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ดวยความสามารถของภาษา Java ที่สามารถพฒันาโปรแกรมไดหลากหลาย และรองรบัการทาํงาน

บนอปุกรณไดหลายรูปแบบ ทาํให Java เปนภาษาโปรแกรมที่ไดรบัความนยิมมากที่สดุภาษาหนึ่ง ซึ่งผูอานจะ

ไดรูจกักบัภาษา Java ในหนงัสอืเลมนี้

Java คืออะไร
Java เปนภาษาโปรแกรมที่พฒันาขึ้นโดยทมีวจิยัโครงงานชื่อ Green ของบรษิทั Sun Microsystems 

ซึ่งมวีตัถปุระสงคเพื่อพฒันาภาษาที่ใชสรางโปรแกรม หรอืระบบงานที่สนบัสนนุการทาํงานของแตละระบบงาน

ยอยๆ ทาํใหภาษา Java ถูกพฒันาขึ้นบนคณุสมบตัดิงันี้

� ·งายตอการเรยีนและเขาใจ เนื่องจากมกีลไกของภาษาไมซบัซอน

� มคีวามคงทน (Robust) เนื่องจากมกีารตรวจจบัขอผดิพลาด (Exception Handling) และมกีลไก

ในการคนืพื้นที่ในหนวยความจาํอตัโนมตั ิ(Garbage Collection)

� ·มคีวามปลอดภยัสูง

� ·ทาํงานไดในทกุระบบคอื มคีณุลกัษณะของจาวาแพลตฟอรม (Platform Independent)

� ·มคีลาสและอนิเตอรเฟสใหใชเปนจาํนวนมาก

รู้จักกับภาษา Java
(Introduction to Java)

01

Java สามารถทําอะไรไดบาง
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จากคุณสมบัติดังกลาวทําให Java สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่เนนการแบงงานใหเปน

สวนยอยๆ ที่มีความสัมพันธกันและเปนอิสระจากสวนยอยของงานอื่นๆ ซึ่งจะชวยลดความซํ้าซอนและเวลา

ของการพฒันางาน อกีทั้งเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงแกไขงาน จะไมสงผลกระทบไปยงังานอื่นๆ ทาํใหลดตนทนุ

ในการพฒันาและบาํรงุรกัษา

การทํางานของโปรแกรมภาษา Java
การพฒันาโปรแกรมดวยภาษา Java จะเริ่มตนจากการเขยีนโคดโปรแกรมจนไดไฟล Source Code 

ที่มีนามสกุลเปน .java ซึ่งก็คือ ไฟลโคดที่เราไดเขียนขึ้นและเมื่อรันโปรแกรม Source Code ดังกลาวจะถูก

คอมไพลเปน  Java Byte Code (จะเกบ็อยูในรูปของไฟล .class)

เมื่อโปรแกรมทาํงานบนคอมพวิเตอร หรอือปุกรณใดๆ กต็าม Java Byte Code จะถูกคอมไพลดวย 

 Java Virtual Machine  (JVM) ใหเปนภาษาเครื่องเฉพาะอปุกรณชนดินั้นๆ เพื่อใหโปรแกรมสามารถทาํงาน

บนอปุกรณนั้นๆ ได

สําหรับคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่จะรันโปรแกรมที่เขียนดวยภาษา Java จะตองติดตั้ง Java 

 Runtime Environment ( JRE) กอนเสมอ 

แนะนําเครื่องมือสําหรับเขียนโปรแกรมภาษา Java
คณุสมบตัขิอหนึ่งของภาษา Java คอื เปน Java แพลตฟอรมนั้นหมายความวา นกัพฒันาระบบ

สามารถนาํภาษา Java ไปใชเพื่อพฒันาโปรแกรมไดโดยไมมขีอจาํกดัในเรื่องของระบบปฏบิตักิาร ฮารดแวร และ

ซอฟตแวรที่โปรแกรมอาศยัทาํงาน โดยบรษิทั Sun Microsystems ไดแบง Java แพลตฟอรมเปน 3 ระดบัดงันี้

1. Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) ใชสาํหรบัพฒันา

� ·แอพพลเิคชนั (Java Application) 

� ·แอพเพลต็ (Java Applet)

การทํางานของโปรแกรมภาษา Java
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2. Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) ใชสาํหรบัพฒันาโปรแกรมแบบมลัตเิทยีร (multitiered) 

ซึ่งเปนโปรแกรมในระดบัองคกร

3. Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) ใชสาํหรบัพฒันาโปรแกรมบนสนิคาอเิลก็ทรอนกิส เชน 

โทรศพัทมอืถอืหรอื PDA เปนตน

ในการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษา Java จะมีเครื่องมือที่รองรับการพัฒนามากมายหลายตัว ซึ่ง

เครื่องมอืแตละตวักจ็ะมคีณุลกัษณะที่แตกตางกนัไป เชน 

� ·Notepad เปนเครื่องมอืประเภท Text Editor ที่มาพรอมกบัการตดิตั้งระบบปฏบิตักิาร Windows 

� ·EditPlus เปนเครื่องมอืประเภท Text Editor ที่โปรแกรมเมอรสวนใหญใชในการเขยีนโปรแกรม 

เนื่องจากมกีารแบงสสีนัชดัเจนในโปรแกรมที่เขยีน ทาํใหเหน็ความแตกตางของคาํสั่งที่เขยีนได

ชดัเจน

� ·Eclipse เปนเครื่องมอืที่ใชสาํหรบัพฒันาแอพพลเิคชนัดวยภาษา Java ที่พฒันาขึ้นโดย Eclipse 

