลาสงายๆ

 ชื่อไฟล calculator.class.php

1<?php 

2 class Calculator { 

3  function showResult ($num1, $num2, $op) {

4   if (!is_numeric

5    

6   } else if (

7    

8   } else { 

9    

10    

11    

12   } 

13  } 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

อารกิวเมนต) 

เชน สมมติวาตองการเรียกใชเมธอด area ( ) ภายในคลาส Circle ก็ทําดังนี้

การเรียกใชเมธอด 

; 

หากเปนการเรียกจากนอกคลาส ก็ตองเรียกผานอินสแตนซในรูปแบบดังนี้ 

อารกิวเมนต) 

เชน  สมมติวาตองการเรียกใชเมธอด area ( ) ของคลาส Circle 

การเรียกใชเมธอด area ( ) ของคลาส Circle 

= new Circle ( ); 

> area(10); 

11.5 ตัวอยางการเรียกใชเมธอด area ( ) ของคลาส 

ทดสอบการสราง และการใชคลาส โดยเปนคลาสงายๆ เกี่ยวกับการคํานวณเลข ทั้งนี้ตองสรางขึ้นมา 

เพจแรกเปนคลาส สวนอีกเว็บเพจสําหรับทดสอบคลาส ดังนี้ 

ตัวอยาง เปนการทดสอบการสราง และการใชคลาส โดยเปนคลาสงายๆ

alculator.class.php 

function showResult ($num1, $num2, $op) { 

if (!is_numeric ($num1) || !is_numeric ($num2)) { 

 echo "ตัวแปรที่รับมาไมใชตัวเลขไมสามารถคํานวณได

else if ( !in_array ($op, array ("+", "-" , "*", "/"))) { 

 echo "เครื่องหมายดําเนินการไมถูกตอง <br>"; 

 

 echo "$num1 $op $num2 = "; 

 eval ("echo $num1 $op $num2;");   

 // ฟงกชัน eval ( ) ใชประมวลผล คําสั่ง PHP ที่เขียนในแบบสตริง

MySQL 

ก็ทําดังนี ้

ของคลาส Circle เปนการ

ทดสอบการสราง และการใชคลาส โดยเปนคลาสงายๆ เกี่ยวกับการคํานวณเลข ทั้งนี้ตองสรางขึ้นมา 2 

ตัวอยาง เปนการทดสอบการสราง และการใชคลาส โดยเปนคลาสงายๆ 

ตัวแปรที่รับมาไมใชตัวเลขไมสามารถคํานวณได <br>"; 

ที่เขียนในแบบสตริง 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

14 } 

15?>  
 

 ชื่อไฟลที่จะเรียกใชงานคลาส 

1 <?php 

2 include ("calculator.class.php

3 $cal = new Calculator

4 $cal -> showResult

5 ?> 

 ผลลัพธ 

 10 * 20 = 200 
 

11.4.3 การกําหนดคา

เนื่องจากเมธอดนั้นก็คือ

ปริยายใหได สามารถนํารูปแบบตรงนี้มาใชเพื่อเปนทางเลือกใหผูใชสามารถที่จะกําหนดพารามิเตอรบาง

ตัวหรือไมก็ได ทั้งนี้วิธีการตางๆ ก็เหมือนกับ
 

 ตัวอยางที่ 11.7 การกําหนด

1 <?php 

2 class Payment {

3  function total ($quantity, $price, $vat=

4   

5  } 

6 } 

7 ?> 
 

จากคลาส Payment 

หากไมกําหนดก็จะใชคาเริ่มตนโดยปริยาย

ตัวอยางดังนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 11.8 การเรียกใชคลาส

1 <?php 

2 $p = new Payment();

3 $t1 = $p -> total (10, 20);
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

ชื่อไฟลที่จะเรียกใชงานคลาส index.php 

alculator.class.php"); 

$cal = new Calculator ( ); 

> showResult (10, 20, "*"); 

การกําหนดคาพารามิเตอรเริ่มตนโดยปริยาย (Default Parameter

เนื่องจากเมธอดนั้นก็คือฟงกชัน และฟงกชันใน PHP สามารถกําหนดคา

สามารถนํารูปแบบตรงนี้มาใชเพื่อเปนทางเลือกใหผูใชสามารถที่จะกําหนดพารามิเตอรบาง

ตัวหรือไมก็ได ทั้งนี้วิธีการตางๆ ก็เหมือนกับฟงกชันที่ไดศึกษามาแลว มีตัวอยางดังนี้

การกําหนดคาพารามิเตอรเริ่มตนโดยปริยายใหกับเมธอด 

Payment { 

function total ($quantity, $price, $vat=7) { 

 return $quantity * $price * (1+$vat/100); 

Payment เมื่อเรียกใชเมธอด total ( ) จะกําหนด %

เริ่มตนโดยปริยาย คือ 7% แตหากตองการใชคาอื่นก็กําหนดลงไปโดยตรง 

การเรียกใชคลาส Payment 

$p = new Payment(); 

> total (10, 20);   //VAT 7% 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ter) ใหกับเมธอด 

สามารถกําหนดคาเริ่มตนโดย

สามารถนํารูปแบบตรงนี้มาใชเพื่อเปนทางเลือกใหผูใชสามารถที่จะกําหนดพารามิเตอรบาง

มีตัวอยางดังนี ้

 

 

%VAT หรือไมก็ได โดย

ใชคาอื่นก็กําหนดลงไปโดยตรง มี
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4 $t2 = $p -> total (30, 40, 10);

