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เตรียมความพรอมกอนพัฒนา Android Apps

1

ในปจจุบันคงไมมีใครกลาปฏิเสธไดวา การพัฒนา Android Apps มีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 

อีกแพลตฟอรมหนึ่ง หลายคนใชอุปกรณมือถือ, แท็บแล็ตทํากิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการแชท, สงเมล, 

เลนเกม ดูคลิปวิดีโอ เปนตน 

บอยครั้งที่เราใชงาน App ตางๆ ซึ่งมีอยูมากมายหลายประเภท แลวเกิดความคิดที่วา เราอยาก

สราง App ทีม่กีารทาํงานแบบนีบ้าง, มข้ัีนตอนทีเ่ปนมติรตอผูใชงาน, มสีวนแสดงผลทีร่องรบัความตองการ

ของเรา ณ เวลานั้นๆ ไดอยางลงตัว

หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอเนื้อหาการพัฒนา Android Apps ดวย Eclipse เร่ิมตนตั้งแต

พื้นฐานการสราง App งายๆ เรียงลําดับไปจนกระทั่งถึงการนําเสนอเทคนิคตางๆ ที่เห็นใน App มาตรฐาน

ที่เราคุนเคย และใชงานกันเปนอยางดี ไมวาจะเปน Google Map, Facebook, Instagram, Youtube เปนตน

ผูอานจะไดศึกษาวา เทคนิคและการทํางานบางสวนของ App มาตรฐานเหลานี้ มีขั้นตอน มีที่มา 

และมีวิธีการอยางไร โดยที่ผูเขียนตั้งโจทยของหนังสือเลมนี้ไววา “เปนเน้ือหาที่ใชงานไดจริง”

รูปภาพแสดงผลการทํางานที่ลงในหนังสือเลมนี้ โดยสวนใหญผูเขียนทดสอบในเคร่ืองจริง เพื่อ

ใหคุณเห็นสวนแสดงผลที่แทจริง
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การดาวนโหลดและติดต้ัง JAVA SDK
เริ่มตนใหผูอานไปที่เว็บไซต http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.

html ดังรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1

แสดงการ
ดาวนโหลด 
Java SDK

กรอก URL1

คลิก2

คลิก3

จากรูปที่ 1-1 ใหผูอานดาวนโหลด Java SDK ตามระบบปฏิบัติการของผูอาน ในกรณีนี้ผูเขียน

ดาวนโหลดแบบ Windows 64 บิต (x64) จากนั้นขอใหผูอานติดตั้ง Java SDK ตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาจน

เสร็จสมบูรณ
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การดาวนโหลดและติดต้ังโปรแกรม Eclipse
การพัฒนา Android Apps ผูเขียนเลือกใชโปรแกรม Eclipse เปนหลัก มีขั้นตอนการดาวนโหลดและ

ติดตั้ง ดังนี้

1. ใหผูอานไปท่ีเวบ็ไซต http://developer.android.com/sdk/index.html แลวคลกิปุม  

เพื่อดาวนโหลดโปรแกรม Eclipse แบบ Bundle (กึ่งสําเร็จรูป)

2. ใหผูอานเลอืกดาวนโหลดโปรแกรม Eclipse ตามระบบปฏิบตักิารท่ีผูอานใชงาน ในกรณีนีผู้เขยีน

เลือกแบบ 64 บิต

กรอก URL1.1
รูปที่ 1-2

แสดงการ
ดาวนโหลด
โปรแกรม 
Eclipse แบบ 
Bundle

คลิก1.2

เลือก 2.1
เลือก2.2

คลิก2.3
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จากรูปที่ 1-3 หลังจากท่ีผูอานดาวนโหลดเสร็จแลวขอใหขยายไฟล zip ที่ไดมา ในกรณีนี้ผูเขียน

เก็บไวที่พาธ D:\ 

การดาวนโหลดและติดต้ัง Android SDK
ขัน้ตอนตอมาเปนการดาวนโหลดและตดิตัง้ Android SDK โดยการดบัเบลิคลกิที ่SDK Manager.exe 

จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Android SDK Manager และใหผูอานเลือกการติดตั้งดังรูปที่ 1-4 

3. ไดไฟลดังรูป

รูปที่ 1-3

แสดงการ
ดาวนโหลด 
Eclipse แบบ 
64 บิต

รูปที่ 1-4

แสดงการ
ดาวนโหลดและ
ติดตั้ง Android 
SDK

จากรปูที ่1-4 ผูอานสามารถเลอืกดาวนโหลด Android SDK ตามเวอรชันท่ีผูอานสนใจไดอยางอสิระ 

