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ถ�าต�องการเป#นโปรแกรมเมอร� ต�องหม่ันฝ&กฝน ด�วยความรับผดิชอบ 

ตัวอย�างการสร�างแฟ�ม interface ด�วย Eclipse 
หมายเหตุ เอกสารในส�วนอื่นๆ ทีแ่จกในชั้นเรียนให�ติดต�อผู�สอน เอกสารบางรายการหมดเวลา 
File : ตัวอย�างการสร�างแฟ/ม interface ด�วย Eclipse 
Web site : http://www.avajava.com/tutorials/lessons/how-do-i-instantiate-an-
object-of-a-class-via-its-string-name.html 
 จากตัวอย�างที่แสดงประกอบด�วยแฟ/มจํานวน 4 แฟ/มคือ 

1. SayHelloInterface.java  เป#น interface โดยมีเมธอดเดี่ยวคือ sayHello() 
2. HelloEnglish.java เป#นคลาส implements โดยมีเมธอด sayHello() และคืนค�า 

"Hello" 
3. HelloSwedish.java เป#นคลาส implements โดยมีเมธอด sayHello() และคืนค�า 

"Hej" 
4. ClazzTest.java มีเมธอด howdy ที่มีชื่อคลาสประเภท String เป#นพารามิเตอร� โดย

เมื่อต�องการเรียกอ็อบเจกต�ของคลาสสามารถทําได�ตามรูปแบบคือ class.forName โดยมีชื่อคลาส
เป#นพารามเิตอร� เช�น test.HelloEnglish  test.HelloSwedish มีลักษณะการทํางาน interface 
ออ็บเจกต�จะคืนค�าไปยังเมธอด main() และเรียก hello ดังน้ันเมธอด sayHello จึงถูกเรียกใช�
โดย hello จะทําในลักษณะดังกล�าว 2 คร้ังคือ ทาํงานในคลาส HelloEnglish และ 
HelloSwedish 

 
ให�เปcดโปรแกรม eclipse และทําตามข้ันตอนต�อไปน้ี 
ขั้นตอน 
1. สร�าง Project โดยคลิกที่ 

File เลอืก New และ 
Java Project 

2. ระบุช่ือ Project ที่ต�องการในที่น้ี
กําหนดชื่อ SampleInterface1 ดังน้ี 
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แล�วคลิกปุfม    

 

 

 หลังจากสร�าง Project เรียบร�อยแล�ว ข้ันตอนต�อไปจะ
สร�างแพคเกจ 

3. ให�สร�างแพคเกจ โดยคลิกที่ File เลือก New และ 
Package ระบุชื่อแพคเกจ ที่ต�องการในที่น้ีกําหนดชือ่ 
Test และคลิกปุfม  

 
 
 
 
 

 
หลังจากการสร�างแพคเกจเรียบร�อยแล�ว ข้ันตอนต�อไปจะสร�างแฟ/มของรหัสต�นฉบับ 4 

แฟ/ม ให�อยู�ในแพคเกจ test 
 

4. สร�างแฟ/ม SayHelloInterface.java ในแบบ interface โดยคลิกที่ File เลือก New 
และ Interface ระบุชื่ออนิเทอร�เฟซ ที่ต�องการในที่น้ีกําหนดช่ือ SayHelloInterface และคลิกปุfม 

จะสร�าง SayHelloInterface.java ในแบบ interface ให�เพ่ิมเมธอดเด่ียวช่ือ 
sayHello() 
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5. สร�างแฟ/ม HelloEnglish.java ในแบบคลาส implements โดยคลิกที่ File เลือก New 

และ Class ระบุชื่ออิมพลีเมนท� ที่ต�องการในที่นี้กําหนดชื่อ HelloEnglish ให�ระบุช่ือแฟ/มที่เป#น
อินเตอร�เฟซ โดยกดปุfม  จะแสดงกรอบโต�ตอบให�ระบุชื่อแฟ/มอินเตอร�เฟซ เมื่อพบชื่อ
แฟ/มที่ต�องการอาจดับเบ้ิลคลิกที่ช่ือแฟ/ม หรือคลิกที่ชื่อแฟ/มและกดปุfม   โดยจะแสดง
ชื่อแพคเกจ.ชื่อแฟ/มอินเตอร�เฟซ คือ test.SayHelloInterface ให�คลิกปุfม    และปุfม  
จ ะ สร�าง HelloEnglish.java ในแบบ implements ให�แก�ไขเมธอดเด่ียวชื่อ 
sayHello() โดยเปลี่ยน return null เป#น return "Hello" 
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6. สร�างแฟ/ม HelloSwedish.java ในแบบคลาส 
implements โดยทําตามข้ันตอนในข�อ 5 ให�แก�ไขเมธอดเด่ียวชื่อ sayHello() โดยเปลี่ยน return 
null เป#น return "Hej" 

 
7. สร�างแฟ/ม ClazzTest.java ข้ันตอนการสร�างเป#นการสร�างคลาสในแบบ public 

static void main(String[] args) ให�คลิก �เพ่ือระบุชนิดเมธอด  
แฟ/มดังกล�าวประกอบไปด�วยเมธอดจาํนวน  2 เมธอดคือเมธอด main() เพ่ือแสดงการทํางานของ
เมธอด sayHello() ของแฟ/ม HelloEnglish.java และ HelloSwedish.java และเมธอด 
howdy(String whichClass) เพ่ือตรวจสอบ class.forName ในคลาสมีหรือไม� ถ�ามีทําใน try ถ�า
ไม�มีเช�น  test.HelloThai จะไปทํางานใน catch 



เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาซอฟต�แวร�เชิงวัตถุ 
สรุปและเพ่ิมเติมโดย ผู�ช�วยศาสตราจารย�วชิรา  ปูชตรีรัตน� 

5 

ถ�าต�องการเป#นโปรแกรมเมอร� ต�องหม่ันฝ&กฝน ด�วยความรับผดิชอบ 

 
 

การสร�างสร�างคลาสไดอะแกรม
ของแฟ/มทั้ง 4  

ข้ันตอน 
1. สร�าง

คลาสไดอะแกรม โดย
คลิกที่ File เลือก Other…  แสดงกรอบโต�ตอบ ที่โฟลเดอร� 
ObjectAid UML Diagram เลือก Class Diagram  
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2. กําหนดชื่อแฟ/มสําหรับจัดเก็บคลาสไดอะแกรม ในที่น้ีกําหนดช่ือ SampleInterface1 

โดยจะมีชนิดแฟ/มคือ .ucls หลังจากกําหนดช่ือแฟ/มเรียบร�อยแล�วให�คลิกที่ปุfม  ซ่ึง
จะแสดงพ้ินที่ว�างสําหรับสร�างคลาสไดอะแกรมในแบบ
อัตโนมัติ 

 
3. นําเมาส�ไปชี้ที่ช่ือแฟ/มที่ต�องการสร�างคลาสไดอะแกรมและลากไปวางบริเวณพ้ืนที่ว�าง 

ส�วนที่เส�นที่แสดงความเช่ือมโยงจะแสดงโดยอัตโนมัติ เช�น    - - - - -  ในส�วนของคลาสที่มีกรอบ
เป#นสีดําเฉพาะแอคทีฟคลาสไดอะแกรมในที่น้ีคือคลาส ClazzTest (สังเกตได�จาก Outline) 
 

 

 

***************** 


