
โมเดลขอมูลเชิงวัตถุ 
 

โมเดลของขอมูลเปนการแสดงใหเห็นองคประกอบสิ่งตาง ๆ (objects)ที่เราสนใจ ซึ่งจะมีขอกําหนดที่กําหนดใหกับ

องคประกอบเหลานั้น และแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น 

 

หลักการของโมเดลขอมูลเชิงวัตถุจะประกอบไปดวยองคประกอบเหลานี้คือ 

 

1 object and object identifier: หมายถึงออปเจ็กใด ๆ ที่อยูในรูปแบบที่กําหนด และมีการกําหนดคา id ที่ไม

ซ้ํากันเพื่อใชในการอางถึงออปเจ็กนั้น 

2 attributes and methods: ออปเจ็กทุก ๆ ออปเจ็กจะมีคุณลักษณะ(state) คือเซตของคาขอมูลของ แอตทริ

บิวตของออปเจ็ก และการกระทํา(behavior) เปนเซตของวิธีการ สวนของโปรแกรม ซึ่งมีการดําเนินการบนลักษณะของอ

อปเจ็ก ซึ่งลักษณะและการกระทําจะถูกหอหุมไวในออปเจ็ก และจะถูกอางถึงหรือถูกเรียกใหทํางานจากภายนอกผานทาง

ขาวสาร(message) 

3 class: หมายถึงการรวมกลุมของออปเจ็กทั้งหมดที่มีลักษณะและวิธีการที่เหมือนๆ กัน ออปเจ็กหนึ่งๆ จะถูก

สรางขึ้นจากคลาสเพียงหนึ่งคลาส ซึ่งคลาสมีลักษณะเหมือนกับ abstract data type คลาสอาจจะเปนขอมูลพื้นฐานก็

ไดเชน integer string หรือ boolean เปนตน 

4 Class hierarchy and inheritance: เปนการสรางคลาสใหม(subclass)จากคลาสเดิม(superclass)ที่มีอยู

กอน คลาสที่สรางขึ้นใหมจะสืบทอดคุณลักษณะและวิธีการทั้งหมดจากคลาสเดิม โดยคลาสใหมสามารถที่จะเพิ่ม

คุณลักษณะ และวิธีการใหม เพิ่มเขาไปได จะแบงเปนสองประเภทคือ single inheritance และ multiple inheritance 

 

1. Object Structure 
 

แนวทางเชิงวัตถุมีพื้นฐานมาจากการหอหุมขอมูล และโปรแกรม(encapsulating) ดังนั้นการติดตอสื่อสารกันระหวางออป

เจ็กจะทําผานทางขาวสาร(messages)เสมอ 

 

โดยทั่วไปแลว ออปเจ็กจะเกี่ยวของกับ 

 

เซตของตัวแปรที่บรรจุขอมูลของออปเจ็ก 

เซตของขาวสารซ่ึงออปเจ็กจะตอบสนองตอขาวสารที่ไดรับจากภายนอก 

เซตของวิธีการ ซึ่งแตละวิธีการจะเปนโปรแกรมทีดําเนินการกับขาวสาร และสงขอมูลกลับ 

สิ่งที่ทําใหตองมีการใชขาวสารและวิธีการระหวางออปเจ็ก พิจารณาเอนตินี้ employee ในระบบธนาคาร ทุก ๆ คนจะมี

การคํานวณเงินรายไดทั้งป แตมีความแตกตางกันในเรื่องของการคํานวณ ตามประเภทของพนักงาน เชน ผูจัดการ ไดรับ

โบนัสตามกําไรที่ธนาคารทําได หรือพนักงานเคาเตอร จะไดรับโบนัสตามชั่วโมงการทํางาน เปนตน เราสามารถซอน

โปรแกรมในสวนของการคํานวณเงินเดือน โดยออปเจ็กจะรูวาตองคํานวณเงินรายไดทั้งปอยางไร โดยที่ออปเจ็กของ

พนักงานทุกคนมี interface เดียวกัน ในระบบเชิงวัตถุ เราสามารถที่จะแกไขนิยามของวิธีการ ตัวแปร โดยไมมีผลกระทบ

ตอระบบ ซึ่งคุณสมบัตินี้เปนขอดีของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 