โดยการคลกิเลอืกรายการใหมเีครือ่งหมายถกู จากนัน้คลกิปุม  สวนรายการทีม่คีาํวา Installed 

หมายถึง มีการติดตั้งในเครื่องของผูอานแลว 

เลือก 3

เลือก 5

เลือก 6

เลือก 2

เลือก 1

เลือก8

เลือก 9

เลือก 4

คลิก10

เลือก7
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ในขั้นตนน้ีผูเขียนแนะนําวา การดาวนโหลดและติดตั้ง Android SDK ในแตละเวอรชันควรท่ีจะ

ประกอบดวยรายการ SDK Platform, ARM EABI v** System Image และ Google APIs โดยพบวา ณ เวลา

ที่เรียบเรียงหนังสือเลมนี้สามารถพัฒนาไดถึง Android เวอรชัน 4.4 (KitKat)

ในกรณีนี้ผูเขียนเลือกดาวนโหลดและติดตั้ง Android SDK เวอรชัน 4.4, 4.2 และเวอรชัน 2.2 เพื่อ

พัฒนา Android Apps ตั้งแตเวอรชัน 2.2 ถึงเวอรชัน 4.4  

เมื่อใดก็ตามที่ Android มีเวอรชันใหมออกมา ผูอานสามารถดาวนโหลด Android SDK เวอรชัน

ใหมเพิ่มเติมไดตามที่ตองการได

ในกรณีที่ตองการพัฒนา Android Apps ใหครอบคลุมเวอรชัน 4.4.x ขึ้นไป ผูเขียนแยกอธิบาย

รายละเอียดในภาคผนวก

การเปดโปรแกรม Eclipse
ในกรณีที่ผูอานตองการเปดโปรแกรม Eclipse ใหผูอานเขามาที่โฟลเดอร eclipse ดับเบิลคลิกไฟล 

eclipse.exe ดังรูปที่ 1-5

สรุปทายบท
เนื้อหาในบทนี้เปนเพียงการเตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมกอนพัฒนา Android Apps ดวย Eclipse 

โดยที่ผูเขียนจะนําเสนอแยกตามหัวขอในแตละบทตอไป

รูปที่ 1-5

แสดงวิธีการ
เปดโปรแกรม 
Eclipse



ความรูเบื้องตนในการพัฒนา Android Apps

2

หลงัจากทีผู่อานเตรยีมสภาพแวดลอมในเครือ่งใหพรอมแลวกจ็ะเขาสูเนือ้หาการพฒันา Android 

App โดยทีผู่เขยีนจะเริม่ลําดบัจากเนือ้หาทีง่ายทีส่ดุกอน เพือ่เปนการปูพืน้ฐานกอนเขาสูการพฒันา App ท่ี

มีการเรียกใชงานฟเจอรตางๆ ของ Android SDK เพิ่มมากขึ้น

ข้ันตอนการสรางโปรเจ็กตในโปรแกรม Eclipse
เริม่ตนเราก็ตองสรางโปรเจก็ตสาํหรบัใชในการพฒันา Android App กอน โดยมข้ัีนตอนงายๆ ดงันี้

1. ใหผูอานเปดโปรแกรม Eclipse ขึ้นมา แลวคลิกเมนู File > Project ... > Android > Android 

Appslication Project เพื่อเริ่มตนสรางโปรเจ็กตวางๆ ขึ้นมา ดังรูปที่ 2-1

รูปที่ 2-1

แสดงการเริ่มตน
สราง Android 
Project แบบ
วางๆ ขึ้นมา

เลือก1.1

เลือก1.2

คลิก1.3
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2. เขาสูขั้นตอนการกําหนดรายละเอียดของ Android Apps ในขั้นตน โดยที่
�  ชอง  Application Name หมายถึง ชื่อ App ของเรา ในกรณีนี้คือ HelloWorld
�  ชอง  Project Name หมายถึง ชื่อ Android Project ปจจุบันมีขอแนะนําวา ควรมีชื่อเดียว

กับ App
�  ชอง  Package Name หมายถึง ชื่อ Package ของ Android Project ปจจุบัน มีขอแนะนํา

ใหใชชื่อที่ Eclipse แนะนํา

�  ชอง   Minimum Required SDK ในกรณีที่ผูอานคาดวา Android Apps ของเราครอบคลุม

ระบบปฏิบัติการ Android หลายเวอรชัน ขอใหผูอานระบุเวอรชันของระบบปฏิบัติ Android 

ที่ตํ่าสุด ที่สามารถรัน Android Apps ของเราไดก็จะทําให App ของเรารองรับหลายเวอรชัน

