แผนบริหารการสอนประจําวิชา
รายวิชา โปรแกรมภาษาจาวาเบื้องตน
(Basic Java Programming)
จํานวนหนวยกิต-ชั่วโมง
เวลาเรียน

รหัสวิชา วศ 5111306
(EN 5111306)
3 หนวยกิต (2-2-5)
64 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

คําอธิบายรายวิชา

พื้นฐานการโปรแกรมภาษาจาวา การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยจาวา การทํางานของแอพเพ็ต การ
ทํางานเทรด และแอนนิเมชัน การติดตอกับผูใชเบื้องตน และการติดตอกับผูใชขั้นสูง การประยุกตแบบ
ผูใชคนเดียว แนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา

วัตถุประสงคทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เนื้อหา

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อใหสามารถคิด และคํานวณทางโปรแกรมภาษาจาวาได
เพื่อใหเกิดทักษะในการทดลองดานการโปรแกรมภาษาจาวา
เพื่อใหสามารถเขียนบันทึกผลการทดลองได
เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาทางการโปรแกรมภาษาจาวา
เพื่อใหสามารถนําความรูทางโปรแกรมภาษาจาวามาประยุกตใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
8 ชั่วโมง
บทที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
กระบวนการทํางานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง
ความเปนมาภาษาจาวา
กระบวนการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา
องคประกอบของเทคโนโลยีจาวา
แพลตฟอรมของจาวา
การติดตั้ง และเรียกใชงานโปรแกรมภาษาจาวา
กําหนดเสนทางการทํางาน (Path) ใหกับระบบปฏิบัติการวินโดว
การติดตั้งโปรแกรม Edit Plus
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2
4 ชั่วโมง
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คลาส
วัตถุ หรือ ออบเจกต
การปดบังขอมูล
การสืบทอดคุณสมบัติ
นามธรรม
โพลิมอฟซึม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
สวนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3
4 ชั่วโมง
บทที่ 3 ตัวแปรและตัวดําเนินการ
ตัวแปร
ชนิดขอมูล
ตัวดําเนินการ
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขจํานวนเต็ม
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขทศนิยม
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรรวมกับการกําหนดคา
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรการเพิ่มคาและการลดคา
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4
8 ชั่วโมง
บทที่ 4 ประโยคควบคุมการทํางาน
ประโยคตามลําดับ
ประโยคการตัดสินใจ
ประโยค if-else
การเขียนรูปแบบลัด if
ประโยค switch-case
ประโยคการวนลูป
ประโยค for
ประโยค while
ประโยค do/while
ประโยคการควบคุมอื่นๆเพิ่มเติม
ประโยค break
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ประโยค continue
ประโยค return

สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5
8 ชั่วโมง
บทที่ 5 คลาสและอ็อบเจกต
คลาส
class_name
การสรางคลาสจากคลาสเดิม
แพ็กเกจ
อ็อบเจกต
ประกาศ instance class
ประกาศ instance
สราง อ็อบเจกต
การเรียกใชงานแอตทริบิวต
การสงขอมูลดวยคาของตัวแปร
การสงขอมูลดวยการอางอิงของวัตถุ
คอนสตรัคเตอร
สแตติคดาตาเมมเบอร
สแตติคเมธอดเมมเบอร
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6
8 ชั่วโมง
บทที่ 6 คลาสและอ็อบเจกต
วงจรชีวิตแอพเพ็ต
เมธอด init()
เมธอด start()
เมธอด stop()
เมธอด destroy()
เมธอด paint()
การเขียนโคดแอพเพ็ตแทรกในภาษาไฮเปอรเท็กตมารคอัพ (HTML)
แอพเพ็ตกับกราฟก
แอพเพ็ตกับเสียง
แอพเพ็ตกับภาพ
แอพเพ็ตกับเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว
การสรางเทรด
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การสรางเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
ผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7
บทที่ 7 สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) ดวย AWT
ความสัมพันธระหวาง AWT และ Swing
การโปรแกรม GUI ดวย Swing และ AWT
การจัดวางองคประกอบ
FlowLayout
BorderLayout
GridLayout
สราง Basic Event Handling
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8
บทที่ 8 สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) ดวย AWT
ไฟลสตรีม
ไบทสตรีม
การใชคําสั่ง try … catch / finally
คารแร็คเตอรสตรีม
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9
บทที่ 9 การประยุกตการติดตอฐานขอมูลกับเครือขาย
เน็ตบีนส (Netbeans)
มายเอ็สคิวแอล (MySql)
การเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอล
การกําหนดคุณลักษณะมายเอ็สคิวแอล
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10
บทที่ 10 การพัฒนาฐานขอมูลดวยจาวา
สรางและทําการเชื่อมตอฐานขอมูลใหพรอมใชงาน
สรางตารางใหกับฐานขอมูล

4 ชั่วโมง

4 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง

8 ชั่วโมง
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ผนวก

การสั่งงานตารางขอมูล
การสั่งการงานฐานขอมูลดวย Script
แนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง
การทดลองที่ 1
การทดลองที่ 2
การทดลองที่ 3
การทดลองที่ 4
การทดลองที่ 5
การทดลองที่ 6
การทดลองที่ 7
การทดลองที่ 8
การทดลองที่ 9

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอน
1.1 สอนแบบบรรยาย โดยการนําเสนอขอมูลดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรแกรมพาวเวอรพอยท (power point program) ประกอบการบรรยาย และตั้งคําถามระหวางบรรยายเพื่อให
ผูเรียนไดคิดและตอบคําถามในประเด็นที่สําคัญ
1.2 สอนแบบอภิปราย โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ และมอบหมายใหแตละกลุม
รวมกันแสดงความคิดเห็น นําเสนอการอภิปรายของแตละกลุม แลวผูสอนเปนผูสรุปผลการอภิปราย
ใหเขาใจตรงตามวัตถุประสงคของเนื้อหา
1.3 สอนแบบสาธิตการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ
โดยผูสอนแสดงขั้นตอนใหผูเรียนดูพรอมอธิบายลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ จากนั้นใหผูเรียนไดทดลอง
ปฏิบัติ โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ
1.4 สอนโดยใหคนควาหาความรูดวยตนเอง โดยผูสอนมอบหมายเนื้อหาในบทเรียน
ใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากตํารา เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส ทํารายงานและนําเสนอในหองเรียน
1.5 การทํารายงาน เปนกิจกรรมกลุมที่ผูสอนนํากระตุนใหผูเรียน นําปญหาที่พบใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น มาเป น โจทย เป น การเรี ย นการสอนโดยยึ ด การเรี ย นรู โ ดยใช ป ญหาเป น ฐาน (PBL:
Problem-Base Learning) ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการแกปญหา โดยใหผูเรียนได
มีสวนรวมในการเลือกหัวขอรายงาน และสมาชิกในการทํางาน เปนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ
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สื่อการเรียนการสอน
1. แฟมขอมูลชนิดโปรแกรมพาวเวอรพอยท
2. ภาพสื่อผสมภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว จากระบบออนไลน
3. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติที่สามารถใชระบบปฏิบัติการดอส(DOS Prompt)
4. ตัวโปรแกรมเขียนโคด (Edit Plus)
5. ตัวโปรแกรมคอมไพเลอรภาษาจาวา (Java Compiler)
6. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
7. ระบบอินเทอรเน็ตและหนวยความจําภายนอก(External Hard disk)

การวัดและการประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหวางภาคการศึกษา
1.1.1 สอบกลางภาค
1.1.2 ความตั้งใจในการเขาเรียน
1.1.3 แบบฝกหัด
1.1.4 ใบงาน
1.1.5 ศึกษาคนควารายงาน
1.1.6 นําเสนอรายงาน

รอยละ 70 คะแนน
รอยละ 20 คะแนน
รอยละ 5 คะแนน
รอยละ 5 คะแนน
รอยละ 20 คะแนน
รอยละ 10 คะแนน
รอยละ 10 คะแนน

1.2 คะแนนสอบปลายภาคการศึกษา

รอยละ 30 คะแนน

2. การประเมินผล
ไดคะแนนระหวางรอยละ 80-100 ไดระดับ A
ไดคะแนนระหวางรอยละ 75-79 ไดระดับ B+
ไดคะแนนระหวางรอยละ 70-74 ไดระดับ B
ไดคะแนนระหวางรอยละ 65-69 ไดระดับ C+
ไดคะแนนระหวางรอยละ 60-64 ไดระดับ C
ไดคะแนนระหวางรอยละ 55-59 ไดระดับ D+
ไดคะแนนระหวางรอยละ 50-54 ไดระดับ D
ไดคะแนนระหวางรอยละ 0-49 ไดระดับ E

ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairy Good)
พอใช (Fairy)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1
หัวขอเนื้อหา

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
กระบวนการทํางานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง
ความเปนมาภาษาจาวา
กระบวนการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา
องคประกอบของเทคโนโลยีจาวา
แพลตฟอรมของจาวา
การติดตั้ง และเรียกใชงานโปรแกรมภาษาจาวา
กําหนดเสนทางการทํางาน (Path) ใหกับระบบปฏิบัติการวินโดว
การติดตั้งโปรแกรม Edit Plus
หลักการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อผู้เรี ยนได้ ศึกษาเนือ้ หาในบทเรี ยนนีแ้ ล้ วสามารถ
1. เกิดทักษะการติดตั้งโปรแกรมภาษาจาวาและโปรแกรม Edit Plus
2. อธิบายความแตกตางหรือสัมพันธระหวางโปรแกรมภาษาจาวามีกับภาษาแบบโครงสรางได
3. บอกขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวาได
4. เขียนโปรแกรมภาษาจาวาตามรูปแบบภาษาได

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเรื่องดาวนโหลดตัวโปรแกรมและการติดตั้งโปรแกรม
ภาษาจาวา และโปรแกรมอิดิเตอร
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดสมบัติโปรแกรมที่ไดทําการติดตั้ง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการดาวนโหลดตัวโปรแกรม และการ
ติดตั้งโปรแกรม
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับเรื่องหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
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สื่อการเรียนการสอน

8. แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 1
9. ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับดาวนโหลด
10. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติที่สามารถเขาถึงระบบปฏิบัติการดอส (DOS Prompt)
11. ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
12. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
13. หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
14. เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการตอบคําถามและตั้งคําถามของนักศึกษา
สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 1
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Principle of Computer Programming)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) มีแนวคิดมาจากมนุษยมีความ

ตองการที่นํ างานที่เ ปน ลักษณะงานประจํา งานที่เปนลักษณะงานซ้ําๆ ที่มีขั้นตอนทํางานที่แนนอน
มีระบบการตัดสินใจที่ชัดเจนแนนอน มาใหระบบคอมพิวเตอรทํางานแทนมนุษย ตามวัตถุประสงคใน
การทํางานของผูคิดคนโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนั้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรจึงเปนพื้นฐาน
ที่จําเปนตอการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถแบงตามระดับ
ความลึกของการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรไดเปน 2 ชนิด คือ ชนิดแรกเปนโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทําหนาที่ในการควบคุมอุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบ
คอมพิวเตอรทั้ง 4 หนวย(Unit) ดังนี้คือ 1) หนวยอินพุท (Input Unit) เชน แปนปอนขอมูล (Key
Board) เมาส (Mouse) เปนตน 2) หนวยเอาทพุท (Output Unit) เชน จอแสดงผล (Monitor) ลําโพง
(Speaker) เปนตน 3) หนวยความจํา (Memory Unit) เชน หนวยความจําชั่วคราว (RAM)
หนวยความจําภายนอก (External Memory) เชน ฮารดดิสก (Hard Disk) และหนวยสุดทายหนวย
4) หนวยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ดวยเพราะเทคโนโลยีของอุปกรณพื้นฐาน
ของคอมพิวเตอรมีการแขงขันสูงสงผลทําใหโปรแกรมที่ทําหนาที่ในการควบคุมอุปกรณคอมพิวเตอรนี้
ต อ งมี ก ารพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก ารจึ ง เป น โปรแกรมที่ สํ า คั ญ ต อ การ
เจริญกาวหนาของบริษัทที่ทําหนาที่ในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมชนิดนี้จึงเปนเทคโนโลยีปด
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรจึงมีระดับการเขาถึงในการกําหนดคาการควบคุมอุปกรณตางๆ มีอยาง
จํากัดตามที่บริษัทที่พัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการอนุญาตใหเขาถึงไดเทานั้น โปรแกรมดังกลาว
เชน โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว (Windows Operating System) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ลินุกส (Linux Operating System) เปนตน ชนิดที่สองเปนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ที่นักพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถเขาถึงในการเขียนโปรกรมควบคุมอุปกรณตางๆ ไดอยางกวางขวาง
โปรแกรมชนิดภาษาคอมพิวเตอรนี้ จึงเปนโปรแกรมที่นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเรียนรูและสรางสรรค
งานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นภาษาคอมพิวเตอรจึงสามารถแบงชนิดตามลักษณะการมองปญหา
ของโจทยที่ตองการใหการเขียนโปรแกรมทําการแกปญหาไดเปน 2 แบบ คือ แบบแรกเปนการเขียน
โปรแกรมแบบโครงสราง (Structure Programming) ตัวอยางภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม เชน โปรแกรม
ภาษาซี (C Language Program) โปรแกรมภาษาปาสคาล (Pascal Language Program) โปรแกรม
ภาษาเบสิค (Basic Language Program) เปนตน สวนแบบที่สองเปนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming : OOP) ตัวอยางภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม เชน โปรแกรม
ภาษาซีพลัสพลัส (C++ Language Program) โปรแกรมภาษาซีชารป (C# Language Program)
โปรแกรมพีเอสพี (PHP Program) โปรแกรมวิชวลเบสิค (Visual Basic Program) โปรแกรมภาษาจาวา
(Java Language Program) เปนตน
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กระบวนการทํางานการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง

ในการพัฒนาโปรแกรมแบบโครงสรางหรือการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง ซึ่งมีกระบวนการ
ในการสรางคือ ตัวอยางเชน การโปรแกรมภาษาซี เริ่มตนดวยการจากทําการสรางโปรแกรม (source
program หรือ source code) ซึ่งตองเขียนตามลักษณะโครงสรางของภาษาซี ทําการบันทึก (save
หรือ save as) เปนไฟลนามสกุล .c นําโคดที่ไดทําการเขียนทําการคอมไพล ทําการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดวามีหรือไม ถามีใหกลับไปแกไขที่โปรแกรม แตถาไมมีขอผิดพลาดตัวระบบภาษาซีจะสราง
ไฟลนามสกุล .obj แลวทําการเชื่อมตอไฟลจากไฟลไรบารีและระบบจะทําการสรางไฟลนามสกุล .obj
และทําการตรวจสอบความผิดพลาดในการเชื่อมตอ ถาไมมีขอผิดพลาดจะไดไฟลนามสกุล .exe ซึ่งเปน
ไฟลที่พรอมนําไปสั่งงานใหแสดงผลการทํางานตามที่กําหนดของโปรแกรม ไฟลที่เปนนามสกุล .exe นี้
ไมสามารถทําการแกไขไดดวยเพราะเปนไฟลที่เปนรหัสใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน ดังนั้นถาตองการ
ปรับปรุงหรือแกไขโปรแกรมผูเขียนโปรแกรมตองมีไฟลที่เปนนามสกุล .c มาเขากระบวนการประมวลผล
ภาษาซีใหมตั้งแตเริ่มตน แสดงในภาพที่ 1.1
START
สรางโปรแกรม
ไฟลสวนหัว

คอมไพเลอร

ไฟลไรบารี

ทําการเชื่อมตอไฟล
File

ตัวสอบความผิดพลาด ?
File *.exe

Yes

สั่งโปรแกรมทํางาน
ตัวสอบความผิดพลาด ?