วิธีการของออปเจ็กสามารถจําแนกได 2 กลุมคือ ประเภทอานอยางเดียว หรือ ประเภท Update ถาเปนวิธีการแบบอาน

อยางเดียวจะไมมีผลกระทบตอขอมูลในออปเจ็ก ในขณะที่ Update จะทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลภายในออปเจ็กได ซึ่ง

ขาวสารที่ออปเจ็กจะตอบสนองวาเปนแบบอานอยางเดียวหรือแบบ update นั้นขึ้นอยูกับวิธีการ implement ขาวสาร 

 

สําหรับแอตทริบิวตที่ไดจากการคํานวณนั้น ในระบบเชิงวัตถุจะใชขาวสารแบบอานอยางเดียว กลาวคือทุก ๆ แอตทริบิวต

ของเอนติตี้ตองประกอบไปดวยขาวสาร 2 อันคือ ขาวสารสําหรับการอานขอมูลของแอตทริบิวต และอีกขาวสารสําหรับ

การปรับปรุงขอมูล 

 

2. Object Classes 
 

โดยปกติ ในฐานขอมูลจะมีออปเจ็กที่คลาย ๆ กัน หมายความวาออปเจ็กมีการตอบสนองตอขาวสารเดียวกัน ใชวิธีการ

เดียวกัน และมีตัวแปรชื่อเดียวกัน ชนิดขอมูลเดียวกัน ดังนั้นเราจึงจัดกลุมของออปเจ็กที่ลักษณะคลาย ๆ กัน แลวกําหนด

เปนคลาส ๆ หนึ่ง และแตละออปเจ็กที่สรางมาจากคลาสก็เรียกวา เปน instance ของคลาส ออปเจ็กทุกตัวจะมีลักษณะ

เหมือนกัน จะแตกตางกันตรงขอมูลที่ถูกกําหนดใหกับตัวแปรในออปเจ็ก 

 

เราจะนิยามคลาส employee ในรูปของคําส่ังลําลอง ซึ่งแสดงตัวแปรและขาวสารซึ่งออปเจ็กจะตอบสนอง ในตัวอยางนี้

ยังไมมีวิธีการที่จะมาจักการกับขาวสาร 

 
class employee { 
 
/* Variables */ 
 
string name; 
 
string address; 
 
date start-date; 
 
int salary; 
 
/* Messages */ 
 
int annual-salary(); 
 
string get-name(); 
 
string get-address(); 
 
int set-address(string new-address); 
 
int employment-length(); 
 
}; 
 

จากนิยามของคลาส employee จะประกอบไปดวยตัวแปร name และ address ซึ่งมีชนิดขอมูลเปน string start-

date มีชนิดขอมูลเปน date และ salary มีชนิดขอมูลเปน integer แตละออปเจ็กจะตอบสนองขาวสาร 5 ขาวสาร คือ 



annual-salary get-name get-address set-address และ employment-length ขาวสารแตละอันมีการกําหนด

ชนิดขอมูลไวดานหนา หมายถึงชนิดของการตอบสนองขอมูลกลับไปยังขาวสารนั้น 

 

3. Inheritance 
 

ในระบบฐานขอมูลเชิงวัตถุจะประกอบไปดวยคลาสจํานวนมาก อยางไรก็ตามคลาสหลาย ๆ คลาสจะมีลักษณะคลาย ๆ 

กัน ตัวอยางเชน พนักงานของธนาคาร จะมีลักษณะที่คลายกับลูกคา เชน ชื่อ ที่อยู โทรศัพท เปนตน 

 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่คลายกันของคลาส เราจะแสดง E-R ไดอะแกรมในลักษณะของลําดับชั้นของ 

specialization (ความสัมพันธแบบ ISA) ดังรูปที่ 1 

 

                             
 

รูปที่ 1 แสดงลําดับชั้นของคลาสแบบ Specialization 

 

หลักการของลําดับชั้นของคลาสจะเหมือนกับ specialization ใน E-R โมเดล รูปที่ 2 แสดงลําดับชั้นของคลาสที่เหมือน 

E-R ไดอะแกรมในรูปที่ 1 

 

                                                  
 

รูปที่ 2 แสดงลําดับชั้นของคลาสที่เหมือนกับ E-R ในรูปที่ 1 

 