นั่นเอง
�  ชอง   Target SDK หมายถึง เวอรชันของระบบปฏิบัติการ Android ที่เปนเปาหมายหลักให 

App ของเรารัน
�  ชอง   Compile With หมายถึง ผูอานตองการทดสอบรันและคอมไพลโปรเจ็กตปจจุบันดวย

เวอรชันใด

รูปที่ 2-2

แสดงการกําหนด
รายละเอียดขั้นตน
ใหกับ Android 
Project ปจจุบัน

ผูอานสามารถระบุเวอรชันที่รองรับไดถึง Android 4.4 (KitKat) ในโลกของความเปนจริง Android 

Apps ที่สรางข้ึนมา ควรท่ีจะรองรับและสามารถติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ Android หลายเวอรชันมาก

ที่สุดเทาที่เปนไปได ข้ึนอยูกับวาในโปรเจ็กตปจจุบันของเรา เรียกใชฟเจอรใดบางของ Android SDK ก็

จะมีขอกําหนดแตกตางกันไปตามแตละเวอรชัน

กรอกขอมูล2.1

เลือก2.2

เลือก2.3

คลิก2.5

คลิก2.4
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3. เขาสูขัน้ตอนการปรบัแตง Android Apps ปจจบัุน ใหผูอานคลิกแทบ็ Clipart และคลกิปุม  

เพื่อเลือกไอคอนสําเร็จรูปที่มากับ Eclipse ใหกับโปรเจ็กตปจจุบัน ดังรูปที่ 2-3

4. ผูอานสามารถเลือกสีของไอคอนได โดยการเลือกสีที่ Foreground Color ดังรูปที่ 2-4

รูปที่ 2-3

แสดงการเลือก
ไอคอนสําเร็จรูป
ใหกับ Android 
Apps ปจจุบัน

รูปที่ 2-4

แสดงการเลือกสี
ของไอคอน

คลิก3.1

คลิก3.2

เลือก3.3

เลือก4.2

คลิก4.1

คลิก4.3
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5. การเลือกประเภทของ App ที่ตองการสรางขึ้นมา ในขั้นตนนี้เราตองการ App ที่มีสวนแสดงผล

แบบหนาจอเดียว จึงเลือกแบบ  Blank Activity

6. กําหนดรายละเอียดขั้นตนของประเภท App ปจจุบันที่นาสนใจคือ 
�  ชอง  Activity Name หมายถึง ชื่อสวนแสดงผลที่จะปรากฏขึ้นมาเปนลําดับแรก ในกรณีนี้ 

ชื่อวา MainActivity
�  ชอง  Layout Name หมายถงึ Layout ของสวนแสดงผลปจจบุนัคอื ไฟลทีช่ือ่วา activity_main 

(.xml) ที่เก็บอยูในโฟลเดอร layout ของโปรเจ็กตปจจุบัน

รูปที่ 2-5

แสดงการเลือก
ประเภท App ที่
ตองการสรางขึ้นมา

รูปที่ 2-6

แสดงการกําหนด
ชื่อ App ปจจุบัน
วา Hello World

เลือก5.1

เลือก5.2

คลิก5.3

คลิก6.1

คลิก6.2
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ณ จุดนี้โปรแกรม Eclipse จะสราง Android Project วางๆ ขึ้นมาใหเรียบรอยแลว สวนแสดงผล

หลักที่ปรากฏขึ้นมาเปนลําดับแรก เกิดจากไฟลที่ชื่อวา fragment_main.xml เก็บอยูในโฟลเดอร \res\layout

ในปจจุบัน Android Apps กําหนดใหใช Layout แบบ  fragment หมายถึง การสรางสวนแสดงผลที่

สามารถแสดงผลไดทัง้มอืถอืและแทบ็เลต็ในคราวเดยีวกนัอยูในความรบัผดิชอบของไฟล fragment_main.xml 

(\res\layout\fragment_main.xml)

ตัวอยางการออกแบบสวนแสดงผลอยางงาย
เมื่อสรางโปรเจ็กตเรียบรอยแลว ตอไปก็เปนขั้นตอนการออกแบบสวนแสดงผลของ App โดยแตละ

ไฟลมีการทํางานแตกตางกันไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เริม่ตนใหผูอานลบขอความ Hello world ทีม่ากับโปรเจก็ตออก จากนัน้เปดไฟล strings.xml ท่ีพาธ 

\res\values ของโปรเจ็กตปจจุบัน เพื่อกําหนดขอความที่ตองการใชงานกอน เพราะวา Android 

Project ถือวา ขอความ (string) เปนทรัพยากรประเภทหนึ่งของโปรเจ็กตปจจุบัน ดังรูปที่ 2-7