แสดงผลการทํางาน
End

ภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนการประมวลผลของภาษาซี

Yes

Yes
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ความเปนมาภาษาจาวา

การพัฒนาภาษาจาวาถูกพัฒนาโดย ซัน ไมโครซิสเต็มท บจก. (sun microsystem co., ltd)
โดยขณะที่ทีมงานของบริษัททําการพัฒนาภาษามักนิยมดื่มกาแฟกันเปนประจํา และกาแฟที่นิยมดื่ม
มีชื่อวา จาวา ทีมพัฒนาภาษาจาวาตนแบบจึงตั้งชื่อภาษาที่พัฒนาวา จาวา จึงเปนที่มาเทคโนโลยีของ
บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มท จํากัด เปนตนมา ซึ่งทําให บริษัท ซัน ฯลฯ เปนผูกํากับทิศทางไมใหมีการนํา
ภาษาจาวาไปดัดแปลงประยุกตใชในทางที่เบี่ยงเบนออกจากจุดประสงคเดิม การกําหนดทิศทางโดย ซัน
เปนไปเพื่อใหเกิด ความชัดเจนในทิศทางการพั ฒนาภาษาจาวา โดยภาษาจาวามี คําสั่งพื้นฐานคลาย
ภาษาซี พลัส พลัสเปนอยางมาก ทําใหนักเขียนโปรแกรมภาษาซี พลัส พลัส ที่มีอยูมากที่สุดแลว
ในขณะนั้นสามารถสรางความคุนเคยไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหภาษาจาวาเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง
อยางรวดเร็ ว และไดรับ การจัดเปนภาษาคอมพิวเตอรเชิงวัตถุ เชนเดียวกั บภาษาซี พลั ส พลัส ดว ย
แตสิ่งที่ทั้งสองภาษาตางกัน คือ โปรแกรมภาษาจาวาตองเขียนเปนแบบเชิงวัตถุเทานั้น ในขณะที่ภาษาซี
พลัส พลัส สามารถเขียนไดทั้งแบบเชิงวัตถุ และแบบโครงสรางก็ได ที่เปนเชนนี้ไดเนื่องจากภาษาซี พลัส
พลัส มีตนกําเนิดมาจากภาษาซี ซึ่งเปนภาษาแบบโครงสราง ดังนั้นภาษาซี พลัส พลัส จึงตองสนับสนุน
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสรางดวยเพื่อใหเขากันไดกับภาษาซี อยางไรก็ตามปจจุบันโปรแกรม
ประยุกตลวนแตเขียนดวยภาษาเชิงวัตถุทั้งสิ้น

กระบวนการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา

การทํางานโปรแกรมภาษาจาวา การสรางไฟลตนฉบับ (source file) หรือ โคดตนฉบับ(source
code) แลวทําการบันทึกไฟลดังกลาวโดยบันทึก นามสกุล .java เก็บไวใน folder ที่ตองการ แลวทํา
การ compiler ดวย java compiler ในระบบปฏิบัติการ DOS เพื่อเปลี่ยนคําสั่งภาษาจาวาเปนภาษา
เฉพาะอยางหนึ่งเพื่อใหจาวาเวอรชัวรแมทชีนเขาใจ ภาษาเฉพาะที่จาวาเวอรชัวนแมทชีนเขาใจนี้เรา
เรียกวาจาวาไบตโคด เปนไฟลที่มีนามสกุล .class แลวนําไฟล ดังกลาวไปรันบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
จาวาเวอรชัวรแมทชีน สรุปขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาจาไดแสดงดังภาพ 1.2

ภาพที่ 1.2 กระบวนการพัฒนาภาษาจาวา
ที่มา (About the Java Technology, 2014)

ด ว ยจาวาเวอร ชั ว น แ มทชี น มี ค วามสามารถนํ า มาใช กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ แ ตกต า งกั น ได
โดยใช คลาสที่ ค อมไพล ตั ว เดี ย วกั น นํ า มาทํ า งานบนระบบของไมโครซอฟท วิ น โดว (Microsoft
Windows) ระบบโซลาริส (Solaris) หรือ ระบบยูนิกส (Unix) รวมทั้งระบบของแม็ค (Mac) ได ดังแสดง
ในภาพที่ 1.3
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ภาพที่ 1.3 แสดงระบบจาวาเวอรชัวนแมทชีนที่สามารถใชไดทุกระบบปฏิบัติการ
ที่มา (About the Java Technology, 2014)

องคประกอบของเทคโนโลยีจาวา

เทคโนโลยีภาษาจาวามีองคประกอบที่สําคัญในการทํางาน ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. จาวาเวอรชัวนแมทชีน (Java Virtual Machine: JVM) เปนสวนที่ทําหนาที่เปน
ตัวอินเตอร - พรีเตอร (interpreter) คือ จะทําการแปลจาวาไบตโคด ใหเปนภาษาที่เครื่องเขาใจ ซึ่งจา
วาไบตโคดจะสามารถรันไดหลายแพลตฟอรม ถาแพลตฟอรมนั้นมี จาวาเวอรชัวนแมทชีน
2. จาวารันไทลอินวิโรเมนต (Java Runtime Environment: JRE) เปนสวนที่ใช
ในการรันโปรแกรมภาษาจาวา เปนสวนที่ใชในการรันโปรแกรม โดยจะทํางาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอน
แรกโหลดไบตโคดโดยใช Class loader คือการโหลดคลาสทุกคลาสที่เกี่ยวของในการรันโปรแกรม
ขั้นตอนที่สองตรวจสอบไบตโคดโดยใชการตรวจสอบไบทโคด (Byte code Verifier) คือการตรวจสอบ
วาโปรแกรมจะตองไมมีคําสั่งที่ทําใหเกิดความผิดพลาดกับระบบ เชน การแปลงขอมูลที่ผิดพลาด หรือมี
การแทรกแซงเขาสูระบบภายในเปนตน ขั้นตอนที่สุดทาย รันไบตโคด โดยใชตัวแปลรันไทล (Runtime
Interpreter)
3. ชุดพัฒนาภาษาจาวา (Java 2 Software Developer Kit: J2SDK) เปนชุด
พัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ประกอบไปดวยโปรแกรมตางๆ แตไมมีโปรแกรมที่ทําหนาที่สรางโคด
(Editor) รวมอยูดวย แตมีโปรแกรมคอมไพเลอร (javac.exe) และโปรแกรมอินเตอรพรีเตอร
(java.exe)

แพลตฟอรมของจาวา (Platform of Java)

แพลตฟอร ม ของจาวา หมายถึ ง ลั ก ษณะการนํ า ภาษาจาวาไปสร า งเป น โปรแกรมเพื่ อ
วัตถุประสงคใด วัตถุประสงคหนึ่ง บนการประมวลผลของคอมพิวเตอร อาจเปนการทําการประมวลผล
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โดยไมมีการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ หรือตองการนําโปรแกรมภาษาจาวาไปใชกับ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่งแพลตฟอรมของจาวาจึงมีการแบงรูปแบบเปน 3 รูปแบบ คือ
1. แพลตฟอรมจาวามาตรฐาน (Standard Edition: Java SE) เปนแพลตฟอรมที่
ใชในการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวากับเครื่องพีซีทั่วไป ซึ่งสามารถแยกยอยออกเปน 2 แบบ คือ Java
Application เปนโปรแกรมที่ใชพัฒนาโปรแกรมประยุกตทั่วไป และ Java Applet เปนโปรแกรมจาวา
ที่ใชพัฒนาโปรแกรมเพื่อรันบนเว็บบราวเซอร
2. แพลตฟอรมจาวาอินเตอรไพรส (Enterprise Edition: Java EE) เปน
แพลตฟอรมที่มุงเนนในการพัฒนาโปรแกรมเครือขาย สําหรับใชงานในองคกร โดยใชโปรแกรม
Application Server หรือ Web Server ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ
3. แพลตฟอรมจาวาไมโคร (Micro Edition: Java ME) เปนแพลตฟอรมที่ใชพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใชงานกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ที่มีทรัพยากรจํากัด เชน โทรศัพทมือถือ เปนตน

การติดตั้ง และเรียกใชงานโปรแกรมภาษาจาวา

การพั ฒ นาโปรแกรมด ว ยภาษาจาวา สํ าหรับ คอมพิ ว เตอรส ว นบุ คคล เครื่อ งคอมพิว เตอร
จําเปนตองอาศัยชุดพัฒนา J2SDK แตดวยชุดพัฒนาไมมีโปรแกรมที่ทําหนาที่สราง source code ซึ่งใน
ระบบปฏิบัติการวินโดวสสามารถใชโปรแกรมโนตแพด (notepad) ทําการสรางโคดภาษาจาวา เพื่อทํา
การเก็บโคดดวยการบันทึกเปนนามสกุล และสวนขยาย .java ซึ่งชุดพัฒนา J2SDK สวนตัวคอมไพลและ
ตัวรันโปรแกรม สามารถทําการดาวนโหลดและติดตั้ง J2SDK ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ
วินโดวสไดที่ http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp (ภาพที่ 1.4)

ภาพที่ 1.4 แสดงแหลงดาวนโหลดชุดพัฒนาโปรแกรมจาวา
ที่มา (java download, 2014)
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การติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา

การติดตั้งสามารถทําไดการแตกแฟมขอมูลที่ไดทําการดาวนโหลดมา (ภาพที่ 1.5)

ภาพที่ 1.5 แสดงชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา SDK
ทําการเลือกที่ jsk-6u14-windows-i586.exe เพื่อทําการติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนา
โปรแกรมดวยภาษาจาวา และทําการเลือก Accept (ภาพที่ 1.6)

ภาพที่ 1.6 แสดงชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ลิขสิทธิ์โดย Sun Microsystems บจม.
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ตัวชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา จะใหผูติดตั้งโปรแกรมกําหนดลักษณะโปรแกรมที่ตองการ
(Custom Setup) ถาตองการกําหนดตามขอแนะนําใหทําการเลือก Next ตามภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 แสดงการกําหนดคาตําแหนงที่ติดตั้งโปรแกรม
ตัวชุดพัฒนาจะทําการติดตั้งโปรแกรมตามที่กําหนดจากภาพ 1.7 โดยแสดงสถานะ การทํางาน
วาสําเร็จเปนจํานวนเทาใด แสดงในภาพที่ 1.8

ภาพที่ 1.8 แสดงผลการติดตั้งโปรแกรมภาษาจาวา
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เมื่อทําการติดตั้งสําเร็จสมบูรณเรียบรอย แสดงผลภาพที่ 1.9 ทําการเลือก Finish

ภาพที่ 1.9 แสดงการติดตั้งสมบูรณ

กําหนดเสนทางการทํางาน (Path) ใหกับระบบปฏิบัติการวินโดว

เมื่อทําการติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา สิ่งที่สําคัญอี กประการหนึ่ง คือการกําหนด
เสนทางในการทํางานใหกับตัวโปรแกรมภาษาจาวาที่ตองนําตัวโคดจาวาที่ไดทําการบันทึกในสวนใดสวน
หนึ่งของหนวยความจําบนเองคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการวินโดวไดโดยไมมีปญหาในการคนหาโคด
จาวาที่ผูเขียนโปรแกรมไดทําการบันทึกไดอิสระ สงผมทําใหการทํางานโคดจาวาไดอยางเสร็จสมบูรณ
การกําหนดเสนทางสามารถทําไดโดยการคลิกเมาสขวาที่ไอคอน My Computer บนเดสกท็อป แลว
เลือก Properties จากนั้นเลือกแท็ป Advanced และทําการเลือก Environment Variables ซึ่ง
วินโดวแตละรุนจะมีหนาจอในสวนนี้ไมเหมือนกัน ตัวอยางในภาพ 1.10 เปนระบบปฏิบัติวินโดว 7