 ลําดับชั้นของคลาสสามารถกําหนดเปนคําส่ังลําลองไดดังรูปที่ 3 ในที่นี่ยังไมขอกลาวถึงวิธีการของแตละคลาส 

 
class person { 
 
string name; 
 



string address; 
 
}; 
 
class customer isa person { 
 
int credit-rating; 
 
}; 
 
class employee isa person { 
 
date start-date; 
 
int salary; 
 
}; 
 
class officer isa employee { 
 
int office-number; 
 
int expense-account-number; 
 
}; 
 
class teller isa employee { 
 
int hours-per-week; 
 
int station-number; 
 
}; 
 
class secretary isa employee { 
 
int hours-per-week; 
 
string manager; 
 
}; 
 

รูปที่ 3 แสดงคําส่ังลําลองในการนิยามลําดับชั้นของคลาส 

 

คําวา isa ใชสําหรับบอกวาคลาสนั้นมีลักษณะเชนเดียวกันกับอีกคลาสหนึ่ง โดยเราเรียกคลาสที่ specialization วา 

subclasses ตัวอยางเชน employee เปน subclass ของ person และ teller เปน subclass ของemployee ในทาง

กลับกัน employee ก็เปน superclass ของ teller 

 

ขอดีของการสืบทอดคุณสมบัติในระบบเชิงวัตถุคือ มีคุณลักษณะของ code-reuse นั่นคือวิธีการใด ๆ ของคลาส A 

สามารถที่จะถูกเรียกใชโดยคลาส B ซึ่งเปน subclass A ไดทันที ทําใหไมตองเขียนคําส่ังในคลาส B อีก 

 



4. Multiple Inheritance 
 

โดยทั่วไปแลวโครงสรางของคลาสแบบลําดับชั้นก็เพียงพอตอการแสดงโมเดลของขอมูลแลว แตในบางกรณี เชนเรา

ตองการจําแนกระหวาง teller และ secretaries แบบ full-time และ part-time ในรูปที่ 2 ซึ่งเราก็สามารถสราง 

subclass ของ part-time-teller full-time-teller part-time-secretary และ full-time-secretary ดังรูปที่ 4 

 

                
 

รูปที่ 4 แสดงลําดับชั้นของคลาส ของพนักงาน full-time และ part-time 

 

แตจะเกิดปญหาสองอยางคือ (1) ปญหาความไมสอดคลองในการปรับปรุงขอมูล เนื่องมาจาก ตัวแปรและวิธีการของ

พนักงาน full-time ตองถูกกําหนดสองครั้ง คือ full-time-teller และ full-time-secretary ในทํานองเดียวกันกับ

พนักงาน part-time เมื่อไรก็ตามที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลของพนักงาน ก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงสองที่ (2) ลําดับ

ชั้นของคลาสไมสามารถแสดงพนังงานกลุมอื่นที่ไมใช full-time หรือ part-time ได 
 

วิธีการ Multiple inheritance เปนวิธีการที่ยอมใหคลาสหนึ่งสืบทอดคุณสมบัติและวิธีการจากหลาย ๆ คลาสได 
 

ความสัมพันธระหวาง class และ subclass แสดงไดโดย directed acyclic graph (DAG) ซึ่งใชในกรณีที่คลาส มี 

superclass มากกวาหนึ่งคลาส 

 

                                         
 

รูปที่ 5 แสดงคลาส DAG 

 

จากรูปที่ 5 เรากําหนดคลาส part-time และคลาส full-time ขึ้นมาเพื่อเก็บขอมูลและวิธีการของพนักงาน part-time 

และ full-time จากนั้น สรางคลาส part-time-teller ซึ่งเปน subclass ของ teller และ part-time คลาส part-time-

teller จะสืบทอดคุณสมบัติ และวิธีการของทั้ง teller และ part-time มา ซึ่งจะเห็นวาไมเกิดความซ้ําซอนอยางที่เกิดขึ้น

ในรูปที4่ แลว 

 



เมื่อมีการสืบทอดแบบหลายคลาส อาจจะมีความคลุมเคลือเกิดขึ้นในกรณีที่ตัวแปรหรือวิธีการที่สืบทอดมาจากหลาย

คลาสมีชื่อเดียวกัน 

 

ตัวอยางเชน เรากําหนดการจายเงิน pay ของพนักงานแตละประเภทดังนี ้
 

full-time: จายเงินอยูระหวาง 0 ถึง 100,000 ของเงินรายไดทั้งป 

part-time: จายเงินอยูระหวาง 0 to 20 เปนคาแรงตอชั่วโมง. 