5 ?> 

 

11.5 โมดิฟายเออร แบบ public 

 โมดิฟายเออร (Modifier) 

พร็อปเพอรตี้ทั้งนี้เนื่องจากตามขอกําหนดของ

ของคลาสหนึ่งจากภายนอกคลาสได แตภายในคลาสอาจมีขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญ จึงจํา

วิธีการที่จะจํากัดขอบเขตในการเขาใชงานขอมูลเหลานี้ โดยใชคียเวิรดกลุมหนึ่งเรียกวา 

สําหรับภาษา PHP มีโมดิฟายเออรหลายตัว ใน

เบื้องตน ดังนี้ 

 public ใช public  เมื่อไมตองการปกปองสิทธิการเขาใชสมาชิกนั้น

 private ใช private เมื่อไมตอง

กับสมาชิกที่มีความสําคัญ และตองการสงวนไวใชเฉพาะภายในคลาสเองเทานั้น

 ลักษณะการนําไปใชกับเมธอด 
 

 ตัวอยางที่ 11.9 ตัวอยางการกําหนดใชโมดิฟายเออรใหกับ

1 <?php 

2 class Cylinder { 

3  private function CircleArea

4   return pi

5  } 

6  public function volume ($radius, $height) {

7   $base_area = $this 

8   $volume = $base_area * $height;

9   return $volume;

10  } 

11 } 

12 ?> 

จากตัวอยางที่ 11.9 ตัวอยางการกําหนดใชโมดิฟายเออรใหกับเมธอด

บรรทัดที่ 3 กําหนดโมดิฟายเออร ชนิด 

ภายนอกคลาส และตองการสงวนไวใชเฉพาะภายในคลาสเทานั้น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

> total (30, 40, 10);   //VAT 10% 

public และ private 

Modifier) เปนการควบคุมการเขาใชงานสมาชิกของคลาส เชน เมธอด และ

พร็อปเพอรตี้ทั้งนี้เนื่องจากตามขอกําหนดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น สามารถที่จะเรียกใชสมาชิก

ของคลาสหนึ่งจากภายนอกคลาสได แตภายในคลาสอาจมีขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญ จึงจํา

วิธีการที่จะจํากัดขอบเขตในการเขาใชงานขอมูลเหลานี้ โดยใชคียเวิรดกลุมหนึ่งเรียกวา 

มีโมดิฟายเออรหลายตัว ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะโมดิฟายเออรบางชนิด

เมื่อไมตองการปกปองสิทธิการเขาใชสมาชิกนั้น 

เมื่อไมตองการใหเขาถึงสมาชิกนั้นจากภายนอกคลาสได จึงมักใช 

กับสมาชิกที่มีความสําคัญ และตองการสงวนไวใชเฉพาะภายในคลาสเองเทานั้น 

ลักษณะการนําไปใชกับเมธอด มีตัวอยางดังนี ้

การกําหนดใชโมดิฟายเออรใหกับเมธอด 

private function CircleArea ($radius) { 

return pi ( ) * $radius * $radius; 

public function volume ($radius, $height) { 

$base_area = $this -> circleArea ($radius);  

$volume = $base_area * $height; 

return $volume; 

ตัวอยางการกําหนดใชโมดิฟายเออรใหกับเมธอด อธิบายดังนี้

กําหนดโมดิฟายเออร ชนิด private คือ ไมตองการใหเขาถึงสมาชิกนั้นจาก

และตองการสงวนไวใชเฉพาะภายในคลาสเทานั้น 

MySQL 

เปนการควบคุมการเขาใชงานสมาชิกของคลาส เชน เมธอด และ 

นั้น สามารถที่จะเรียกใชสมาชิก

ของคลาสหนึ่งจากภายนอกคลาสได แตภายในคลาสอาจมีขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญ จึงจําเปนตองมี

วิธีการที่จะจํากัดขอบเขตในการเขาใชงานขอมูลเหลานี้ โดยใชคียเวิรดกลุมหนึ่งเรียกวา โมดิฟายเออร 

โมดิฟายเออรบางชนิดที่ควรรูจักใน

ใหเขาถึงสมาชิกนั้นจากภายนอกคลาสได จึงมักใช private 

อธิบายดังนี้ 

ไมตองการใหเขาถึงสมาชิกนั้นจาก
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บรรทัดที่ 6 กําหนดโมดิฟายเออร ชนิด 

สคริปต 

 ตัวอยางที่ 11.10 ลักษณะผลการเรียกใชใชเมธอดแบบ 

1 <?php 

2 include ("Cylinder.class.php

3 $cyl = new Cylinder

4 echo $cyl  -> circleArea

5 echo $cyl -> volume

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 11.10 

เพิ่มเติม ดังนี ้

บรรทัดที่ 4 ไมสามารถเรียกใชงานได เนื่องจาก

บรรทัดที่ 5 สามารถใชงานไดเพราะ 

 

11.6 พร็อปเพอรตี้  และฟลด

 พร็อปเพอรตี้ (Property)

รวมกันในหลายๆ เมธอด หรือไมก็เปนขอมูลเ

วงกลมขอมูลที่จําเปนตองใชเสมอ คือ รัศมี เปนตน 

แตก็จะตองระบุขอมูลนี้ทุกๆ ครั้ง ทั้งนี้การสรางพร็อปเพอรตี้มีรูปแบบดังนี้

 public $ชื่อพร็อปเพอรตี้

 สําหรับโมดิฟายเออร โดยทั่วไปจะกําหนดเปน 

จะตองสามารถเขาถึงจากภายนอกคลาสได 

 class Cylinder { 

 public $radius;

 public $height;

 …. 