รูปที่ 2-6 (ตอ)

แสดงการกําหนด
ชื่อ App ปจจุบัน
วา Hello World

รูปที่ 2-7

แสดงไฟล 
strings.xml ใน
โฟลเดอร \res\
values
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2. โปรเจ็กตปจจุบันตองการใช 2 ขอความ ใหผูอานคลิกปุม  เพื่อเพิ่มขอความใหมเขามา

ในโปรเจ็กตปจจุบัน

 ขอความทีช่ือ่วา TextView1 (ชอง Name) ทําหนาทีเ่กบ็ขอความ “TextView1” (ชอง Value*)

3. ใหผูอานเพิ่มอีก 1 ขอความตั้งชื่อวา Button1 ดังรูปที่ 2-9

รูปที่ 2-8

แสดงการเพิ่ม
ขอความที่ชื่อวา 
TextView1

รูปที่ 2-8 (ตอ)

แสดงการเพิ่ม
ขอความที่ชื่อวา 
TextView1

รูปที่ 2-9

แสดงการเพิ่ม
ขอความที่ชื่อวา 
Button1

เลือก2.2

ขอความทีเ่พิม่เขามา2.4

คลิก2.3

คลิก2.1

จากรูปที่ 2-9 ขอความที่ชื่อวา Button1 (ชอง Name) ทําหนาที่เก็บขอความ “Button1” (ชอง Value*) 

ณ จุดนี้ในโปรเจ็กตปจจุบันของเรามีขอความใหม 2 ขอความพรอมใหเรียกใชงานแลว
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รูปที่ 2-10

แสดงการแกไข
โคดในไฟล Main-
Activity.java

รูปที่ 2-11

แสดงการกําหนด 
Layout แบบเรียง
ตามแนวตั้ง

4. ตัวอยางทีน่าํเสนอในหนงัสอืเลมนี ้ไมไดใชฟเจอร fragment ดงันัน้ ขอใหผูอานลบไฟล fragment_

main.xml ออกจากโฟลเดอร \res\layout จากนั้นแกไขโคดในไฟล MainActivity.java

จากรูปที่ 2-10 ผูเขียนกําหนดใหโปรเจ็กตกลับมาอานโครงสรางสวนแสดงผลจากไฟล activity_main

5. กําหนด Layout ใหกับสวนแสดงผล activity_main.xml (\res\layout\activity_main.xml) ใน

ขั้นตนนี้กําหนดใหใช Layout แบบเรียงตามแนวตั้ง

ดับเบิลคลิก5.1

คลิกขวา5.2

เลือก5.3

เลือก5.4

คลิก5.5
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6. ใหผูอานออกแบบดังรูปที่ 2-12

จากรปูท่ี 2-12 เปนการใชงาน widget ประเภท TextView แบบ Large (ทาํหนาท่ีรบัหรือแสดงขอความ 

ที่มีขนาดตัวอักษรใหญกวาปกติ)  และ widget ประเภท Button (ทําหนาที่เปนปุมกดจากการสัมผัสหนาจอ)

7. เราจะกําหนดให widget ประเภท TextView ใชขอความที่ชื่อวา TextView1 และ widget ประเภท 

Button ใชขอความที่ชื่อวา Button1 ที่เราสรางไวในขั้นตอนที่แลว ดังรูป

รูปที่ 2-12

สวนแสดงผลใน
ขณะออกแบบ

รูปที่ 2-13

แสดงการกําหนด
ให widget 
ประเภท TextView 
ใชขอความที่ชื่อวา 
TextView1

เลือก7.1

เลือก7.3

คลิก7.4

เลือก 7.27.2
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จากรูปที่ 2-13 ใหกําหนดที่คุณสมบัติ Text ในหนาตาง Properties

รูปที่ 2-14

แสดงการกําหนด
ให widget 
ประเภท Button 
ใชขอความที่ชื่อวา 
Button1

รูปที่ 2-15

แสดงโครงสราง 
XML ของสวน
แสดงผลปจจุบัน

เปนการกําหนดให widget ทั้ง 2 ตัวใชขอความที่มาจากทรัพยากรของโปรเจ็กตปจจุบัน

8. ผูอานสามารถคลิกที่แท็บ activity_main.xml เพื่อแสดงสวนแสดงผลแบบโครงสราง XML ดังรูป

ที่ 2-15

เลือก7.5

เลือก7.7

คลิก7.8

เลือก 7.67.6
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ในขณะท่ีออกแบบสวนแสดงผล โปรแกรม Eclipse จะสรางสคริปต XML เหลานี้ใหโดยอัตโนมัติ 