ภาพที่ 1.10 แสดงหนาตางของ My computer กําหนดเสนทาง
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ทําการกําหนดเสนทางของตัวโปรแกรมภาษาจาวาใหโปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว โดยทํา
การบันทึกหรือสําเนาที่อยูของตัวโปรแกรมภาษาจาวา แลวนํามาวางตอในสวนของ Path ดวยการเลือก
Edit เพื่อทําการแกไขเพิ่มเสนทางเดิมที่ตัวระบบปฏิบัติไดกําหนดใหกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ไดทําการติดตั้ง
มากอนหนานี้ (หามทําการลบ Path ของเดิมออกเด็ดขาด เพราะอาจทําใหตัวโปรแกรมบางโปรแกรม
ทํางานไมได ดวยหาเสนทางไมพบ) แลวทําการวางโดยกอนวางที่อยูของโปรแกรมภาษาจาวาตองวาง
หนาเครื่องหมาย เซมิโครอน (;) เสมอแสดงในภาพที่ 1.11

ภาพที่ 1.11 แสดงหนาตาง การกําหนด Path ของระบบปฏิบัติการวินโดว 7

การทํางานของโปรแกรมภาษาจาวาบนระบบดอส (DOS)

การสรางซอรสโคดเบื้องตนดวยตัวอิดิเตอรที่ติดมากับระบบปฏิบัติการวินโดว คือ โนตแพด
(Notepad) ดังตัวอยางซอรสโคด ภาพที่ 1.12 บันทึกชื่อ ﬁrst เปนนามสกุล .java (first.java)

ภาพที่ 1.12 แสดงซอรสโคดชื่อ ﬁrst.java บน Notepad
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จากภาพที่ 1.12 สิ่งสําคัญในการจัดเก็บซอรสโคด ชื่อของแฟมขอมูลตองเปนชื่อเดียวกันกับ
ชื่อของคลาสในซอรสโคด ในที่นี้ชื่อ public class first ดังนั้นชื่อที่ใชในการจัดเก็บตองเปน first ดวย
เชนกัน (first ไมเทากับ First ดวยเพราะรูปแบบของตัวอักษร f กับ F คนละตัวกัน)
เมื่อตองการทําการคอมไพลซอรสโคด first.java ดวยการคําสั่ง javac.exe บนระบบดอสทําได
โดยออกสู Command Prompt แสดงภาพที่ 1.13 และภาพที่ 1.14 แสดงหนาตางระบบ DOS

ภาพที่ 1.13 แสดงการเขาสูระบบ Dos ดวย Command Prompt

ภาพที่ 1.14 แสดงการใชคําสั่งพื้นฐานระบบ DOS
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จากภาพที่ 1.14 เปนสวนของระบบ DOS ที่เปดโอกาสใหสามารถสั่งการควบคุมขั้นพื้นฐานได
เชน คําสั่ง cd\ หมายถึง สั่งใหระบบออกไดเร็คทรอรีปจจุบัน (c:\Users\Administrator>) สูไดรฟซี
(c:\>) คําสั่ง d: หมายถึง สั่งใหระบบยายไปไดรฟดี (d:\>) คําสั่ง cd java หมายถึง การยายไปที่ไดเร็ค
ทรอรีชื่อ java คําสั่ง dir หมายถึง การสั่งใหแสดงชื่อแฟมขอมูลที่อยูในไดเร็คทรอรีปจจุบัน (c:\java>)
มีแฟมขอมูลใดบาง ซึ่งพบแฟมขอมูลชื่อ first.java สรางขึ้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 12.30 PM
ขนาด 122 ไบท

ภาพที่ 1.15 แสดงการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา
จากภาพที่ 1.15 สามารถสั่งทําการใหระบบ dos ทําการคอมไพลซอรสโคดแฟมขอมูล
first.java ดวยคําสั่ง javac first.java ไดโดยไมมีขอผิดพลาด เพราะบรรทัดหลังจากสั่งคอมไพลไมมีการ
แจงขอผิดพลาดใดๆ ซึ่งตัวคอมไพเลอรจาวาทําการสรางไบทโคดจาวา ที่มีช่ือเดียวกันแตนามสกุลเปน
.class (first.class)
การสั่งใหโปรแกรมจาวาทํางาน (Run) ดวยจาวาเวอรชัวนแมทชีน ทําการอินเตอรพรีเตอร
ใหกับระบบปฏิบัติการดวยการแสดงขอความวา Hello Word!!! ดวยคําสั่ง java first โดย java เปน
คําสั่งใหทํางาน (Run) สวน first เปนไบทโคดนามสกุล .class จึงไมตองกําหนดนามสกุล แสดงในภาพที่
1.15
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การติดตั้งโปรแกรม Edit Plus

โปรแกรม Edit Plus สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.editplus.com/download.html
สามารถนํามาใชไดฟรี โดยจํากัดเวลาใชงาน ภาพที่ 1.16

ภาพที่ 1.16 แสดงแหลงดาวนโหลด Edit Plus
เมื่อไดตัวโปรแกรม Edit Plus ทําการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอรแลวลําดับถัดมา
ทําการสรางเครื่องมือสําหรับการใชงานของนักพัฒนาโปรแกรมบนโปรแกรม EditPlus โดยสรางไดโดย
การเลือกรายการ Tools เลือก Conﬁgure User Tools (ภาพที่ 1.17)

ภาพที่ 1.17 แสดงการกําหนดเครื่องมือ Edit Plus
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ทําการสรางเครื่องมืออํานวยความสะดวก ในการใหมีคําสั่งการ Compiler กับคําสั่ง Run ของ
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา ดวย Group Name กําหนดชื่อเปน JaVa และทําการเลือก ok (ภาพ 1.18)

ภาพที่ 1.18 แสดงการกําหนดชื่อกลุมเปน JaVa
ทําการเพิ่มเครื่องมือในกลุม JaVa ดวยการเลือก Add Tool>> และเลือก Program ถัดมาทํา
การกําหนดเมนูยอยของกลุมเครื่องมือ JaVa ดวยการพิมพชื่อวา CompilerJava ในชอง Menu Text
สวน Command: ใหทําการเลือก javac.exe ที่อยูในโฟลเดอรของโปรแกรมภาษาจาวา ตามภาพที่
1.19 สวน Argument: กําหนดใหเปน File Name ดวยเพราะในการสั่ง Compiler ตองกําหนดชื่อ
พรอมนามสกุล (first.java) เพื่อทําการคอมไพล สวน Action ใหเลือก Capture Output

ภาพที่ 1.19 แสดงการสรางเครื่องมือ CompilerJava
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กําหนดเครื่องมือใหกับกลุม JaVa ดวยเมนู RunJava ในชอง Menu Text: สวน Command:
ใหทําการเปดคําสั่ง java.exe ที่อยูในตัวโปรแกรมภาษาจาวา ในชอง Argument: ใหทําการเลือก Files
Name Without Extension ในสวนของ Action: ใหเลือก Capture output จากนั้นทําการเลือก
Apply และ OK (ภาพที่ 1.20)

ภาพที่ 1.20 แสดงการสรางเมนูยอย RunJava บนกลุมเครื่องมือ JaVa

หลักการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

การเขียนโปรแกรมจาวาตามที่กลาวมาขางตน ตัวซอรสโคดสามารถทําการเขียนดวยอิดิเตอรใด
ก็ได Notepad หรือ Edit Plus สิ่งสําคัญในการบันทึกชื่อของซอรสโคด ตองเปนชื่อเดียวกับชื่อ class
ดวยเพราะ เมื่อซอรสโคดถูกคอมไพลตัวคอมไพเลอรจะทําการสรางคลาสที่เปนไบทโคดขึ้นมา โดยใชชื่อ
ของแฟมขอมูลที่บันทึกจากนามสกุล .java มาเปนนามสกุล .class
การสรางโคดภาษาจาวา มีความคลายกับการสรางโคดใหกับภาษาซี หรือ ซีพลัสพลัส คือตองมี
เมธอด main() เปนจุดเริ่มตนการทํางาน และตองถูกกําหนดใหอยูในคลาสใดคลาสหนึ่ง ของโคดจาวา
เมธอด main( ) จะตองปรากฏไดเพียงครั้งเดียวในหนึ่งโคดโปรแกรมภาษาจาวา ดวยเพราะเปนเมธอด
หลัก และถาโคดใดไมมีสวนของเมธอด main() โคดนั้นจะไมสมบูรณ หมายถึงไมสามารทํางานได
เมธอด main () ตามกฎของโปรแกรมภาษาจาวา ตองมีสวนประกอบประโยคดังนี้ public static void
main(String args[]){ } การกําหนดใหเปนเมธอด main() เปน public เพื่อตองการใหโคดที่เขียน
สามารถเขาถึงหรือเรียกใชงานไดขณะเมื่อสังใหทําการการรัน (interpreter) สวนการกําหนดใหคลาส
เปน static ดวย มีผลทําใหเมธอด main() สามารถเรียกใชไดโดยไมตองสราง instance ของคลาส
ดังนั้นทุกครั้งที่มีการสรางโคดโปรแกรมภาษาจาวา ตองมีเมธอด main() ที่ประกอบไปดวย
public static void และสวน Argument ตองเปน String Array เสมอ ซึ่งจะมีการกําหนดคาในอารเรย
อารกูเมนต หรือไมกําหนดก็สามารถสรางโคดได ตัวอยางโปรแกรมที่ 1.1 ชื่อ first.java
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ตัวอยางโปรแกรมที่ 1.1 เปนตัวอยางแรก ซึ่งมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการสรางโปรแกรมครั้งแรก
ดังนั้นการพิมพคําสั่งทุกคําสั่งตองถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวอักษรพิมพเล็ก พิมพใหญ ตองถูกตอง
ทั้งหมด บันทึกเปนชื่อ first.java (โดยใหทําการสําเนาชื่อแฟมขอมูล ที่อยูหลัง public class เปนชื่อ
ของแฟมขอมูลที่ตองการบันทึก เปนการลดปญหาการผิดพลาดจากการใชชื่อที่ประกอบดวยตัวอักษร
พิมพเล็กพิมพใหญ)
public class first{
public static void main(String args[]){
System.out.println(“Hello World!!!”);
}
}
การสั่งใหทําการคอมไพลโคดโดย เลือกที่ Tools เลือกรายการยอย CompilerJava (หรือ
เลือกใชซอรตคีย ดวยการกด Ctrl คางไวพรอมกดเลข 1) ภาพที่ 1.21 เมื่อไมมีขอผิดพลาดใดๆ จะ
แสดงผลการคอมไพลดวย Output completed

ภาพที่ 1.21 แสดงการสั่งคอมไพลโคดโปรแกรมภาษาจาวา
การสั่งใหโปรแกรมทํางานสามารถทําไดโดยการเลือกที่ Tools เลือกรายการยอย RunJava
(หรือเลือกใชซอรตคีย ดวยการกด Ctrl คางไวพรอมกดเลข 2) ภาพที่ 1.22 เมื่อไมมีขอผิดพลาดใดๆ
จะแสดงผลการทํางานดวยขอความ Hello Word!!!
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ภาพที่ 1.22 แสดงผลการทํางานดวย RunJava
ตัวอยางโปรแกรมภาษาจาวา ที่มีการกําหนดรับคาใหกับอารเรยอารกูเมนต ผานทางการสั่ง
Run ดังตัวอยางโปรแกรมที่ 1.2 ชื่อ FirstArgs.java
public class FirstArgs{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Created By>>>"+args[0]);
System.out.print("Welcome to java, ");
System.out.println("Thank you for looking. ");
System.out.print("-..-");
}
}
จากโปรแกรม 1.2 สวนของคําสั่ง System.out.println("Created By>>>"+args[0]); เปนการเรียก
เมธอด println อยูในคลาส out ในแพ็คเก็ต System มาทําการแสดงผลออกทางจอหนา โดย เมธอด
println เปนการสั่งใหขอความหรือคาของตัวแปรที่อยูในอารกูเมนตลิสต (Created By>>>) ออกสู
หนาจอ และในสวนของอารกูเมนตลิสต คาที่สอง (args[0]) เปนการรับคาจากแปนพิมพขณะทําการสั่ง
ให Run โปรแกรม ดังภาพที่ 1.22 ไดยกตัวอยางคาที่สงเปนขอความ SKUL ซึ่งสามารถเปลี่ยนคาได
จากเมธอด println มีผลการแสดงคาในอารกูเมนตลิสตเสร็จแลวระบบจะทําการขึ้นบรรทัดใหมรอคําสั่ง
ถัดไป สวนเมธอด print ของ System.out.print("Welcome to java, "); เปนการสั่งใหแสดงคา
Welcome to java, โดยแสดงเสร็จแลว เคอรเซอรยังคงอยูที่บรรทัดเดิม เมื่อมีคําสั่งตอมาเปนเรียกใช
เมธอด println จะทําการแสดงขอความหรือคาของตัวแปรที่อยูในอารกูเมนตลิสตออกทางหนาจอ
แสดงภาพที่ 1.23
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ภาพที่ 1.23 แสดงการสั่ง Run โดยการกําหนดอารกูเมนต

สรุป

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักพัฒนาโปรแกรม สามารถทําการสรางงานดวยการ
เขียนโปรแกรมได 2 แบบ คือ แบบการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง กับแบบการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สามารถสรางงานไดดวยโปรแกรมแกไขใดๆ แลวทําการบันทึกเปน
แฟมขอมูลนามสกุล .java เพื่อนํามาสรางคลาสไดดวยตัวแปลภาษาจาวา (javac.exe) สงผลทําการให
ไดแฟมขอมูลที่เปนคลาสมาหนึ่งแฟมนามสกุล .class จากนั้นเมื่อตองการนํางานที่พัฒนาขึ้นมาไปใชงาน
สามารถทําไดโ ดยการนําตัวจาวาเวอรชัว นแมทซี นที่ทําหนารั น (java.exe) มาสั่งให ทํางานตามที่
นักพัฒนาเขียนไดสรางไว

แบบฝกหัด
1. การเขียนโปรแกรมภาษาจาวามีความแตกตาง หรือสัมพันธกับภาษาแบบโครงสรางอยางไร
2. จงอธิบายระหวาง jacac.exe กับ java.exe วาหนาที่อะไร
3. จงอธิบายความแตกตางระหวางโปรแกรม Notepad กับ EditPlus
4. จงอธิบายความสําคัญของการแปลภาษา (Compiler) วาสําคัญอยางไร
5. จงอธิบายความสําคัญของการสั่งทํางาน (Run) วาสําคัญอยางไร
6. จงประโยชนของการกําหนดเสนทาง(path) หลังจากทําการติดตั้งโปรแกรมแลว
7. การออกจากระบบปฏิบัติการวินโดวสูระบบดอสทําไดอยางไร
8. การเขียนคําอธิบายในโปรแกรมภาษาจาวาทําไดดวยเครื่องหมายใดไดบาง
9. คําสั่งภาษาจาวาสามารถเขียนดวยตัวอักษรตัวใหญไดหรือไมเพาะเหตุใด
10. ในการสั่งจบคําสั่งของโปรแกรมภาษาจาวาในแตละบรรทัด ใชเครื่องหมายใด
……………………………………………
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2
หัวขอเนื้อหา

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คลาส
วัตถุ หรือ ออบเจกต
การปดบังขอมูล
การสืบทอดคุณสมบัติ
นามธรรม
โพลิมอฟซึม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
สวนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา
อักษรหรือคําสั่งที่มองไมเห็น
คําอธิบายโคด
คําสงวน
ชื่อเฉพาะ
คําจัดกลุมหรือแยกกลุม
คําที่แสดงคาคงที่
ตัวอยางโปรแกรม
สรุป

วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม
เมื่อนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
5.
6.
7.
8.

อธิบายการความคิดรวบยอดของแนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ
อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
มีทักษะการแปลโปรแกรมภาษาจาวาดวยโปรแกรม Edit Plus
มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเรื่องพื ้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และส่วนประกอบของ
โปรแกรมภาษาจาวา

1.3 ใช วิธีส อนแบบปฏิ บัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร และซอฟตแวรที่ทํางานไดจริง
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา

2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

สื่อการเรียนการสอน

15. แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 2
16. ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
17. เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติที่สามารถเขาถึงระบบปฏิบัติการดอส (DOS Prompt)
18. ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
19. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
20. หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
21. เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 2
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object Oriented Programming: OOP)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เปนการเขียนโปรแกรมโดยการกําหนดสิ่งที่เปนปจจัยในการเขียน
โปรแกรม เปนวัตถุ(object) ซึ่งวัตถุสามารถเปนไดทั้งรูปธรรม(สิ่งที่จําตองได) และนามธรรม(สิ่งที่จับ
ตองไมได) สงผลทําใหการเขียนโปรแกรมเปนเรื่องสามารถทําไดอยางรวดเร็ว และการปรับปรุงแกไข
โปรแกรมขนาดใหญทําไดงายและใชเวลานอยลง ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเปนรูปแบบการเขียน
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ที่จํ า ลองแนวคิด วาปจ จัย ที่ปอนเขาตัว โปรแกรมเปน วัตถุ ซึ่งสามารถนํา มา
ประกอบ ทํางานรวมกันได สามารถเพิ่มหนาที่ของวัตถุได สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล แลกเปลี่ยนหนาที่
และนําผลการประมวลผล สงตอไปให วัตถุ อื่นๆ ได

วัตถุ(อ็อบเจกต)

วัตถุ หรือ อ็อบเจกต ที่ใชในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จึงมีสวนประกอบที่สําคัญ 2 สวน คือ
สวนที่หนึ่งคุณลักษณะ (attribute) เปนสิ่งที่บอกคุณลักษณะทั่วไปของวัตถุ หรือขอมูลของวัตถุ (data)
สวนที่สอง พฤติกรรม (behavior) เปนสิ่งที่วัตถุสามารถกระทําไดหรือการกระทําของวัตถุ (method)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ดวยภาษาจาวามีสิ่งที่เปนควรรูพื้นฐานที่สําคัญในการเขียนโปรแกรม ดังนี้
คลาส (Class) คือการประกาศภาพรวมของกลุมวัตถุที่มีคุณลักษณะ (Data or Attribute)
ที่เหมือนกัน มีพฤติกรรมที่ (Behavior or Method)เหมือนกัน ซึ่งคลาสเปนโครงสรางพื้นฐานของการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน คลาสรถยนตเกง มีคุณลักษณะประกอบดวย ลอ 4 ลอ มีพวงมาลัย มีตัวรถ
มีเครื่องยนต มีเครื่องปรับอากาศ สวนพฤติกรรม คือ สามารถวิ่งได เหลียวไดเดินหนา ถอยหลัง หยุด
เรงความเร็วได เปนตน ดังนั้นคลาสเปรียบเสมือนพิมพเขียว (template) หรือตนแบบของวัตถุนั่นเอง
ดังนั้นหากจะตองสรางวัตถุ ลําดับแรกจําเปนตองสรางคลาสขึ้นมากอน
อินสแตนซ (instance) ภาษาจาวามีการแบงตัวแปรเปน 2 ชนิดคือ ชนิดไพรมิทีฟ
(primitive type) คือตัวแปรที่เก็บขอมูลพื้นฐานที่ไมใชวัตถุ เชน int, char, float, boolean เปนตน
สวนตัวแปรอีกชนิดหนึ่งที่ใชอางถึงขอมูลในหนวยความจําที่เปนวัตถุ ในภาษาจาวาจะเรียกตัวแปรชนิดนี้
ว าอ า งอิ ง (reference) ซึ่ ง การทํ า งานคลายๆกับ พอยเตอรในภาษาซี คื อ เป น ตั ว แปรที่ อางไปยั ง
หนวยความจําที่เก็บ ขอมูลที่เปนวัตถุนั้นๆ ตัวแปรพอยเตอร จึงตัวแปรเปนที่เก็บ เฉพาะตําแหนงของ
ขอมูล ถาจะสรางขอมูลใหมก็ตองจัดการจองหนวยความจําขึ้นมาแลวใหพอยเตอรนี้ไปชี้ เมื่อไมตองการ
ใช ก็สามารถคื นหน วยความจํ าได กลาวคือตัว แปรชนิดอางอิงก็คือ อิน สแตนซในภาษาจาวานั่น เอง
หมายความวาอินสแตนซเปนตัววัตถุที่ถูกสรางขึ้นมาในหนวยความจําดวยคําสั่ง new เปนการอางถึง
ขอมูลในหนวยความจําที่เปนวัตถุ ซึ่งทํางานคลายๆกับ พอยเตอร (pointer) ในภาษาซี คืออางไปยัง
หนวยความจําที่เก็บขอมูลนั่นเอง ดังนั้นการสรางวัตถุดวยอินสแตนซจึงเปนคําสั่งพื้นฐานของภาษาจาวา
การปดบังขอมูล (Encapsulation or Information hiding) เปนวิธีการกําหนด
สิทธิในการเขาถึงขอมูล หรือกําหนดการกระทําตอกับวัตถุของ คลาสนั้นๆ ทําใหแนใจไดวาขอมูลของ
วัตถุนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแกไขผานทางเมธอด (methods) หรือ คุณสมบัติ (properties) ที่ไดรับ
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อนุญาตเทานั้น การปดบังขอมูลนั้นเปนการปองกันไมใหอ็อบเจกตภายนอกเขาถึงขอมูลไดอยางอิสระ
เปนการสรางความปลอดภัยใหกับขอมูล เพราะขอมูลจะถูกเขาถึงไดจากไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิ์
เทานั้น
การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) เปนการสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแมไปยัง
คลาสลูก โดยที่คลาสลูกสามารถสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาสแมได ซึ่งเปนคุณสมบัติของการนําอ็อบ
เจกต กลับมาใชใหม (reuse) ประหยัดเวลาในการทํางาน ซึ่งเปนจุดเดนสําคัญ ของการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุดังนั้นในแตละแฟมขอมูลหรือคลาส จะประกอบดวยคลาสยอย หรือซับคลาส (sub class) จะ
ไดรับการถายทอดคุณสมบัติตางๆ มาจากคลาสหลัก (super class) หรือคลาสแม
นามธรรม (Abstraction) เปนการแสดงถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของอ็อบเจกต เทาที่
จํา เป นต องรับ รูและใช งาน โดยซอนสวนที่เหลือเอาไวเพื่อไมใหเกิดความสับ สน และสามารถนํามา
เพิ่มเติมคุณสมบัติเพิ่มเต็มภายหลังได
โพลิมอฟซึม (Polymorphism) เปนการกําหนดหนาที่การทํางานที่มีหลายรูปแบบ หรือ
กลาวไดวา หนึ่งเมธอด สามารถทํางานไดหลายๆรูปแบบ โดยมีชื่อเมธอดเดียวกัน แตสามารถทํางาน
แตกตางกันได ซึ่งโพลิมอฟซึมสามารถแบงเปน 2 แบบ คือ การโอเวอรโหลดดิ้ง (Overloading) และ
การโอเวอรไรดิ้ง (Overriding)

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

โครงสรางของโปรแกรมภาษาจาวา ตองมีประกอบดวยคลาสอยางนอยหนึ่งคลาส โดยในคลาส
จะประกอบดวยสมาชิกที่เปนขอมูล(ตัวแปร) และหรือเมธอด (ในภาษาซีเรียกวา ฟงกชัน: Function)
จํานวนสมาชิกของคลาสจะอยูภายในเครื่องหมาย “{ }” ในการสรางคลาสโดยภาษาจาวาสามารถสราง
ขึ้นดวยการพิมพคียเวิรด class ตามดวยชื่อของคลาส ซึ่งชื่อคลาสที่ตองเปนชื่อเดียวกับแฟมขอมูลของ
โปรแกรมที่สรางขึ้นโดยทําการบันทึกเปนนามสกุล .java ดวยเมื่อทําการคอมไพลโปรแกรมภาษาจาวา
แลว จะไดคลาสที่เปนชื่อเดียวกับตัวโปรแกรมภาษาจาวาที่มีนามสกุล .class
ในการสรางคลาสอยางที่กลาวขางตนวา โปรแกรมภาษาจาวาในหนึ่งแฟมขอมูลตองมีคลาส
อยางนอยหนึ่งคลาส แตไมไดหมายความวามีเพียงคลาสเดียวในหนึ่งแฟมขอมูล ดังนั้นผูเขียนโปรแกรม
(Programmer) สามารถกําหนดใหหนึ่งคลาสของหนึ่งแฟมขอมูลสามารถมีคลายยอยไดตามจํานวนที่
ตองการได ตัวอยางในภาพที่ 2.1
ดังนั้นเมื่อนําคลาสของโปรแกรมภาษาจาวามาใชงาน ดวยการอินเตอรพรีเตอรจาวา (Java
Interpreter) นั้น ทําใหสามารถอางอิงคลาสใหมาทํางานไดอยางอิสระ คือการเรียกใชคลาสสามารถ
เรียกไดทั้งคลาสที่เปนคลาสหลักและคลายยอยได สงผลใหเวลาในการเรียกโปรแกรมภาษาจาวามาใช
งาน คือเวลาการใชงานขึ้นอยูกับวาในการอินเตอรพรีเตอรของแตละครั้งจะเรียกคลาสทั้งหมดมาทํางาน
หรือเรียกคลาสบางสวนมาใชงาน เพราะการอินเตอรพรีเตอรแตละครั้ง จะทําการโหลด (Load) คลาส
มาใชงานเทาที่เรียกใชเทานั้น มีผลทําใหเวลาในการทํางานของแตละครั้งเปนเวลาใชงานจริงตามการ
โหลดจํ า นวนเมธอดมาทํ า งานเท านั้ น ซึ่ งแตกต า งจากโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ ภ าษาซี พลั ส ๆ ที่ โ ค ด ของ
ภาษาซีพลัส ๆ จะถูกคอมไพลเพียงครั้งเดียวทั้งตัวโคดทําใหตัวไฟลนามสกุล .exe (executable code)
มีขนาดใหญเพราะไดรวมฟงกชั่นทั้งโปรแกรมไวครั้งเดียว ดังนั้นเวลาในการทํางานจึงเทากันทุกครั้งที่
เรียกโปรแกรมมาใชงาน
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ภาพที่ 2.1 แสดงสรางคลาสหลักและคลาสยอย
จากภาพที่ 2.1 แฟมขอมูลที่เปนโคดจาวาชื่อ Abc.java เปนชื่อคลาสหลักชื่อ Abc.class ที่ถูก
ทําการคอมไพลแลวพบวามีคลาสยอยชื่อ a และ b ที่อยูภายในคลาสหลัก Abc เขียนแสดงผลการ
คอมไพลเปนรูปคลาสเปนดังนี้ Abc$a.class และ Abc$b.class ตามลําดับ
ในการกําหนดชื่อโคดจาวา ตามกลาวมาขางตนวาการที่ทําการบันทึกโคดควรเปน ซื่อเดียวกัน
กับชื่อคลาส แตก็มีการกําหนดชื่อแฟมขอมูลกับคลาส ในบางกรณี คือ
1. ถาคลาสใดไมมีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงดวย public หรือ private หนา class ชื่อคลาส
จะเปนชื่ออะไรก็ได ไมจําเปนตองเปนชื่อเดียวกับแฟมขอมูล (ภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.2 แสดงการบันทึกชื่อแฟมขอมูล a.java ดวยชื่อคลาสที่แตกแตงกันดวยชื่อ Abc
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จากภาพที่ 2.2 โคดจาวาชื่อ a.java สามารถสรางชื่อแฟมขอมูลที่แตกตางกับชื่อคลาส (class
Abc) ซึ่งไมผิดกฎการตั้งชื่อ สามารถทําการสั่งคอมไพลไดไมแจงขอผิดพลาด (Output Completed)
แตโคดจาวาไมสามารถสั่งใหทํางาน (Run) ใหทํางานเปนลักษณะบนเครื่องสวนบุคคล (Stand Alone)
ได เพราะในการสั่งใหทํางานดวยการรันไทลจาวาเปนการเรียกคลาส a ดวยคําสั่ง java a แต a เปน
เพียงชื่อโคดจาวา สวนคลาสที่ถูกสรางขึ้นดวยคําสั่ง javac a.java ทําการสรางคลาสชื่อ Abc (class
Abc) จึงไมสามารถทํางานได แตสามารถทําการเรียกคลาส Abc ที่ถูกสรางไดดวยคําสั่ง java Abc (ภาพ
ที่ 2.3) ไดดังนี้