 …. 

 } 
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กําหนดโมดิฟายเออร ชนิด public คือ อนุญาตใหเขาถึงสมาชิกจากทุกๆ สวนของ

ลักษณะผลการเรียกใชใชเมธอดแบบ private และ public

Cylinder.class.php"); 

= new Cylinder ( ); 

> circleArea (10); 

> volume (10, 20); 

10 แสดงลักษณะผลการเรียกใชใชเมธอดแบบ private 

ไมสามารถเรียกใชงานได เนื่องจาก circleArea( ) เปน private method

สามารถใชงานไดเพราะ volume ( ) เปน public method 

และฟลด 

Property) คือ ขอมูลประจําตัวของคลาส สวนใหญแลวมักเปนขอมูลที่ตองใช

ลายๆ เมธอด หรือไมก็เปนขอมูลเบื้องตนที่จําเปนตอการทํางานของคลาส เชน หากเปน

วงกลมขอมูลที่จําเปนตองใชเสมอ คือ รัศมี เปนตน ถึงแมวาขอมูลนี้จะรับผานพารามิเตอรของเมธอดได 

แตก็จะตองระบุขอมูลนี้ทุกๆ ครั้ง ทั้งนี้การสรางพร็อปเพอรตี้มีรูปแบบดังนี ้

ชื่อพร็อปเพอรตี ้

สําหรับโมดิฟายเออร โดยทั่วไปจะกําหนดเปน public เนื่องจากในกรณีของพร็อปเพอรตี้นั้น 

มารถเขาถึงจากภายนอกคลาสได มีตัวอยางดังนี ้

public $radius; 

public $height; 
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คือ อนุญาตใหเขาถึงสมาชิกจากทุกๆ สวนของ

public 

private และ public อธิบาย

private method 

 

ขอมูลประจําตัวของคลาส สวนใหญแลวมักเปนขอมูลที่ตองใช

บื้องตนที่จําเปนตอการทํางานของคลาส เชน หากเปน

แมวาขอมูลนี้จะรับผานพารามิเตอรของเมธอดได 

เนื่องจากในกรณีของพร็อปเพอรตี้นั้น 
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 หมายเหตุ 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถสุําหรับภาษา

ดวยชื่อพร็อปเพอรตี้ เชน var $radius; 

หากกําหนดโมดิฟายเออรเปน "private
 

 เนื่องจากพร็อปเพอรตี้ คือ ขอมูลของคลาส ดังนั้นจึงอาจถูกเรียกใชจากทั้งภายใน และภายนอก

คลาส หากเปนการเรียกภายในคลาสจะตองระบุผานคียเวิรดพิเศษ 

ภายนอกคลาสจะตองระบุผานอินสแตนซ ตามรูปแบบดังนี้
 

 เรียกใชภายในคลาส: 

 เรียกใชภายนอกคลาส: 
 

 ตัวอยางที่ 11.11 การเรียกใชภายในคลาส

1 <?php 

2 class Cylinder { 

3  public $radius = 0;

4  public $hight = 0;

5  private function CircleArea

6   return pi

7  }  

8  public function volume

9   $base_area = $this 

10   $volime = $base_area * $this 

11   return $volume;

12  }   

13 } 

14 ?> 
 

 ตัวอยางที่ 11.12 การใชพร็อปเพอรตี้จากภายนอกค

1 <?php 

2 include ("Cylinder.class.php

3 $cy1 = new Cylinder

4 $cy1 -> redius = 10;

5 $cy2 -> redius = 20;

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ภาษา PHP ในยุคแรกการกําหนดพร็อปเพอรตี้จะใชคียเวิรด 

var $radius; แตในปจจุบันนิยมกําหนดโดยโมดิฟายเออร "

private" มักเรียกวา "ฟลด" 

คือ ขอมูลของคลาส ดังนั้นจึงอาจถูกเรียกใชจากทั้งภายใน และภายนอก

คลาส หากเปนการเรียกภายในคลาสจะตองระบุผานคียเวิรดพิเศษ $this และหากเปนการอางอิง

ภายนอกคลาสจะตองระบุผานอินสแตนซ ตามรูปแบบดังนี้ 

 $this -> ชื่อพร็อปเพอรตี ้

 $อินสแตนซ -> ชื่อพร็อปเพอรตี ้

การเรียกใชภายในคลาสผานคียเวิรดพิเศษ $this 

public $radius = 0; 

public $hight = 0; 

private function CircleArea ( ) { 

return pi ( ) * $this -> circleArea ($this -> radius); 

public function volume ( ) { 

$base_area = $this -> circleArea($this -> radius); 

$volime = $base_area * $this -> hight; 

return $volume; 

การใชพร็อปเพอรตี้จากภายนอกคลาสผานอินสแตนซ 

Cylinder.class.php"); 

$cy1 = new Cylinder ( ); 

> redius = 10; 

> redius = 20; 

MySQL 

ในยุคแรกการกําหนดพร็อปเพอรตี้จะใชคียเวิรด "var" ตาม

"public" แทน แต

คือ ขอมูลของคลาส ดังนั้นจึงอาจถูกเรียกใชจากทั้งภายใน และภายนอก

และหากเปนการอางอิง
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6 echo $cy1 -> volume();

7 ?> 
 

 ฟลด (Field) ตามรูปแบบ

เพอรตี ้คือ เปนขอมูลของคลาสแตละขอมูลแบบฟลดนี้มักจะใชเฉพาะภายในคลาสเทานั้น โดยไมอนุญาต

ใหเขาถึงจากนอกคลาสได ดังนั้นจึงตองกําหนดโมดิฟายเออรเปน 

สามารถเขาถึงจากนอกคลาสได โดยทั่วไปแลวมักใชฟลดรวมกับคอนสตรักเตอรเปนห

จําเปนเบื้องตนจากนอกคลาสเขามา 
 

 class Cylinder { 

 private $redius = 

 private $hight = 

 …. 