teller: จายเงินอยูระหวาง 0 to 20,000 ของเงินรายไดทั้งป 

secretary: จายเงินอยูระหวาง 0 to 25,000 ของเงินรายไดทั้งป 

พิจารณาคลาส part-time-secretary ซึ่งสืบทอดตัวแปร pay มาจากคลาส part-time หรือ secretary ผลลัพธที่ไดมี

หลายกรณี ขึ้นอยูกับวิธีการวาจะจัดการอยางไร 

 

สืบทอดมาทั้งสองคลาส แลวเปลี่ยนชื่อของ เปน part-time-pay และ secretary-pay 

เลือกตัวใดตัวหนึ่ง โดยดูจากลําดับของการสรางคลาส 

บังคับใหเลือกเลยวาจะใช pay ตัวไหน 

แสดงผลวาเกิดความผิดพลาด 

5.Object Identity 
 

Object identity: ออปเจ็กจะยังคงรักษาความเปน identity แมวาขอมูลของตัวแปรหรือวิธีการของ ออปเจ็กมีการ

เปลี่ยนแปลง แนวคิดของ identity นี้ไมไดนําไปใชกับทูเปลของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ซึ่งในระบบเชิงสัมพันธนั้น ทูเปล

ของรีเลชันจะแตกตางกันดวยขอมูลที่ถูกเก็บอยู 
 

รูปแบบตาง ๆ ของ identity 

 

Value: หมายถึงคาของขอมูลที่ใชในการ identity เชน primary key 

Name: เปนชื่อที่ผูใชกําหนดเพื่อใชในการ identity เชน ชื่อแฟมในระบบแฟมขอมูล 

Built-in: เปนการกําหนด identity โดยอัตโนมัติใหกับขอมูล หรือภาษาโปรแกรม โดยผูใชไมจําเปนตองกําหนด 

identifier รูปแบบนี้ถูกใชในระบบเชิงวัตถุ แตละออปเจ็กจะถูกกําหนด identifier โดยอัตโนมัติ เมื่อออปเจ็กถูกสรางขึ้น 

ในทางปฏิบัติ Object identity จะถูกกําหนดใหมีคาไมซ้ํากัน เรียกวา OID ซึ่งคาของ OID นี้จะไมสามารถมองเห็นได

โดยผูใชทั่วไป แตจะถูกใชโดยระบบเพื่อระบุออปเจ็กแตละออปเจ็ก 

 
6. Object Containment 
 

ออปเจ็กที่สามารถบรรจุออปเจ็กอื่น ๆ ไดจะถูกเรียกวา ออปเจ็กเชิงซอน(complex object)หรือออปเจ็กผสม

(composite object) ซึ่งสามารถบรรจุซอนกันไดหลายชั้น นั่นคือเปนลักษณะความสัมพันธที่ออปเจ็กหนึ่งจะ

ประกอบดวยออปเจ็กหลาย ๆ ออปเจ็กประกอบเขาดวยกัน 

 

ตัวอยาง A bicycle design database 

 
  
                                                 
 



 

                                                    
 

รูปที่ 6 แสดงลําดับชั้นความสัมพันธระหวางออปเจ็ก 

 

รูปที่ 6 แสดงลําดับชั้นความสัมพันธระหวางออปเจ็ก ซึ่งความสัมพันธในลักษณะนี้ เปนลักษณะของ is-part-of ซึ่งเปนคน

ละแบบกับ is-a ที่เกิดจากการสืบทอดคลาส 

 

ลักษณะการประกอบกันของออปเจ็กนี้เปนหลักการที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบเชิงวัตถุ เนื่องจากจะทําใหการมองขอมูล

เริ่มมองจากจุดเล็ก ๆ กอน เชน คนออกแบบลอ ก็จะมุงไปกับการออกแบบลอ โดยไมสนใจกับสวนอื่นเชน เกียรหรือ เบรก 

จากนั้นพนักงานฝายการตลาดก็จะทําการกําหนดราคาจักรยาน โดยนําเอาขอมูลสวนตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของ

จักรยาน มาคํานวณราคาตอไป 

 
 

ที่มา http://www.srisangworn.go.th/home/databaselearnx/ms1t1-13.htm 