ภาพที่ 2.3 แสดงการเรียกใชงานคลาสที่มีชื่อแตกตางกับโคดจาวา
จากภาพที่ 2.3 ในการบันทึกโคดจาวา a.java ควรทําการเก็บไวโฟลเดอรเดียวกับที่ตัวคอมไพล
กับตัวรันไทลจาวา (c:\Program Files (x86)\Java|jdk1.6.0_14\bin) ปองกันการจะทําใหเกิดการ
ผิดพลาด ในการเรียกใชคําสั่งไมพบไพลที่ตองการเรียกใช (a.java)
2. การกําหนดชื่อแฟมขอมูลที่มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงคลาสดวย public ตามดวย class
ชื่อตองเปนชื่อเดียวกัน ซึ่งการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงคลาสดวย public ในหนึ่งโคดสามารถกําหนดได
เพียงครั้งเดียวเทานั้น ดังตัวอยางโปรแกรม Applet ที่เปนรูปแบบการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา
อีกรูปแบบหนึ่งที่ทํางาน (รัน) โดยผานทางบราวเซอร (Browser) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1.) สรางโคดจาวา
(FirstApplet.java) 2.) ทําการคอมไพลดวย javac FirstAplet.java ไดผลเปนคลาส FirstApplet.class
3.) นําคลาสมาเขียนเปนสคริปต แทรกใน HTML 4.) ทําการเรียกใชไดดวยบราวเซอร (Internet
Explorer, Google Chrome, Fire Foxe เปนตน)
2.1) สรางโคดจาวาสําหรับ Applet ทําการบันทึกแฟมชื่อ FirstApplet.java
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class FirstAppelt extends Applet {
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Hello World!", 25, 50);
}
}
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2.2 ทําการคอมไพล FirstApplet เปนการสรางคลาส FirstApplet.class (ภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 แสดงการผลคอมไพล FirstApplet.java ไดคลาส FirstApplet.class
2.3 ทําการสรางสคริปต Applet แทรกในเว็บเพ็จ HTML โดยทําการบันทึกดวยแฟมขอมูลชื่อ
ใด ๆ ที่นามสกุล html ในที่นี้ตั้งชื่อเปน JavaApplet.html ดังตัวอยางโปรแกรมดานลาง (ภาพที่ 2.5)
<HTML><HEAD><TITLE> This is My First Applet </TITLE></HEAD>
<BODY>
การแสดง Applet ที่สรางดวยโปรแกรมภาษาจาวา
<P>
<APPLET code = "FirstApplet.class" width = 200 height =100> </APPLET>
</BODY>
</HTML>

ภาพที่ 2.5 แสดงการแทรกสคริปต Applet ลงใน HTML
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2.4 ทําการเรียก Applet มาใชงานสามารถทําการเรียกใชได 2 ลักษณะคือ
2.4.1 ใช appletviewer (ภาพที่ 2.6)

ภาพที่ 2.6 แสดงการเรียกใช Applet ผานทาง appletviewer
2.4.2 การเรียกผาน Applet ผานทางบราวเซอร (ภาพที่ 2.7)

ภาพที่ 2.7 แสดงการเรียกใช Applet ผานทางบราวเซอร Chome
**หมายเหตุ ในการเรียกใชผานบราวเซอร อาจมีการแสดงขอผิดพลาด ใหทําการปรับปรุง Java (TM)
ถูกบล็อกเนื่องจากลาสมัย และดวยในดานการกําหนดความปลอดภัยของตัวบราวเซอร ของแตละคาย
ดังนั้นตองทําการเลือกทําการ อัปเดตปลั๊กอิน และเลือก เรียกใชตอนนี้ เปนลําดับถัดมา (ภาพที่ 2.8)

ภาพที่ 2.8 แสดงการเรียกใชอัปเดตปลั๊กอินและการอนุญาตเปดการใชงาน Java(TM)

35

สวนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา

ภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอรทุกภาษา ไมเวนกระทั้งโปรแกรมภาษาจาวา จะมีการกําหนด
คําเฉพาะ และสัญลักษณ (การกําหนดดังกลาวเรียกวา token) วามีความหมายอยางไร รูปแบบของคํา
(lexical grammar) เขียนอยางไร รวมทั้งโครงสรางระดับประโยค (syntax grammar) วาตองเขียน
อยางไรใหถูกตอง โดยในการเขี ยนโปรแกรมภาษาจาในแตล ะโปรแกรม จะมี รูปแบบของซอรส โคด
(source code) ที่ป ระกอบด วย อักษรหรือคําสั่งที่มองไมเห็น (white space) คําอธิบ ายโคด
(comment) คําสงวน (keywords) ชื่อเฉพาะ (identifiers) คําจัดกลุมหรือแยกกลุม (separators) คํา
ที่ใชแสดงคาคงที่ (literals)

อักษรหรือคําสั่งที่มองไมเห็น (white space)

ในการเขียนโคดทุกครั้ง โคดทุกโคดจะตองมีสวนประกอบของอักษรหรือคําสั่งที่มองไมเห็นอยู
เสมอ เชน โคดที่เขียนวา public static void main(String args[ ]) พบวาระหวางคําวา public static
void main จํามีการเวนวรรคระหวางคําทุกคํา ซึ่งเปนขอกําหนดของการเขียนโคดของภาษาจาวา ถา
ผูเขียนโปรแกรมไมปฏิบัติ คือการเขียนโดยไมเวนวรรค (publicstaticvoidmain) เมื่อสั่งคอมไพเลอร
จะเกิดการอานคําสั่งไมเขาใจ (error) รวมทั้งคําสั่ง String args[ ] ถาไมเวนวรรค (Stringargs[ ]) สงผล
ทําใหตัวแปลภาษาหรือคอมไพเลอร ไมเขาใจคําสั่งที่เขียนได
ในการเขียนโคดของโปรแกรมภาษาจาวา ผูเขียนโปรแกรมสามารถใช การเวนวรรคไดอยาง
อิสระหมายความวา สามารถเวนวรรค ระหวางคําไดมากกวา 1 เคาะ หรือ เวนที่ละยอหนา หรือ เวน
เปนที่ละบรรทัด เพื่อใหโคดที่เขียนอานเขาใจงาย ก็สามารถทําไดโดยไมมีผลกระทบตอการแปลคําสั่ง
หรือคอมไพล ของโปรแกรม

คําอธิบายโคด (comment)

การเขียนโปรแกรมที่ดี ผูเขียนควรเขียนคําอธิบายของแตละคําสั่งหรือแตละฟงกชันหรือเมธอด
วาเขียนไวเพื่อทําอะไร เปนการเตือนความจําสําหรับผูเขียนโปรแกรม และสําหรับผูอานโปรแกรมทั่วไป
ที่ตองการศึกษาโคดที่ได เพื่อนําทําการพัฒนาตอ ซึ่งการคําอธิบายโคด สามารถทําไดเหมือนกับภาษาซี
ซึ่งแบงคําอธิบายโคดออกเปน 3 ลักษณะคือ
1. ลักษณะแรก ใชเครื่องหมาย /* ตามดวยขอความทั้งภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆ และทําการ
ปดคําอธิบายดวยเครื่องหมาย */
2. ลักษณะที่สอง ใชเครื่องหมาย // ตามดวยขอความ ไดตลอดหนึ่งบรรทัด โดยไมตองมี
เครื่องหมายใดสั่งปด
3. ลักษณะที่สาม เปนการเขียนคําอธิบายมากวาหนึ่งบรรทัดสามารถทําไดโดย ใชเครื่องหมาย
/** และทําการปดดวยเครื่องหมาย */ หรือเครื่องหมาย **/

คําสงวน (keywords)

คําสงวน เปน คําหรือตัวอักษรพิเศษ ที่ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละภาษา จําเปนตอง
สงวนคําบางกลุมไว เพราะคําสงวน เปนคําสั่งของโปรแกรมภาษานั้นหามไมใหผูเขียนโปรแกรมนํามาใช
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เปนหนาที่ใหม เปนชื่อตัวแปร ชื่อฟงกชัน ชื่อเมธอด ชื่อคลาส เปนตน ซึ่งในโปรแกรมภาษาจาวา มีคํา
สงวนจํานวน 50 คําคือ
abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default,
do, double, else, extends, false, final, finally, float, for, goto, if, implements, import,
instanceof, int, interface, long, native, new, null, package, private, protected, public,
return, short, static, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try,
void, volatile, และ while

ชื่อเฉพาะ (identifiers)

ชื่อเฉพาะ เปนการกําหนดชื่อใหกับโคดในโปรแกรม ชื่อตัวแปร ชื่อคลาส รวมทั้งชื่อแฟมขอมูล
หามนําคําสงวนมาใชเด็ดขาด เวนแตการกําหนดใหมีความแตกตางเล็กนอย เชน ชื่อของตัวแปร ตองมี
เครื่อง $ นําหนาชื่อตัวแปร ชื่อของคลาสควรขึ้นตนชื่อคลาสดวยตัวอักษรพิมพใหญ เชนดวยกับชื่อ
แฟมขอมูลเปนเหมือนชื่อคลาส ซึ่งในโคดภาษาจาวา ชื่อเฉพาะที่ใชมีลักษณะเปน case-sensitive คือ
คําของตัวอักษรใหญกับตัวอักษรเล็กเปนคนละชื่อกัน เชน คําวา First กับ first เปนชื่อที่เปนคนละคํา
กันสามารถนํามาใชกําหนดเปนตัวแปรไดทั้งสองตัว เปนตน

คําจัดกลุมหรือแยกกลุม (separators)

ในการเขียนโปรแกรม การจัดกลุมหรือแยกกลุม มีความสําคัญอยางมากในการจัดใหเปนกลุม
ของคําสั่งใด ฟงกชันหรือเมธอดใด ใหทํางานเปนชุดเดียวกัน หรือปฏิบัติตามเฉพาะกลุมเทานั้น ในการ
จัดกลุมสามารถทําไดดวยเครื่องหมายแตละชนิดดังนี้
1. เครื่องหมายวงเล็บเปด “(” วงเล็บปด “)” (parentheses) ใชสําหรับเปนชองทางเขา ชอง
ทางออก ของอารกูเมนต (argument) ของฟงกชันหรือเมธอดทุกครั้ง ใชสําหรับเปนสวนที่
กําหนดเงื่อนไขของ if-else, while, for, และ do รวมทั้งใชสําหรับเปนการกําหนดลําดับ
การคํานวณทางคณิตศาสตรในสวนประโยคทางคณิตศาสตร (expressions)
2. เครื่องหมายปกกาเปด “{“ ปกกาปด “}” (braces) ใชหรับพื้นที่สมาชิกของ array และใช
สําหรับกําหนดขอบเขตของ block, method และ class
3. เครื่องหมายกามปูเปด “[” กามปูปด “]” (brackets) ใชสําหรับกําหนดจํานวนของ array
และใชสําหรับกําหนดตําแหนงของ array ที่ตองการติดตอใชงาน
4. เครื่องหมายเซมิโคลอน “;” (semicolon) ใชสําหรับสั่งจบแตละคําสั่ง เพื่อใหตัวแปลภาษา
(compiler) นําคําสั่งกอนเครื่องหมายเซมิโคลอนไปทําการแปลคําสั่ง
5. เครื่ องหมายคอมมา “,” (comma) ใชสําหรับการแยกประโยคของการประกาศ
(declaration) ตัวแปร รวมทั้งในการแยกประโยคยอยใน for( คาเริ่มตน, เงื่อนไข, เพิ่มคา
หรือลดคา)
6. เครื่องหมายจุด “.” (full stop) ใชสําหรับแยกชื่อ package แยกชื่อ subpackage และใช
สําหรับแยกชื่อ class หรือชื่อ instance กับชื่อสมาชิก
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คําที่แสดงคาคงที่ (literals)

ในการเขียนโคดโปรแกรมภาษาจาวา ตองมีการกําหนดคาคงที่ใหกับตัวแปรชนิดตางๆ
สามารถแบงเปน 5 ชนิดคือ
1. คาคงที่จํานวนเต็ม (integer literal) ซึ่งคาคงที่จํานวนเต็มสามารถกําหนดตามเลขฐานได
3 เลขฐาน ประกอบดวย
- เลขฐานแปด ในการกําหนดใหใชเลขศูนย (0) นําหนาเลขที่ตองการกําหนดคา
เชน 0123 เปนตน
- เลขฐานสิบ ในการกําหนดหามใชเลขศูนย (0) นําหนาเลขที่ตองการกําหนดคา
เชน 123 เปนตน
- เลขฐานสิบหก ในการกําหนดใหใชเลขศูนยเอก (0x) นําหนาเลขที่ตองการ
กําหนดคา เชน 0x123 เปนตน
2. คาคงที่เลขทศนิยม (floating point literal) สามารถกําหนดได 2 ลักษณะคือ 0.123 กับ
กําหนดในรูปแบบวิทยาศาสตร 1.23e-1 หรือ 1.23E-1 เปนตน
3. คาคงที่คาความจริง (boolean literal) เปนการกําหนดคาทางดานโลจิก (logic) มี 2 คา
คือ true กับ false
4. คาคงที่ตัวอักษร (character literal) กําหนดคาใหอยูภายใตเครื่องหมาย single quotes
เชน ‘123’ หรือ ‘a’ เปนตน
5. คาคงที่สตริง (string literal) กําหนดคาใหอยูภายใตเครื่องหมาย double quotes เชน
“123” หรือ “abc” เปนตน