Contributors เปนซอฟตแวรที่ใหผูสนใจใชงานโดยไมมคีาใชจายใดๆ 

� ·NetBeans เปนเครื่องมอืที่ใชสาํหรบัพฒันาแอพพลเิคชนัดวยภาษา Java ไดรบัการสนบัสนนุ

จากบรษิทั Sun Microsystems เปนซอฟตแวรที่ใหผูสนใจใชงานโดยไมมคีาใชจายเชนกนั และที่

สาํคญั NetBeans มเีครื่องมอืชวยสราง GUI ของโปรแกรม ทาํใหเราพฒันาซอฟตแวรไดงายยิ่งขึ้น

ดาวนโหลดโปรแกรม NetBeans
ในหนงัสอืเลมนี้จะอธบิายโดยใชโปรแกรม NetBeans เวอรชนั 7.3.1 และชดุพฒันาโปรแกรม Java 

Developer Kit เวอรชัน 7 Update 25 ซึ่งผูอานสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต http://www.oracle.com/

technetwork/java/javase/downloads/jdk-7-netbeans-download-432126.html โดยดาวนโหลดไฟลชื่อ jdk-7-u25-

nb-7_3_1-windows-i586.exe

เลือก1
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ในกรณทีี่ผูอานใชโปรแกรมเวอรชนัที่แตกตางกนั ผลการทาํงานของโปรแกรมที่ไดจะไมแตกตางกนั

หรอืแมแตจะใชเครื่องมอืตวัอื่นๆ ในการศกึษา กใ็หผลการทาํงานของโปรแกรมที่ไมแตกตางกนั

ในกรณทีี่มกีารตดิตั้งชดุพฒันาภาษา Java Developer Kit แลว สามารถดาวนโหลดโปรแกรม netbeans-

7.3.1-windows.exe เพื่อตดิตั้งเฉพาะโปรแกรม NetBeans IDE เวอรชนั  7.3.1 กไ็ด

ติดตั้งโปรแกรม NetBeans
ในหัวขอนี้จะเปนการติดตั้งชุดโปรแกรม jdk-7u25-nb-7_3_1-windows-i586.exe ซึ่งประกอบดวยชุด

พฒันาภาษา Java Developer Kit และโปรแกรม NetBeans โดยมขีั้นตอนดงันี้ 

1. เริ่มการตดิตั้งโปรแกรมจะปรากฏหนาตางสาํหรบัตดิตั้งโปรแกรม ใหคลกิปุม  

2. เลอืกตาํแหนงที่ตองการตดิตั้งโปรแกรม ในที่นี้เลอืกเปนดฟีอลต ใหคลกิปุม 

คลิก 1

คลิก2
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3. คลกิปุม  เพื่อตดิตั้งโปรแกรม

4. รอสกัครู โปรแกรมกาํลงัดาํเนนิการตดิตั้ง เมื่อการตติตั้งเสรจ็สมบูรณ ใหคลกิปุม  และ

สามารถเรยีกใชโปรแกรม NetBeans IDE 7.3.1 ได

คลิก3
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แนวทางการศึกษาและเนื้อหาในหนังสือ
หนังสือเลมนี้เรียบเรียงขึ้นดวยวัตถุประสงคที่วา ตองการใหผูอานที่ไมมีพื้นฐานความรูภาษา Java 

มากอนสามารถเรยีนรูและเขยีนโปรแกรมภาษา Java ได จนสามารถพฒันาแอพพลเิคชนัดวยภาษา Java ได

จรงิ ดงันั้น เนื้อหาหลกัของหนงัสอืเลมนี้แบงออกเปน 2 สวนคอื สวนของพื้นฐานภาษาและสวนการพฒันา

แอพพลเิคชนัจรงิ ผูเขยีนจงึขอแบงกลุมผูอานออกเปน 2 กลุมดงันี้

1. กลุมผูเริม่ตน เปนกลุมที่ประกอบดวยผูอานที่ไมมพีื้นฐานการเขยีนโปรแกรมมากอน หรอืผูอาน

ที่มพีื้นฐานการเขยีนโปรแกรม แตไมเคยเรยีนการเขยีนโปรแกรมภาษา Java มากอน ผูอานกลุมนี้

ผูเขยีนแนะนาํใหศกึษาเนื้อหาไปทลีะบท และฝกเขยีนโปรแกรมทาํตามโจทยตวัอยางในสวนของ

พื้นฐานภาษาตั้งแตบทที่ 2-15 ซึ่งเปนหลกัการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถดุวยภาษา Java

2. กลุมนักพัฒนา เปนกลุมผูอานที่เขยีนโปรแกรมภาษา Java มากอน ผูอานสามารถเลอืกศกึษา

เนื้อหาที่สนใจไดตามตองการ หรอืจะเลอืกศกึษาในสวนการพฒันาแอพพลเิคชนัจรงิตั้งแตบทที่ 

16-20 กไ็ด ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาดงันี้

� ·สวนของการพฒันาแอพพลเิคชนัพื้นฐาน บทที่ 16

� ·สวนของการพฒันาแอพพลเิคชนัทาํงานกบัฐานขอมูล บทที่ 17ทด
ลอ
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� ·สวนของการสรางรายงาน บทที่ 18

� ·สวนของการใชงาน Applet บทที่ 19
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� ·สวนของการพฒันาแอพพลเิคชนั Android บทที่ 20

� ·สวนของการพฒันาระบ บงานจรงิ บทที่ 21
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