 } 

 

11.7 คาคงที ่

 คาคงที่ (Constant) คือ

ปกตินั่นเอง โดยรูปแบบการกําหนดดังนี้

 const ชื่อคาคงที่ = คาที่กําหนด

 คาคงที่นี้ ไมตองกําหนดโมดิฟายเออรใดๆ และชื่อคาคงที่ก็ไมมีเครื่องหมาย 

เรียกใชคาคงที่ก็จะตางไปจากการเรียก

ไมตองเรียกผานอินสแตนซของคลาส 

 ชื่อคลาส :: ชื่อคาคงที่
 

 ตัวอยางที่ 11.13 การกําหนด

1 <?php 

2 class Circle { 

3 const PI = 3.14;

4 public function area($radius) {

5  return Circle :: PI * $radius * $radius;

6 } 

7 } 

8 ?> 
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> volume(); 

ตามรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุของภาษา PHP จะมีลักษณะคลายกับพร็อป

คือ เปนขอมูลของคลาสแตละขอมูลแบบฟลดนี้มักจะใชเฉพาะภายในคลาสเทานั้น โดยไมอนุญาต

ใหเขาถึงจากนอกคลาสได ดังนั้นจึงตองกําหนดโมดิฟายเออรเปน "private" ขณะที่พร็อปเพอรตี้นั้น

สามารถเขาถึงจากนอกคลาสได โดยทั่วไปแลวมักใชฟลดรวมกับคอนสตรักเตอรเปนห

จําเปนเบื้องตนจากนอกคลาสเขามา ตัวอยางลักษณะการกําหนดฟลดดังนี้ 

private $redius = 0; 

private $hight = 0; 

คือ คาที่กําหนดไวอยางตายตัว เหมือนกับคาคงที่ที่ใชในการเขียนสคริปต

ปกตินั่นเอง โดยรูปแบบการกําหนดดังนี้ 

คาที่กําหนด; 

คาคงที่นี้ ไมตองกําหนดโมดิฟายเออรใดๆ และชื่อคาคงที่ก็ไมมีเครื่องหมาย 

เรียกใชคาคงที่ก็จะตางไปจากการเรียกใชพร็อปเพอรตี้ โดยสามารถเรียกผานชื่อคลาสไดโดยตรงโดย

ไมตองเรียกผานอินสแตนซของคลาส มีรูปแบบดังนี้ 

 

การกําหนดคาคงทีภ่ายในคลาส 

 

const PI = 3.14; 

public function area($radius) { 

return Circle :: PI * $radius * $radius; 
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จะมีลักษณะคลายกับพร็อป

คือ เปนขอมูลของคลาสแตละขอมูลแบบฟลดนี้มักจะใชเฉพาะภายในคลาสเทานั้น โดยไมอนุญาต

ขณะที่พร็อปเพอรตี้นั้น

สามารถเขาถึงจากนอกคลาสได โดยทั่วไปแลวมักใชฟลดรวมกับคอนสตรักเตอรเปนหลัก เพื่อรับขอมูลที่

เหมือนกับคาคงที่ที่ใชในการเขียนสคริปต

คาคงที่นี้ ไมตองกําหนดโมดิฟายเออรใดๆ และชื่อคาคงที่ก็ไมมีเครื่องหมาย $ นําหนาและวิธีการ

ใชพร็อปเพอรตี้ โดยสามารถเรียกผานชื่อคลาสไดโดยตรงโดย 
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11.8 คอนสตรักเตอร 

 คลาสบางคลาสกอนที่จะทําการประมวลผลใดๆ ได

เสียกอน หากขาดขอมูลเหลานี้ไปแลว คลาสจะทํางานไมไดเลย เชน คลาสวงกลม หากขาดขอมูลที่เปนคา

รัศมี ก็ไมอาจคํานวณหาคาพื้นที่ และเสนรอบวงได และผูใชคลาสก็อาจไมทราบวาตองกําหนดขอมูล

พื้นฐานอะไรใหแกคลาสนั้นบาง ดวยเหตุนี้คลาสจึงตองมี

(Constructor) เพื่อใชในการกําหนดขอมูลที่จําเปนเริ่มแรกใหแกคลาส โดยลักษณะที่สําคั

คอนสตรักเตอร ดังนี้ 

11.8.1 คอนสตรักเตอรเปนเมธอดพิเศษที่ใชในการรับขอมูลเริ่มตนเขามายังคลาสในรูปแบบ

พารามิเตอร แตคอนสตรักเตอรไมจําเปนตองมีพารามิเตอรเสมอไป

11.8.2 เมธอดที่เปนคอนสตรักเตอร

ออบเจ็กต 

11.8.3 สําหรับ PHP คอนสตรักเตอรจะถูกกําหนดตายตัวไปเลยวาตองใชชื่อ 

เทานั้น (หนา construct มีเครื่องหมาย 

กําหนดเปน public เทานั้น 

11.8.4 พารามิเตอรที่คอนสตรักเตอรรับเขามาจะตองนําไปเก็บไวในตัวแปรฟลด เพื่อรอการ

นําไปใชงานเมธอดอื่นๆ ตอไป 
 

 ตัวอยางที่ 11.14 การสรางคอนสตรักเตอรของคลาส

1 <?php 

2 class Circle{ 

3  private $redius = 0;