ตัวอยางโปรแกรม

ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรม ตามตัวอยางที่กําหนดเพื่อใหทราบถึงหลักการการเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา ใหนักศึกษาฝกทักษะในการเขียนโปรแกรมตามโครงสรางของภาษาจาวาใหมีความเขาใจ
เปนสําคัญ
ตัวอยาง 2.1 โปรแกรมในการกําหนดคาคงที่
public class MyfirstExpression
{
public static void main(String[] args)
{
int a = 10;
//Assignment Variable a is integer type.
System.out.println("Display data area");
double b = 12345.56789; //Assignment Variable a is double type.
System.out.println("Display value of this expression b = " + b);
/** Show information for user by System.out.println (“information
display on screen”), and show another data by “+” value in variable **/
}
}
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จากตัวอยางโปรแกรม ใหนักศึกษาอธิบายสาระสําคัญของโปรแกรม โดยทําการวิเคราะหการ
ทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวาทํางานอยางไรโดยอางอิงจากเรื่อง อักษรหรือคําสั่งที่มองไมเห็น
คําอธิบายโคด คําสงวน ชื่อเฉพาะ คําจัดกลุมหรือแยกกลุม คําที่ใชแสดงคาคงที่ เปนตน
ตัวอยาง 2.2 โปรแกรมในการแสดงคาที่กําหนด
public class MySecondExpression
{
public static void main(String[] args)
{
int a = 21
String name = “ชื่อนักศึกษา”;
Boolean rich = true;

}

}

System.out.println("Display student name = "+ name );
System.out.println("My old "+ a + “years” );
System.out.println("My family is riches ? " + rich);

ใหนักศึกษาอธิบายการทํางานโปรแกรม ดวยการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละ
บรรทัดวาทํางานอยางไรโดย
ตัวอยาง 2.3 โปรแกรมในการกําหนดคาในขอบเขต
public class MyThirdExpression
{
public static void main(String[] args)
{
boolean rich = true;
If(rich)
{
System.out.println(" I have a lot of money ");
}
else
{
System.out.println("My family need some money");
System.out.println("Please me… ");
}
}
}
ใหนักศึกษาอธิบ าย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวาทํางาน
อยางไรโดยอางอิง ทั้งโปรแกรม
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ตัวอยาง 2.4 การเขียนโปรแกรม ดวยการจบคําสั่งของแตละบรรทัดดวยคําสั่ง ;
บรรทัดเดียวกันมากกวาหนึ่งคําสั่ง

หรือเขียนโคดใน

public class ExpAndSemicolon
{
public static void main(String[] args)
{
int A = 100, B = 200; double C;
System.out.println("Display variable A = "+ A ); System.out.println("
Display variable B = "+ B );
System.out.println("The result of Rectangular area is " + A*B + “ unit”
+ “ . ”);
}
}
ใหนักศึกษาสังเกตผลการทํางานของโปรแกรมวาปกติ หรือมีขอผิดพลาดเรื่องใดบาง
ตัวอยาง 2.5 โปรแกรมที่ยังไมสมบูรณ
BugCode
{
public static viod nain(String[] args)
{
Ine a = 10:
Boolean Grade = false;
If(grade)
{
Syftem.out.println(" Try learning again. ");
Sytem.ut.println(" Cheer up…");
}
else
{
System.out.print("You are very good."):
Systen.out.println("Good luck!!!");
}
}
ใหนักศึกษาชวยกันในการทําการแกไขโคดใหถูกตอง และเขียนโคดใหมที่สมบูรณ
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สรุป
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ดวยโปรแกรมภาษาจาวา เปนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
พัฒนามาจากการจําลองแนวคิดของมนุษย โดยการมองของตางๆ รอบตัวที่เปนปจจัยที่ใชในการปอน
ขอมูลที่เปนกอนๆ โดยในแตละกอนนั้นๆ มีสวนประกอบของหนึ่งกอนวัตถุเปนคาตัวแปรตางๆ รวมทั้ง
ก อ นวั ต ถุ ห นึ่ งก อนมี ห น า ที่ ใ นการทํ า งานที่ แตกต างกัน ซึ่ งอาจตีค วามหมายเมื่อ เที ย บกับ การเขีย น
โปรแกรมแบบโครงสราง ภาษาซีวา กอนวัตถุหนึ่งกอนเทียบไดกับหนึ่งโครงสรางของภาษาซี ในหนึ่ง
กอนสามารถประกอบดวยตัวแปรตางๆ ประกอบดวยฟงกชันที่หนาที่ในการทํางาน เทียบไดกับเมธอด
ของภาษาจาวา แตดัวยภาษาจาวาไดมีการพัฒนามาจากภาษาซีพลัสพลัส จึงทําใหตัวภาษาจาวาไดทํา
การปรับปรุงการใหมีทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาษาจาวาสามารถสงตอหรือสรางวัตถุใหจาก
ตนแบบของวัตถุเดิมไดเหมือนกับตนฉบับ หรือสามารถสรางวัตถุใหใหมีหนาที่ (เมธอด)ที่แตกตางจาก
ตนฉบับได(โพลิมอปริซึม) ภาษาจาวาสามารถนําวัตถุมาประกอบทํางานรวมกันได สามารถเพิ่มหนาที่
ของวัตถุใหมได สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางวัตถุได และนําผลการประมวลผลกับวัตถุ อื่นๆ ได

แบบฝกหัด
1.
2.
3.
4.

ยกตัวอยาง white space พรอมอธิบายความหมายของแตละคํา
เขียนคํา key word มาอยางนอย 10 คํา พรอมอธิบายหนาที่ของแตละคํามาพอสังเขป
เขียนคําอธิบายความแตกตางระหวางเครื่องหมาย “( )” กับเครื่องหมาย “{ }”
เขียนตัวอยางการกําหนดคาใหกับตัวแปรทั้งหาชนิด คือ 1) คาคงที่จํานวนเต็ม 2) คาคงที่เลข
ทศนิยม 3) คาคงที่คาความจริง 4) คาคงที่ตัวอักษร 5) คาคงที่สตริง ชนิดละ 5 คา
5. เขียนตัวอยางการกําหนดคาใหกับตัวแปรทั้งสามเลขฐาน คือ 1) เลขฐานสบหก 2) เลขฐานสิบ
3) เลขฐานแปดมาอยางนอยเลขฐานละ 10 คา
6. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
class IntergerType
{
public static void main(String arg[])
{
System.out.println(10);
System.out.println(010);
System.out.println(0x10);
}
}
เขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
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7. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
class ConstantType
{
public static void main(String arg[])
{
System.out.println(12345678901234);
System.out.println(12345678901234L);
}
}
เขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
8. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
class FloatType
{
public static void main(String arg[])
{
System.out.println(0.123456789);
System.out.println(1.23456789e-1);
System.out.println(1.23456789E-1);
}
}
เขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
9. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
class FloatDoubleType
{
public static void main(String arg[])
{
float f = 3.145926535897896F;
double d = 3.145926535897896D;
System.out.println(f);
System.out.println(d);
}
}
เขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
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10. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
class BooleanType
{
System.out.println(true);
System.out.println(false);
System.out.println( 1 < 10);
System.out.println(10 <= 100);
System.out.println(100 > 100);
System.out.println(100 >= 100);
System.out.println(‘A’ == ‘a’);
System.out.println(‘A’ != ‘a’);
}
เขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
--------------------------------------------------------------------
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3
หัวขอเนื้อหา

ตัวแปร
ชนิดขอมูล
ตัวดําเนินการ
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขจํานวนเต็ม
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขทศนิยม
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรรวมกับการกําหนดคา
ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรการเพิ่มคาและการลดคา
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมือ่ นักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1. บอกความสําคัญของการกําหนดตัวแปร
2. อธิบายชนิดของตัวแปรโปรแกรมภาษาจาวา
3. อธิบายขั้นตอนการใชตัวดําเนินการชนิดตางๆ
4. มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาดวยการกําหนดตัวแปรชนิดตางๆ
5. การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตัวแปรและตัวดําเนินการไดเหมาะสม

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอตัวแปรและตัวดําเนินการ
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ดวยตัวแปรและตัวดําเนินการ
1.3 ใช วิธีส อนแบบปฏิ บัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับดานตัวแปรและตัวดําเนินการ
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สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 3
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล
1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 3
ตัวแปรและตัวดําเนินการ
(Variable and Operator)
การเขียนโปรแกรมทุกภาษาคอมพิวเตอร รวมทั้งภาษาจาวา ในการนําตัวโปรแกรมมาชว ย
แกป ญหางานหนึ่งๆ ตัว โปรแกรมจะทํางานต องมีพื้น ที่ในการจัดเก็บข อมู ล และนําขอมูลมาในการ
คํานวณคาอยางตอเนื่อง ซึ่งในการติดตอกับพื้นที่ของหนวยความจําตัวโปรแกรมสามารถทําไดโดยผาน
องคประกอบที่เรียกวา ตัวแปร และในการทํางานของโปรแกรมตองมีการนําคาขอมูลในตัวแปรมาทํา
การคํ านวณตามลั กษณะต างๆ ตามขอกําหนดของผูใชงานที่ตองการใหโ ปรแกรมทําหนาที่ใด การ
คํ า นวณของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ส ามารถทํ าการคํ านวณตามลั ก ษณะของมนุ ษย และโปรแกรม
คอมพิวเตอรยังสามารถทําการคํานวณเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีรูปแบบการคํานวณที่แตกตาง
จากมนุษยไดดวย ซึ่งการคํานวณดังกลาว ในภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเรียกการกระทํานี้วา
ตัวดําเนินการ ซึ่งมีความสําคัญอันดับตนๆ ที่นักศึกษาตองสามารถแยกแยะการใชงานและรูปแบบการ
สั่งงานโดยมีดังรายละเอียดตอไปนี้

ตัวแปร (variable)
ตั ว แปร (variable) เป น การกํ า หนดภาชนะสมมุ ติ ขึ้ น มาใช ใ นการอ า งอิ ง (reference)
ถึงตําแหนง (address) ของหนวยความจําคอมพิวเตอรวาตําแหนงที่ใชงานจริงอยูที่ตําแหนงใดขึ้นอยู
ระบบปฏิบัติการนั้น วาจะกําหนดใหใชพื้นที่สวนใด ที่ใชในการเก็บคา (value) ใหกับตัวแปร ขนาดของ
คาที่ตองการเก็บไวในหนวยความจํา จะมีผลใหระบบปฏิบัติและตัวแปลภาษาโปรแกรมนํามากําหนดวา
ควรอยูที่ตําแหนงใดถึงตําแหนงใด ดวยชนิดของตัวแปรแตละชนิดมีขนาดในการเก็บคาขอมูลไมเทากัน
ตัวแปรสามารถเก็บคาขอมูลไดตั้งแตขนาด 8 บิท 16 บิท 32 บิท และ 64 บิท สงผลใหการจัด
หนวยความจํา (address mapping) ตองดําเนินการตามการประกาศจองพื้นที่ของตัวแปรในโคดที่
ผูเขียนโปรแกรมกําหนดขึ้นมา
ในการเขียนโปรแกรม ตองมีการกําหนดตัวแปรที่ใชในการเก็บคาขอมูลเสมอ จากที่กลาวมา
ดานบนเพื่อใหตัวแปลภาษาทราบวา ผูเขียนโปรแกรมตองการใชงานตัวแปร ดังนั้นกอนใชงานตัวแปรจึง
จําเปนตองทําการประกาศตัวแปร (declaration) ตัวแปรกอนใชงานเสมอ โดยการประกาศตัวแปร
ผูเขียนโปรแกรมตองกําหนดชนิดของตัวแปร วาตองการนํามาเก็บคาขอมูลอะไร มีขนาดเทาใด และ
ตองการใชชื่อใดเปนการอางอิงการเขาถึง (กําหนดคาขอมูลและการเรียกคาขอมูล) โดยการประกาศของ
โปรแกรมภาษาจาวา มีโครงสรางการประกาศหรือการจองพื้นที่หนวยความจําดังนี้
<type> <identifier> [= <value>] [,<identifier> [= <value>] … ];
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เมื่อ
<type>
<identifier>
[…]

คือ
คือ
คือ

<value>

คือ

ตัวอยางการประกาศตัวแปร
int a;
คือ
int a = 10; คือ
float b = 3.14; คือ
int a = 10, x; คือ

ชนิดตัวแปร (มีผลตอขนาดของคาขอมูลที่ตองการจัดเก็บ)
ชื่อตัวแปร (ควรตั้งชื่อใหสื่อกับคาของขอมูลที่ตองการจัดเก็บ)
เปนเครื่องหมายที่แสดงวาผูเขียนโปรแกรม จะกําหนดคาใดๆ
ในเครื่องหมาย[ ] หรือไมก็ได เชน [= <value>] หมายถึง
จะกําหนดคาขอมูลใหกับตัวแปรหรือไมก็ได แตถากําหนดคา
ขอมูลใหตัวแปรตองกําหนดคาขอมูลหลังเครื่องหมาย = ดวย
คาขอมูลของตัวแปร
ประกาศตัวแปรชื่อ a กําหนดใหเปนชนิดขอมูล int (Integer: คา
ขอมูลเก็บไดเฉพาะจํานวนเต็มเทานั้น) โดยไมมีการกําหนดคาขอมูล
ประกาศตัวแปรชื่อ a เปนชนิดขอมูล int มีคาขอมูลเทากับ 10
ประกาศตัวแปรชื่อ b เปนชนิดขอมูล float (คาขอมูลเก็บสามารถ
เก็บเลขจํานวนจุดทศนิยมได) ซึ่งในที่นี้คาขอมูลของตัวแปรมี
คาขอมูลเทากับ 3.14
ประกาศตัวแปรชื่อ a เปนชนิดขอมูล int มีคาขอมูลเทากับ 10
และมีการประกาศตัวแปรชื่อ x เปนชนิดขอมูล int เชนเดียวกับ
ตัวแปร a แตตัวแปร x ไมมีการกําหนดคาขอมูล ซึ่งผูเขียนสามารถ
ประกาศเชนนี้ได เปนตน

ดังแสดงการจองพื้นที่หนวยความจําเสมือนดังภาพที่ 3.1 (ก.) แสดงโครงสรางการประกาศตัว
แปร และ (ข.) ตัวอยางการประกาศตัวแปร a มีคาขอมูลเทากับ 10 (ค.) แสดงการประกาศตัวแปร x
โดยไมมีการกําหนดคาขอมูล พบวาระบบจะทําการกําหนดตําแหนง (Address = 0x3363) เปนการจอง
พื้นที่ไวใหสําหรับคาขอมูลของตัวแปร x เทานั้นแตคาในหนวยความจํายังไมมีการกําหนดคาให

Address

Value

Name
(ก.)