หมายความวา สวนแสดงผลใน Android Apps ใชโครงสรางของ XML เขามาทําหนาที่รับผิดชอบสวนแสดงผล

ใหนั่นเอง

ในทางกลับกันเราสามารถแกไขสคริปต XML เหลานี้เพื่อแกไขสวนแสดงผลไดเชนกัน

สคริปต XML ที่ 2-1 Hello World Apps (\res\layout\activity_main.xml) 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context="com.example.helloworld.MainActivity"
    tools:ignore="MergeRootFrame" >

    <TextView
        android:id="@+id/textView1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/TextView1"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" />
    <Button
        android:id="@+id/button1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/Button1" />
</LinearLayout>

9. เขียนโคด JAVA ในไฟล MainActivity.java ดังตอไปนี้

โคด JAVA ที่ 2-1 Hello World Apps (\src\com.example.hello.android\MainActivity.java)
package com.example.helloworld;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends ActionBarActivity implements android.view.View.OnClickLis-
tener  {

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  Button cmd = (Button) findViewById(R.id.button1);
  cmd.setOnClickListener(this);
 }
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 public void onClick(View v) { 
  TextView tv =(TextView) findViewById(R.id.textView1);
  tv.setText(“Hello Android”);
 }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {        
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}

10. ทดสอบการทํางานไดผลลัพธดังรูป

จากรูปที่ 2-16 เมื่อคลิกปุม Button1 ชองรับขอความจะแสดงขอความ “Hello Android” ตามที่เรา

ตองการแลว

รูปที่ 2-16

ผลการรัน
ตัวอยางที่ 2-1
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อธิบายการทํางานของโคด
1. เริ่มตนแพ็คเกจปจจุบันมีชื่อวา com.example.hello.android เกิดข้ึนในขณะท่ีสรางโปรเจ็กตข้ึน

มาในโปรแกรม Eclipse จากนั้นใหระบุไลบรารีตอไปนี้ใหครบถวน

\src\com.example.hello.android\MainActivity.java
package com.example.helloworld;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

2. โปรเจก็ตปจจุบนัถกูกาํหนดใหมสีวนแสดงผลแบบหนาจอเดียว มี Activity เดียวช่ือวาคลาส Main-

Activity.java ใหผูอานกาํหนดใหมรีองรบั (implements) เหตกุารณคลกิดวย (View.OnClickListener)

\src\com.example.hello.android\MainActivity.java
public class MainActivity extends ActionBarActivity implements android.view.View.OnClickLis-
tener  {
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  ใน MainActivity เหตุการณ onCreate() จะเกิดขึ้นมาเปนลําดับแรก (เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกอน

แสดงผลใหผูใชเห็น) ผูอานตองสรางสวนแสดงผลใน App ใหพรอมใชงานเสียกอนในเหตุการณนี้ 

โดยทีโ่ปรแกรม Eclipse จะกาํหนดใหใชสวนแสดงผลทีช่ือ่วา activity_main (อยูในไฟล activity_main.

xml) ผานทางเมธอดที่ชื่อวา setContentView() ผานทางคลาส R

คลาส R ถูกสรางข้ึนมาโดยอัตโนมัติทําหนาที่อางอิงสิ่งตางๆ ท่ีอยูในโปรเจ็กตปจจุบัน ในกรณีนี้ 

เปนการอางอิงไฟลที่ทําหนาที่สรางสวนแสดงผลจึงระบุวา R.layout.activity_main

3. ใหสรางเหตุการณ Click() ขึ้นมารองรับการกดปุม Button ที่ชื่อวา button1 โดยที่ใชเมธอดที่ชื่อ

วา findViewById() ทําหนาที่คนหาออบเจ็กตที่ชื่อวา button1 ผานทางคลาส R.id ที่อยูในสวน

แสดงผล ผลการคนหาที่ไดใหเก็บไวในตัวแปรออบเจ็กต Button ที่ชื่อวา cmd กอน

จากนั้นสรางเหตุการณ Click() ใหกับตัวแปรออบเจ็กต cmd ผานทางเมธอด setOnClickListener() 

ใหกับสวนแสดงผลปจจุบัน (this)

\src\com.example.hello.android\MainActivity.java
        Button cmd = (Button) findViewById(R.id.button1);
        cmd.setOnClickListener(this);   
    }

4. ที่เหตุการณ onClick() สรางตัวแปรออบเจ็กต TextView ที่ชื่อวา tv ขึ้นมารับคาจากการคนหา

ออบเจ็กตจากสวนแสดงผลที่ชื่อวา textView1 กําหนดขอความผานทางเมธอด setText() 