4  function __construct($radius) {

5   $this -> radius = $radius;

6  } 

7 } 

8 ?> 

11.8.5 การเรียกใชคอนสตรักเตอร

อัตโนมัติในขั้นตอนการสรางออบเจ็กต ทั้งนี้หากคอนสตรักนั้นมีพารามิเตอร ตองระบุลงไปดวย เชน

 $cir = new Circle(10); 
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คลาสบางคลาสกอนที่จะทําการประมวลผลใดๆ ได จําเปนตองอาศัยขอมูลพื้นฐานบางอยาง

เสียกอน หากขาดขอมูลเหลานี้ไปแลว คลาสจะทํางานไมไดเลย เชน คลาสวงกลม หากขาดขอมูลที่เปนคา

ก็ไมอาจคํานวณหาคาพื้นที่ และเสนรอบวงได และผูใชคลาสก็อาจไมทราบวาตองกําหนดขอมูล

นบาง ดวยเหตุนี้คลาสจึงตองมีเมธอดพิเศษที่ เรียกวาคอนสตรักเตอร 

เพื่อใชในการกําหนดขอมูลที่จําเปนเริ่มแรกใหแกคลาส โดยลักษณะที่สําคั

คอนสตรักเตอรเปนเมธอดพิเศษที่ใชในการรับขอมูลเริ่มตนเขามายังคลาสในรูปแบบ

พารามิเตอร แตคอนสตรักเตอรไมจําเปนตองมีพารามิเตอรเสมอไป 

เมธอดที่เปนคอนสตรักเตอรจะถูกเรียกขึ้นมาทํางานโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสราง

คอนสตรักเตอรจะถูกกําหนดตายตัวไปเลยวาตองใชชื่อ 

มีเครื่องหมาย underscore 2 ขีด) สวนโมดิฟายเออรไมจําเปนตองกําหนด หรือ

พารามิเตอรที่คอนสตรักเตอรรับเขามาจะตองนําไปเก็บไวในตัวแปรฟลด เพื่อรอการ

การสรางคอนสตรักเตอรของคลาส 

private $redius = 0; 

_construct($radius) { 

> radius = $radius; //นําคาพารามิเตอรไปเก็บไวในตัวแปรฟลด

คอนสตรักเตอร เมธอดที่เปนคอนสตรักเตอรจะถูกเรียกขึ้นมาทํางานโดย

อัตโนมัติในขั้นตอนการสรางออบเจ็กต ทั้งนี้หากคอนสตรักนั้นมีพารามิเตอร ตองระบุลงไปดวย เชน

  //กําหนดรัศมีเทากับ 10  

  

MySQL 

จําเปนตองอาศัยขอมูลพื้นฐานบางอยาง

เสียกอน หากขาดขอมูลเหลานี้ไปแลว คลาสจะทํางานไมไดเลย เชน คลาสวงกลม หากขาดขอมูลที่เปนคา

ก็ไมอาจคํานวณหาคาพื้นที่ และเสนรอบวงได และผูใชคลาสก็อาจไมทราบวาตองกําหนดขอมูล

เมธอดพิเศษที่ เรียกวาคอนสตรักเตอร 

เพื่อใชในการกําหนดขอมูลที่จําเปนเริ่มแรกใหแกคลาส โดยลักษณะที่สําคัญของ 

คอนสตรักเตอรเปนเมธอดพิเศษที่ใชในการรับขอมูลเริ่มตนเขามายังคลาสในรูปแบบ

จะถูกเรียกขึ้นมาทํางานโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสราง

คอนสตรักเตอรจะถูกกําหนดตายตัวไปเลยวาตองใชชื่อ __construct ( ) 

สวนโมดิฟายเออรไมจําเปนตองกําหนด หรือ

พารามิเตอรที่คอนสตรักเตอรรับเขามาจะตองนําไปเก็บไวในตัวแปรฟลด เพื่อรอการ

นําคาพารามิเตอรไปเก็บไวในตัวแปรฟลด 

เมธอดที่เปนคอนสตรักเตอรจะถูกเรียกขึ้นมาทํางานโดย

อัตโนมัติในขั้นตอนการสรางออบเจ็กต ทั้งนี้หากคอนสตรักนั้นมีพารามิเตอร ตองระบุลงไปดวย เชน 
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11.9 โมดิฟายเออร Static 

 โมดิฟายเออรแบบ static 

มาจากคลาสเดียวกัน ทําใหเมื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ออบเจ็กตตัวใด จะสงผลใหขอมูลอันเดียวกันใน

ออบเจ็กตอื่นๆ เปลี่ยนตามไปดวย เพราะเปนการอางอิงคาเดียวกัน ทั้งนี้ 

และเมธอด โดยแตละคลาสจะมี

 โมดิฟายเออร static $

 โมดิฟายเออร static function 

  . 

  . 

 } 
 

 ตัวอยางที่ 11.15 โมดิฟายเออร 

 private static $field;

 public static $property;

 

 public static function method

  . 

  . 