0x335F

10

a
(ข.)

10

0x335F
a
x 0x3363
(ค.)

ภาพที่ 3.1 แสดงการการจองหนวยความจําเสมือนของคอมพิวเตอร
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ชนิดขอมูล (data type)
ชนิดขอมูลของตัวแปรในโปรแกรมภาษาจาวาสามารถจัดการไดสองลักษณะคือ การจัดการบน
รูปแบบคลาส (ซึ่งจะกลาวภายหลัง) กับการจัดการรูปแบบตัวแปรพื้นฐาน ซึ่งมีความคลายกับตัวแปรใน
โปรแกรมภาษาซีและซีพลัสพลัส แตโปรแกรมภาษาจาวาไดทําการปรับปรุงสวนที่อาจกอปญหาสําหรับ
นักพัฒนาโปรแกรมมือใหม ของตัวแปรภาษาซีและซีพลัสพลัส ที่ไมมีการกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร
เมื่อมีการประกาศใชตัวแปร สงผลใหคาขอมูลในตัวแปรภาษาซีและซีพลัสพลัส จะทําการสุมคาขอมูลมา
ใหตั วแปร ดังนั้นโปรแกรมภาษาจาวาจึงไดทําการแกไข ในเรื่องการกํ าหนดค าเริ่มต นใหกับ ตัว แปร
พื้นฐานทุกครั้งที่มีการประกาศตัวแปร โดยมีการกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3.1 แสดงชนิดขอมูลของตัวแปรกับคาเริ่มตนของตัวแปร
ชนิดขอมูล
ขนาดตัวแปร
(Type)
(Size)
Boolean
1 บิท
byte
8 บิท
char
16 บิท
short
16 บิท
int
32 บิท
float
32 บิท
long
64 บิท
double
64 บิท

คาเริ่มตน
(Default)
false
0
\u0000
0
0
0.0
0
0.0

จากตารางที่ 3.1 ชนิดขอมูลที่เปน boolean ในสวนของโปรแกรมภาษาจาวามีขนาดในการ
เก็บคาเทากับ 1 บิท สามารถเก็บคาได 2 สถานะ คือ อาจมีคาเปน true (ถูกตอง) หรือมีคาเปน false
(ไมถูกตอง หรือ ผิด) ในการประกาศตัวแปร ในการจองพื้นที่ของหนวยความจํา ถาผูพัฒนาโปรแกรม
ไมไดกําหนดคาเริ่มตนให ตัวแปลภาษาของโปรแกรมภาษาจาวาจะกําหนดคาขอมูลใหกับตัวแปรมีคา
เทากับ false ซึ่งแตกตางจากโปรแกรมภาษาซีและซีพลัสพลัส ชนิดขอมูลที่เปน boolean มีจะแสดง
เปนเลขจํานวนเต็มสองสถานะคือ คาขอมูลเปน 1 (ถูกตอง) หรือคา 0 (ไมถูกตอง)
ชนิดขอมูล byte สามารถเก็บคาไดจํานวน 8 บิท คือคาอยูระหวาง 127 ถึง -128 รวมทั้งสิ้น
จํานวน 256 จํานวน (ภาพที่ 3.2)
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ภาพที่ 3.2 โปรแกรมแสดงตัวแปรชนิดไบท
ชนิดขอมูล char มีขนาด 16 บิท เปนคาคงที่ตัวอักษร ที่สามารถแสดงคาไดภายใตเครื่องหมาย
single quote (‘a’ หรือ ‘1’) (ภาพที่ 3.3)

ภาพที่ 3.3 แสดงคาคงที่ตัวอักษรภายใตเครื่องหมาย single quotes
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ชนิดขอมูล char มีขนาด 16 บิท เปนคาคงที่ตัวอักษร ที่เปนตัวอักษรควบคุมการพิมพ
(control character) ที่อยูภายใตตัวอักษร ‘\’ เชน backspace เขียนดวย \b ขึ้นบรรทัดใหม เขียน
ดวย \n การ carriage return เขียนดวย \r การ formfeed เขียนดวย \f การยอหนา (tab) เขียนดวย
\t การแสดงเครื่องหมาย backslash (\) เขียนดวย \\ การแสดงเครื่องหมาย single quote(‘) เขียน
ดวย \' การแสดงเครื่องหมาย double quote (“) เขียนดวย\" และการสั่งวาง (null) เขียนดวย \0
เปนตน (ภาพที่ 3.4)

ภาพที่ 3.4 แสดงการเขียนควบคุมดวย back slash
กรณีแสดงคาคงที่ตัวอักษร ดวย escape sequences ดวยเลขฐานแปด (octal) หรือ
เลขฐานสิ บ หก (hexadecimal) ตามการแสดงคา ตัว อัก ษรตารางมาตรฐานของอเมริกา (ASCII:
America Standard Code Interchange International) (ตารางที่ 3.2) และตัวอยางโปรแกรม
(ภาพที่ 3.5)
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ตารางที่ 3.2 แสดงคาตัวอักษรตารางมาตรฐานของอเมริกา (ASCII)
Dec Hex
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F

Name

NULL
Start of Header
Starr of Text
End of Text
End of xmit
Enquiry
Acknowledge
Bell
Backspace
Horizontal tab
Line feed
Vertical tab
Form feed
Carriage feed
Shift out
Shift in
Data line escape
Device control 1
Device control 2
Device control 3
Device control 4
Neg acknowledge
Synchronous idle
End of xmit block
Cancel
End of medium
Substitute
Escape
File separator
Group separator
Record separator
Unit separator

char
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US

Dec
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Hex
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

Char

Space
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

Dec
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ภาพที่ 3.5 แสดงคาดวยโคด ASCII

Hex
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
51
52
53
54
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F

Char
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_

Dec
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Hex
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

Char
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
DEL
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ชนิดขอมูล short มีหนวยความจําขนาด 16 บิท (เปนการจองพื้นที่หนวยความจํา จํานวน
65,536 ตําแหนง) ในโปรแกรมภาษาจาวาไมมีคุณสมบัติ unsigned (ไมคิดเครื่องหมาย) เหมือนกับ
โปรแกรมภาษาซี ดังนั้นคาขอมูลจึงสามารถเก็บไดระหวาง -32,768 ถึง +32,767 ดังแสดงภาพที่ 3.6
ดังนั้นถามีการกําหนดคาขอมูลเกินคาที่รับได จะเกิดการฟองการทํางานผิดพลาด (ภาพที่ 3.7)

ภาพที่ 3.6 แสดงคาของชนิดขอมูล short

ภาพที่ 3.7 แสดงการกําหนดคาเกินชนิดตัวแปร short
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ชนิดขอมูล integer (int) มีหนวยความจําขนาด 32 บิท คาขอมูลสามารถเก็บคาใหกับตัวแปร
ไดระหวาง -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 ดังนั้นในการกําหนดคาใหกับตัวแปรชนิดขอมูล int
ถาเกินคาดานต่ํา (ติดลบ) จะเกิดการ Underflow คือคาที่กําหนดจะทําการนําคาดานบวกตามจํานวนที่
เกินมากําหนดให และถาเกินคาดานบน (ดานบวก) จะเกิดการ Overflow จะเปนการกําหนดคาโดยนํา
คาดานลบมากกําหนดคาใหแทน (ภาพที่ 3.8)

ภาพที่ 3.8 แสดงการกําหนดคา underflow และ Overflow
โปรแกรมภาษาจาวา มีชนิดขอมูลเลขทศนิยมจํานวนสองชนิดคือ ชนิดขอมูล float มีขนาด 32
บิท เปนชนิดขอมูลที่สามารถมีเลขทศนิยมไดถึง 7 หลัก ในการกําหนดคาตัวแปรใหเปนชนิดขอมูลตอง
ใสตัวอักษร f หรือ F ตอจากเลขทศนิยมที่กําหนดคาใหกับตัวแปรชนิด float และชนิดขอมูล double
เปนชนิดขอมูลเลขทศนิยมขนาด 64 บิท ซึ่งแสดงเลขหลังจุดทศนิยมไดสูงสุด 16 หลัก ตองเติมตัวอักษร
d หรือ D ตอทายคาคงที่ ที่กําหนดกับตัวแปรชนิดขอมูล double (ภาพที่ 3.9)
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ภาพที่ 3.9 แสดงชนิดขอมูลเลขทศนิยมเปรียบเทียบระหวาง float กัง double
ชนิดขอมูล long เปนชนิดขอมูลเลขจํานวนเต็ม มีขนาดหนวยความจํา 64 บิท ซึ่งเปนตัวแปรที่
มีขนาดใหญที่สุด (ภาพที่ 3.10)

ภาพที่ 3.10 แสดงการเปรียบเทียบคาชนิดตัวแปร Long กับ Integer
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ในการคํานวณของโปรแกรมภาษาจาวา มีสวนสําคัญในการที่จะตองกําหนดใหกับโปรแกรม
นําไปคํานวณประกอบดวย 2 สวนคือ เทอม (term) เปนคาหนึ่งๆ อาจเปนคาคงที่ คาที่อยูในตัวแปร
คาที่ถูกสงมาจากเมธอด (ฟงกชัน) และเทอม อาจอยูเปนคาเดี่ยวก็ได แตสวนใหญมักจะเปนสวนหนึ่ง
ของ เอ กเพรสชั น (expressions) ซึ่งเอกเพรสชัน หมายถึง ประโยคทางคณิตศาสตรที่ป ระกอบดว ย
เทอมกับตัวดําเนินการ (operator) แลวนําผลกระทํามากําหนดคา (assignment) ดวยเครื่องหมาย =
ใหกับตัวแปร โดยการแปลความหมายของคอมไพเลอร จะทําการนําคาในเทอม หรือนําคาในเอกเพรส
ชัน ที่อยูทางขวาของเครื่องหมาย = นํามาเก็บไวในตัวแปรที่อยูทางซายของเครื่องหมาย = นั้นๆ

ตัวดําเนินการ (operator)
ตัวดําเนินการ ในโปรแกรมภาษาจาวา สามารถทําการแบงตามลักษณะการดําเนินการ กั บ
ตัวถูกกระทํา (operand) ได 6 ลักษณะ ดังนี้
1. ตัวดําเนินการการกําหนดคา (assignment operator) ใชสัญญาลักษณ =
(เครื่องหมายเทากับ) เปนตัวดําเนินการในการทําหนาที่ในการกําหนดคา ตางๆ (คาคงที่ เทอม เอกเพรส
ชัน) เชน การกําหนดคาใหกับตัวแปร a เก็บคาคงที่ 100 สามารถเขียนไดคือ a = 100 หรือ การ
กําหนดคา z เก็บผลลัพธการคํานวณของเอกเพรสชัน การบวกของตัวแปร a กับ 55 สามารถเขียนการ
กระทําไดคือ z = a+55 เปนตน ตัวอยางในภาพที่ 3.11

ภาพที่ 3.11 แสดงการกําหนดคา (assignment) ดวยสัญญาลักษณ = ใหกับตัวแปร

56

2. ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (arithmetic operator) ในการโปรแกรม