 } 

11.9.1 การเรียกใชงานสมาชิกแบบ 

ภายในคลาสเมื่อตองการเรียกใชสมาชิกแบบ 

โอเปอเรเตอร :: และชื่อพร็อปเพอรตี้หรือเมธอด ตามรูปแบบคือ

  self :: $พร็อปเพอรตี้

หรือ  self :: เมธอด
 

 ตัวอยางที่ 11.16 การเรียกใชงานสมาชิกแบบ 

 self :: $x  

 self :: f1 ( );  

11.9.2 การเรียกใชงานสมาชิกแบบ 

สวนภายนอกคลาสการระบุถึงสมาชิกที่เปน 

ระบุผานอินสแตนซก็ได ในรูปแบบดังนี้
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static ใชเมื่อตองการใหเกิดการอางอิงขอมูลเดียวกันของทุกออบเจ็กตที่สราง

มาจากคลาสเดียวกัน ทําใหเมื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ออบเจ็กตตัวใด จะสงผลใหขอมูลอันเดียวกันใน

ออบเจ็กตอื่นๆ เปลี่ยนตามไปดวย เพราะเปนการอางอิงคาเดียวกัน ทั้งนี้ static ใชไดกับ

และเมธอด โดยแตละคลาสจะมสีมาชิกที่เปนแบบ static มีดังตอไปนี้ 

static $พร็อปเพอรตี;้ 

static function เมธอด ( ) { 

โมดิฟายเออร Static 

private static $field; 

static $property; 

public static function method ( ) { 

การเรียกใชงานสมาชิกแบบ static ภายในคลาส 

ภายในคลาสเมื่อตองการเรียกใชสมาชิกแบบ static จะตองระบุดวยคําวา 

และชื่อพร็อปเพอรตี้หรือเมธอด ตามรูปแบบคือ 

พร็อปเพอรตี ้

เมธอด ( ) 

การเรียกใชงานสมาชิกแบบ static ภายในคลาส 

 //พร็อปเพอรตี ้

 //เมธอด 

การเรียกใชงานสมาชิกแบบ static จากนอกคลาส 

สวนภายนอกคลาสการระบุถึงสมาชิกที่เปน static จะระบุผานชื่อคลาสโดยตรง หรือ

ระบุผานอินสแตนซก็ได ในรูปแบบดังนี ้
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ใชเมื่อตองการใหเกิดการอางอิงขอมูลเดียวกันของทุกออบเจ็กตที่สราง

มาจากคลาสเดียวกัน ทําใหเมื่อเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ออบเจ็กตตัวใด จะสงผลใหขอมูลอันเดียวกันใน

ใชไดกับทั้งพร็อปเพอรตี้

จะตองระบุดวยคําวา self ตามดวย

จะระบุผานชื่อคลาสโดยตรง หรือ
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 คลาส :: เมธอด 

 คลาส :: พร็อปเพอรตี ้

 หรือเรียกใชผานอินสแตนซ

 อินสแตนซ -> เมธอด 

 อินสแตนซ -> พร็อปเพอรตี้

 นอกจากนี้ในการเรียกใชสมาชิกแบบ 

1) สามารถเรียกใชสมาชิกแบบ 

2) เฉพาะเมธอดแบบ 

 ตัวอยางการทดสอบการกําหนดสมาชิกแบบ 

และทดสอบการใชคลาส 
 

 ตัวอยางที ่11.17 การกําหนดคลาสภายในไฟล 

1 <?php 

2 class Visitor { 

3 private static $num_visitor = 0;

4 function _construct

5   

6 } 

7 public static function getVisitor

8   

9 } 

10 } 

11 ?> 
 

 ตัวอยางที่ 11.18 การเรียกใชคลาสในไฟล 

1 <?php 

2 include ("Visitor.class.php

3 $v1 = new Visitor();

4 echo "Visitors :" . $v1 

5 $v2 = new Visitor

6 echo "Visitors :" . $v2 

7 $v3 = new Visitor

8 echo "Visitors :" . $v3 
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หรือเรียกใชผานอินสแตนซ 

พร็อปเพอรตี ้

นอกจากนี้ในการเรียกใชสมาชิกแบบ static มีขอกําหนดที่สําคัญดังนี้ 

สามารถเรียกใชสมาชิกแบบ static ไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองเรียกผานอินสแตนซ

เฉพาะเมธอดแบบ static เทานั้นที่สามารถเรียกพร็อปเพอรตี้แบบ static 

ตัวอยางการทดสอบการกําหนดสมาชิกแบบ static โดยประกอบดวย 2 เว็บเพจ สําหรับคลาส

การกําหนดคลาสภายในไฟล Visitor.class.php 

private static $num_visitor = 0; 

function _construct ( ) { 

 self :: $num_visitor++; 

public static function getVisitor ( ) { 

 return self :: $num_visitor; 

การเรียกใชคลาสในไฟล index.php 

Visitor.class.php"); 

$v1 = new Visitor(); 

. $v1 -> getVisitor ( ) . "<br>"; 

$v2 = new Visitor ( ); 

. $v2 -> getVisitor ( ) . "<br>"; 

$v3 = new Visitor ( ); 

. $v3 -> getVisitor ( ) . "<br>"; 

MySQL 

 

ไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองเรียกผานอินสแตนซ 

static ได 

เพจ สําหรับคลาส



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

9 ?> 

 ตัวอยางนี้สรางออบเจ็กตของคลาส 

ใหแกพร็อปเพอรตี้ $num_visitor 

จะไปอานขอมูลจาก $num_visitor 

การอางอิงขอมูลเดียวกัน จึงทําใหคาเพ่ิมขึ้นจากคาเดิมได

 

11.10 การสืบทอด 

 การสืบทอด (Inheritance)

หนึ่ง ผลจากการสืบทอดจะทําใหคลาสที่เปนผูสืบทอดมีองคประกอบทั้งหมดเหมือนกับคลาสตนแบบ 

เรียกคลาสที่เปนคลาสตนแบบวา 

ทั้งนี้การสืบทอดจะใชคียเวิรด extends 

 class Shape { 

  …. 

  …. 

 } class Rectangle extends Shape {

  …. 

  …. 

 } 

 การสืบทอดมักทําเพื่อความสามารถบางอยางเขาไปใน 

บางอยางของ Parent Class มาใช เนื่องจากภายหลังการสืบทอดจะทําใหสามารถเรียกสมาชิกตางๆ ของ 

Parent Class จาก Sub Class 

มีตัวอยางดังนี ้
 

 ตัวอยางที่ 11.19 การสืบทอดคลาส

1 <?php 

2 class circle { 

3  function circle_area

4   return pi

5  } 

6 } 

7 class Cylinder extends Circle {

8  function volume
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ตัวอยางนี้สรางออบเจ็กตของคลาส Visitor จํานวน 3 ครั้ง โดยที่คอนสตรักเตอรไดเพิ่มคา

$num_visitor เปนแบบ static ไปอีก 1 และเมื่อเรียกเมธอด getVisitor

$num_visitor จะพบวาคาจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แสดงวาพร็อปเพอรตี้ 

อางอิงขอมูลเดียวกัน จึงทําใหคาเพ่ิมขึ้นจากคาเดิมไดไมเชนนั้นแลวคาจะตองเปน 

Inheritance) หมายถึง การที่คลาสหนึ่งถูกสรางขึ้นโดยการสืบทอดมาจากอีกคลาส

หนึ่ง ผลจากการสืบทอดจะทําใหคลาสที่เปนผูสืบทอดมีองคประกอบทั้งหมดเหมือนกับคลาสตนแบบ 

เรียกคลาสที่เปนคลาสตนแบบวา Parent Class สวนคลาสที่เปนผูทําการสืบทอดมาเรียกวา 

extends เปนตัวกําหนด เชน 

} class Rectangle extends Shape {  //Rectangle สืบทอดมาจาก 

การสืบทอดมักทําเพื่อความสามารถบางอยางเขาไปใน Sub Class โดยนําความสามารถเดิม

มาใช เนื่องจากภายหลังการสืบทอดจะทําใหสามารถเรียกสมาชิกตางๆ ของ 

Sub Class ไดเหมือนกับคลาสเดียวกัน ยกเวนสมาชิกที่มีโมดิฟายเออรเปน 

การสืบทอดคลาส 

circle_area ($radius) { 

return pi ( ) * pow ($radius, 2); 

class Cylinder extends Circle { 

function volume ($radius, $height) { 
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ครั้ง โดยที่คอนสตรักเตอรไดเพิ่มคา

getVisitor ( ) เมธอดนี้

จะพบวาคาจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แสดงวาพร็อปเพอรตี้ $num_visitor มี

นั้นแลวคาจะตองเปน 1 ทั้งหมด 

การที่คลาสหนึ่งถูกสรางขึ้นโดยการสืบทอดมาจากอีกคลาส

หนึ่ง ผลจากการสืบทอดจะทําใหคลาสที่เปนผูสืบทอดมีองคประกอบทั้งหมดเหมือนกับคลาสตนแบบ 

สวนคลาสที่เปนผูทําการสืบทอดมาเรียกวา Sub Class 

สืบทอดมาจาก Shape 

โดยนําความสามารถเดิม

มาใช เนื่องจากภายหลังการสืบทอดจะทําใหสามารถเรียกสมาชิกตางๆ ของ 

ไดเหมือนกับคลาสเดียวกัน ยกเวนสมาชิกที่มีโมดิฟายเออรเปน private 
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9   $base_area = $this 

10   return $base_area 

11  } 

12 } 

13 $cyl = new Cylinder (

14 echo $cyl -> volume (10, 20);

15 echo $cyl -> circle_area (30);

16 ?> 

 จากโคดตัวอยางนี้จะพบวาคลาส 

volume ( ) เขามาในคลาส Cylinder 

คลาส Cylinder ไดโดยใช $this -> 

เชนกัน 

 แตทั่วไปแลวคลาสมักตองมีคอนสตรักเตอร และกรณีการสืบทอด 

คอนสตรักเตอรเปนของตนเองที่ตางไปจาก 

Parent Class ดวยการอางอิงในรูปแบบดังนี้

 parent :: _construct (อารกิวเมนต

 จากการสืบทอดระหวางคลาส 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากยิ่งขึ้นไดดังนี้
 

 ตัวอยางที่ 11.20 การสืบทอดระหวางคลาส

<?php 

 class Circle { 

  private $radius = 0;

  function _construct($radius) {

   $this -> radius = $radius;

  } 

  function area ( 

   return pi

  } 

 } 

 class Cylinder extends Circle {

  private $height = 0;

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

$base_area = $this -> circle_area ($radius); //ปริมาตร

return $base_area * $height; 

$cyl = new Cylinder ( ); 

> volume (10, 20); 

circle_area (30); 

จากโคดตัวอยางนี้จะพบวาคลาส Cylinder นั้นสืบทอดมาจาก Circle และไดเพิ่มเมธอด 

Cylinder จึงสามารถเขาถึงเมธอด circle_area ( ) ของคลาส 

> เหมือนกับอยูในคลาสเดียวกัน รวมถึงการเขาถึงผานทางอินสแตนซได

แตทั่วไปแลวคลาสมักตองมีคอนสตรักเตอร และกรณีการสืบทอด Sub Class 

คอนสตรักเตอรเปนของตนเองที่ตางไปจาก Parent Class ได และสามารถเขาถึงคอนสตรักเตอรของ 

ดวยการอางอิงในรูปแบบดังนี ้

อารกิวเมนต) 

จากการสืบทอดระหวางคลาส Circle/Cylinder ที่ผานมา สามารถแกไขใหถูกตองตามแนวทาง 

ยิ่งขึ้นไดดังนี ้

การสืบทอดระหวางคลาส 

private $radius = 0; 

function _construct($radius) { 

> radius = $radius; 

 ) { 

return pi ( ) * pow ($this -> radius, 2); 

class Cylinder extends Circle { 

$height = 0; 

MySQL 

ปริมาตร=พื้นที่ฐาน*สูง 

และไดเพิ่มเมธอด 

ของคลาส Circle จาก

เหมือนกับอยูในคลาสเดียวกัน รวมถึงการเขาถึงผานทางอินสแตนซได

Sub Class สามารถม ี

และสามารถเขาถึงคอนสตรักเตอรของ 

ที่ผานมา สามารถแกไขใหถูกตองตามแนวทาง 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

  function _construct

   $this 

   private :: _construct($radius);

  } 

  function volume

   $base_area = $this 

   return $base_area * $this 

  } 

 } 

//---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 $cy = new Cylinder (10, 20);

 echo $cy -> volume();

?> 

 

สรุป 

 หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

อยูภายในโปรแกรมใหอยูในรูปของวัตถุ โดยที่แตละวัตถุ จะประกอบไปดวยการกระทําที่เรียกวาเมธอด 

และคุณสมบัติของวัตถุเรียกวาพร็อปเพอรตี้ ที่มีลักษณะคลายกันจะถูกจัดเปนกลุมที่เรียกวาคลาส

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ อาจไมเหมาะสําหรับผูที่เริ่มศึกษาเนื่องจากมีความรายละเอียดของแตละสวน

คอนขางซับซอน แตหากมีความเขาใจแลวจะเห็นไดวาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะทําใหการพัฒนาระบบ

ทําไดรวดเร็ว ปรับแกไขสคริปตไดงาย เพราะใชเทคนิควิธีการสืบทอดคุณสมบัติ

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายองคประกอบของคลาส พรอมยกตัวอยางประกอบ

2. จงอธิบายถึงออบเจ็กต และอินสแตนซ รูปแบบการสราง พรอมยกตัวอยางประกอบ

3. จงอธิบายถึงเมธอด และความเกี่ยวของกับคลาส

4. จงอธิบายถึงโมดิฟายเออร แบบ 

5. จงอธิบายถึงลักษณะที่สําคัญของคอนสตรักเตอร
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function _construct ($radius, $height) { 

$this -> height = $height; 

private :: _construct($radius); //เรียกคอนสตรักเตอรของคลาส 

function volume ( ) { 

$base_area = $this -> area ( ); 

return $base_area * $this -> height;  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

$cy = new Cylinder (10, 20); 

> volume(); 

หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เปนการสรางความสัมพันธระหวางฟงกชันการทํางานที่

อยูภายในโปรแกรมใหอยูในรูปของวัตถุ โดยที่แตละวัตถุ จะประกอบไปดวยการกระทําที่เรียกวาเมธอด 

และคุณสมบัติของวัตถุเรียกวาพร็อปเพอรตี้ ที่มีลักษณะคลายกันจะถูกจัดเปนกลุมที่เรียกวาคลาส

วัตถุ อาจไมเหมาะสําหรับผูที่เริ่มศึกษาเนื่องจากมีความรายละเอียดของแตละสวน

แตหากมีความเขาใจแลวจะเห็นไดวาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะทําใหการพัฒนาระบบ

ทําไดรวดเร็ว ปรับแกไขสคริปตไดงาย เพราะใชเทคนิควิธีการสืบทอดคุณสมบัต ิ

จงอธิบายองคประกอบของคลาส พรอมยกตัวอยางประกอบ 

จงอธิบายถึงออบเจ็กต และอินสแตนซ รูปแบบการสราง พรอมยกตัวอยางประกอบ

จงอธิบายถึงเมธอด และความเกี่ยวของกับคลาส 

จงอธิบายถึงโมดิฟายเออร แบบ public และ private มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร

จงอธิบายถึงลักษณะที่สําคัญของคอนสตรักเตอร 
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เรียกคอนสตรักเตอรของคลาส Circle 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เปนการสรางความสัมพันธระหวางฟงกชันการทํางานที่

อยูภายในโปรแกรมใหอยูในรูปของวัตถุ โดยที่แตละวัตถุ จะประกอบไปดวยการกระทําที่เรียกวาเมธอด 

และคุณสมบัติของวัตถุเรียกวาพร็อปเพอรตี้ ที่มีลักษณะคลายกันจะถูกจัดเปนกลุมที่เรียกวาคลาส การ

วัตถุ อาจไมเหมาะสําหรับผูที่เริ่มศึกษาเนื่องจากมีความรายละเอียดของแตละสวน

แตหากมีความเขาใจแลวจะเห็นไดวาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะทําใหการพัฒนาระบบ

จงอธิบายถึงออบเจ็กต และอินสแตนซ รูปแบบการสราง พรอมยกตัวอยางประกอบ 

มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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