คอมพิวเตอร ถือเปนเรื่องหลักของการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาชวยมนุษยทํางาน ดวยการนําโจทยที่
ตองการแกปญหา มาเขียนขั้นตอนวิธี (Algorithms) และนํามาเขียนโปรแกรม ดังนั้นการดําเนินทาง
คณิตศาสตร จึงเปนหัวใจหลักของการแกปญหาโจทย ยิ่งโจทยมีความสลับซับซอนยิ่งตองสงผลตอการ
คํานวณใหมีความสลับซับซอนตามไปดวย ในโปรแกรมภาษาจาวาไดแบงลักษณะการดําเนินการทาง
คณิตศาสตรออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.1 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขจํานวนเต็ม (integer arithmetic operator) มี
เครื่องหมาย + (บวก) เครื่องหมาย – (ลบ) เครื่องหมายคูณ (*) เครื่องหมายหาร (/) และเครื่องหมาย
หารคิดเศษ (modulus: %) ในการดําเนินการของเครื่องหมายจํานวนเต็ม ที่กระทํากับเลขจํานวนเต็ม
สงผลใหผลลัพธการคํานวณไดเปนเลขจํานวนเต็มดวย แสดงตัวอยางในภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 แสดงการดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขจํานวนเต็ม
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2.2 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขทศนิยม (floating-point arithmetic operator)
มีเครื่องหมาย + (บวก) เครื่องหมาย – (ลบ) เครื่องหมายคูณ (*) เครื่องหมายหาร (/) และเครื่องหมาย
หารคิดเศษ (modulus: %) ในการดําเนินการของเครื่องหมายที่กระทํากับเลขทศนิยมสงผลใหผลลัพธ
การคํ า นวณได เ ป น เลขทศนิ ย มด ว ย (ขอสังเกตถ าเปน โปรแกรมภาษาซี หรือ โปรแกรมซีพลัส พลั ส
เครื่องหมาย โมดูลัส (%) ไมสามารถนํามากระทํากับเลขทศนิยมได) แสดงตัวอยางในภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13 แสดงการดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขทศนิยม
2.3 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรรวมกับการกําหนดคา (assignment arithmetic
operator) เปนตัวดําเนินการที่นําผลการกระทําของคณิตศาสตรมาเก็บยังตัวแปรเดิมที่ถูกกระทํา
(ข อ สั ง เกต ตั ว ดํ า เนิ น การนี้ สามารถกระทํ า ได เ ฉพาะการคํ า นวณทางคอมพิ ว เตอร เ ท า นั้ น ทาง
คณิตศาสตรทั่วไปไมสามารถกระทําได) เชน a = a+1; หรืออาจเขียนลดรูปไดเปน a +=1; ตัว
ดําเนินการนี้สามารถเขียนได 5 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1: เขียนเปน += รูปแบบที่ 2: เขียนเปน -=
รูปแบบที่ 3: เขียนเปน *= รูปแบบที่ 4: เขียนเปน /= และรูปแบบที่ 5: เขียนเปน %= เปนตน แสดง
ตัวอยางภาพที่ 3.14
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ภาพที่ 3.14 แสดงการดําเนินการทางคณิตศาสตรรวมกับการกําหนดคา
2.4 ตั วดํ า เนิ น การทางคณิต ศาสตรการเพิ่ม คา และการลดค า (increment and
decrement arithmetic operator) เปนตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ที่นิยมนํามาใชในการ
กําหนดการเพิ่มคาหรือลดคา เปนสวนหนึ่ง ของกลุมคําสั่งวนรอบ (loop) หรือ นํามาเปนประโยคการ
คํานวณทั่วไปได ดัง เชน a = a+1 สามารถเขียนลดรูปไดเปน a++; หรือ ++a เชนเดียว a = a-1 ซึ่ง
สามารถเขียนลดรูปไดเปน a--; หรือ --a แสดงตัวอยางภาพที่ 3.15

ภาพที่ 3.15 แสดงการทํางานของการเพิ่มคาและลดคา
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จากภาพที่ 3.15 พบวาการกําหนดเครื่องหมายที่กระทําตอตัวแปรตัวเดียวโดยไมผานตัวแปรอื่น
การเขียนสามารถทําไดทั้งแบบ postfix (a++) กับแบบ prefix (--x) ผลการกระทําตอตัวแปรไดผลลัพธ
เทากัน แตเมื่อนําการเพิ่มคาหรือการลดคานํามาเขียนเปนประโยครวมกับตัวแปรอื่นการเขียนในแตละ
แบบคือ postfix กับ prefix ใหผลการคํานวณแตกตางกัน แสดงตัวอยางภาพที่ 3.16

ภาพที่ 3.16 แสดงการทํางานของการเพิ่มคาและลดคาโดยผานการประโยคคํานวณ
จากภาพที่ 3.16 พบวาในการคํานวณการเพิ่มคาหรือลดคาของประโยคคํานวณทั้งสองประโยค
x = a++; กับ y = --b; ใหผลการคํานวณที่สงใหกับตัวแปร x กับ y ที่แตกตางกัน ดัวยเพราะการ
ประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอรจะทําการคํานวณทางขวาของเครื่องหมายเทากับ (=) นําผลมา
เก็บทางซายมือ จาก x =a ++ (postfix) เปนการบวกคา a ดวยหนึ่ง ทําให a มีคาเทากับ 1 แลวนํา 1
ไปเก็บไวที่ x สงผลให คา x เทากับ 1 สวนจาก y = --b (prefix) คาของ b ครั้งแรกยังไมไดทําการลด
คาหนึ่งคา ทําให b มีคาเทากับ 0 แลวนํา 0 ไปเก็บไวที่ y สงผลให คา y เทากับ 0 ซึ่งถาทํารอบถัดไปคา
ของ y จะเทากับ -1
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3. ตัวดําเนินการระดับบิท (bitwise operator) ในการกระทําระดับบิทสามารถ

กระทําขอมูลของตัวแปรที่เปนชนิดตัวเลขขนาดตางๆ ไดแก byte, short, integer, long และ char ตัว
ดําเนินการที่นํามาดําเนินการระดับบิท มีดังนี้ อินเวอรเตอร (NOT: ∼) แอนด (AND : &) ออร (OR: |)
เอ็กคูซีพออร (Excusive OR: ^) การเลื่อนขวา (shift right: >>) และเลื่อนซาย (shift left: <<) แสดง
ตัวอยางภาพที่ 3.17 แสดงการกระทําการดวยตัวดําเนินการแอนด

ภาพที่ 3.17 แสดงการใชตัวดําเนินการ & แอนด (AND) ระดับบิท
จากภาพที่ 3.17 เปนการนําคา a เทากับ 130 ฐานสิบ มาทําการแปลงเปนเลขฐานสองมีคา
เทากับ 10000010 คา b เทากับ 141 ฐานสิบเทากับ 10001101 ฐานสอง ดวยคําสั่งบรรทัดที่ 7 และ 8
ตามลําดับ นํามาทํามาทําการแอนดกันระหวาง a กับ b และนําผลลัพธเก็บที่ตัวแปร aANDb ในบรรทัด
ที่ 6 แสดงผลการการแอนด แสดงบรรทัดที่ 9 เปนตน
การดําเนินการเลื่อนดวยการเลื่อนขวา (shift right: >>) และเลื่อนซาย (shift left: <<) แสดง
ในภาพที่ 3.18
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ภาพที่ 3.18 แสดงการใชตัวดําเนินการเลือนบิท (shift) ระดับบิท

4. ตัวดําเนินการความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ (Relational Operators) ในการ

เขี ย นโปรแกรมที่ มี ก ารเงื่ อ นไขในการกํ า หนดให มี ก ารตั ด สิ น ใจ ตั ว ดํ า เนิ น การความสั ม พั น ธ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ มีสวนกําหนดความถูกตองของเงื่อนไข ดวยการเปรียบเทียบคาในตัวแปรทั้งสองดานของ
ตัวดําเนินการ ไดแก ตัวดําเนินการเทากัน == (equal to) ตัวดําเนินการไมเทากัน != (not equal to)
ตัวดําเนินการมากกวา > (greater than) ตัวดําเนินการนอยกวา > (lees than) ตัวดําเนินการมากกวา
และเทากับ >= (greater than or equal to) ตัวดําเนินการนอยกวาและเทากับ >= (lees than or
equal to) สามารถนํามาใชเปรียบเทียบ operand ชนิดขอมูลในตัวแปรชนิด byte, char, short, int,
long, float และ double แสดงในภาพที่ 3.19
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ภาพที่ 3.19 แสดงการใชตัวดําเนินการความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ (Relational Operators)
จากภาพที่ 3.19 เปนตัวอยางการนําคาขอมูลในตัวแปร x และในตัวแปร y ซึ่งตัวแปรทั้งคูเปน
ตัวแปรชนิด Integer พบวาการแสดงผลการทํางานของโปรแกรมจะแสดงในรูปของวาถูกตอง (true)
หรือไมถูกตอง (false) ซึ่งสามารถนําผลการทํางานไปใชในการทํางานรวมกับกลุมคําสั่ง if/else ในเรื่อง
ตอไปได
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ตัวอยางโปรแกรม
ใหนักศึกษาศึกษาโปรแกรม ตามตัวอยางที่กําหนดเพื่อใหทราบถึงหลักการการเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา ใหนักศึกษาฝ กในการเขีย นโปรแกรมตามโครงสรางของภาษาจาวาใหมีความเขาใจเป น
สําคัญ
ตัวอยาง 3.1 โปรแกรมการกําหนดตัวแปร และการเปรียบเทียบตัวดําเนินการหารกับโมดูลัส
class VarLab3_1
{
public static void main(String[] args)
{
short varA = 100;
int varB = 55;
float Result1,Result2,Result3,Result4;
Result1 = varA / 2;
System.out.println(Result1);
Result2 = varA % 2;
System.out.println(Result2);
Result3 = varB / 2;
System.out.println(Result3);
Result4 = varB % 2;
System.out.println(Result4);
}
}
ตัวอยาง 3.2
public class MyOperator3_2
{
public static void main(String[] args)
{
int a = 12, b = 20;
String Txt = "OK";
Boolean z1,z2;
System.out.println("Variable a = "+ a +"\t Varible b = "+b );
z1 = (a == b);
System.out.println("(a == b)" + "=>" + z1 );
z2 = (a != b);
System.out.println("(a != b)" + "=>" + z2 );
}
}
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สรุป
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหทําการแกปญหางานหนึ่งๆ ตัวแปร เปนสวนประกอบที่สําคัญอยาง
มากในการโปรแกรมทุกโปรแกรมตองมีการเรียกใชตัวแปรทุกครั้งดวยเพราะในการทํางานตองมีการเก็บ
ข อมู ล และนํ า ข อมู ล มาใช งานเสมอ ตัว แปรจึงตองมีพื้น ที่ในการติดต อหน ว ยความจํ าคอมพิว เตอร
รวมทั้งขอมูลที่เก็บในหนวยความจําผานทางชื่อของตัวแปร วาเปนตัวแปรเลขจํานวนเต็ม (int) ตัวแปร
เลขทศนิยม (float) เปนตน นอกจากการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวแปรแลว ในการทํางานของ
โปรแกรมต อ งมี ก ารนํ า ค า ข อ มู ล ในตั ว แปรมาทํ า การคํ า นวณ ตามรู ป แบบของตั ว ดํ า เนิ น การหรื อ
เครื่องหมายตางๆ ของโปรแกรม ซึ่งตัวดําเนินการสามารถแบงตามลักษณะการคํานวณไดดังนี้ 1) ตัว
ดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขจํานวนเต็ม 2) ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขทศนิยม 3) ตัว
ดําเนินการทางคณิตศาสตรรวมกับการกําหนดคา 4) ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรการเพิ่มคาและการ
ลดคา ในการโปรแกรมภาษาจาวาใหสามารถทํางานไดสมบูรณนักศึกษาตองทําการศึกษารูปแบบการ
สั่งงาน (Syntax) ตางของทั้งตัวแปรและตัวดําเนินการ เปนสําคัญ

แบบฝกหัด
1. ใหนักศึกษาเขียนอธิบายถึงการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาจําเปนตองใชตัวแปรหรือไมเพาะเหตุใด
2. ในการเขียนโปรแกรมคาขอมูลที่ใชในการเก็บที่ตัวแปรสามาเก็บไดกี่ชนิดอะไรบาง
3. ใหนกั ศึกษาเขียนคาตัวอักษรตามตารางมาตรฐานของอเมริกา(ASCII) คําวา Engineering โดยใหทํา
การเขียนคาเปนฐานสิบและเลขฐานสิบหก
4. ในการคํานวณของโปรแกรมที่นําคาที่เปนเลขจํานวนเต็มกับเลขทศนิยมมาทําการคูณกัน อยาก
ทราบวาตองประกาศตัวแปรเก็บผลลัพธเปนตัวแปรชนิดใด
5. ในการกําหนดคาคงที่ (120) ใหกับตัวแปรตองใช ตัวดําเนินการใด
6. ถาคาขอมูลของตัวแปร a = 100 ตอมามีการเขียนโปรแกรม a =*10 อยากทราบวา คาของ a จะ
เปนเทาใด
7. เมื่อนําผลของคา a มาทําการเขียนโปรแกรมตอวา a++ อยากทราบวา คาของ a จะเปนเทาใด
8. จากผลของ a ในขอ 7 เมื่อนํามาทําการเขียนโปรแกรมตอวา a == 1001 อยากทราบวา ผลจากทํา
การทํางานของโปรแกรมจะเปนเชนใด
9. เมื่อทําการกําหนดคา x = 100 และ y = 200 แลวทําการเขียนโปรแกรมในบรรทัดถัดวา y >= x
อยากทราบวาผลการทํางานโปรแกรมจะตอบเปน true หรือ false
10. ใหนักศึกษาทําการนําคาของตัวแปร x และ y ในขอ 9 มาเขียนโปรแกรมโดยใชตัวดําเนินการ
ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ แลวใหผลการทํางานของโปรแกรมมีคาเปน true
--------------------------------------------------------------------
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4
หัวขอเนื้อหา
ประโยคตามลําดับ
ประโยคการตัดสินใจ
ประโยค if-else
การเขียนรูปแบบลัด if
ประโยค switch-case
ประโยคการวนลูป
ประโยค for
ประโยค while
ประโยค do/while
ประโยคการควบคุมอื่นๆเพิ่มเติม
ประโยค break
ประโยค continue
ประโยค return
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
เมื่อนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1. บอกความสําคัญของการประโยคควบคุมการทํางาน
2. อธิบายความแตกตางระหวางการตัดสินใจกับการวนรอบ
3. อธิบายขั้นตอนการการทํางานของประโยคควบคุมการทํางาน
4. มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาดวยการกําหนดประโยคควบคุมการทํางาน
5. เขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานประโยคควบคุมการทํางาน
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอประโยคการตัดสินใจ ประโยคการวนลูป และ
ประโยคการควบคุมอื่นๆ
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา หัวขอประโยคการตัดสินใจ
ประโยคการวนลูป และประโยคการควบคุมอื่นๆ
1.3 ใช วิ ธี สอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับประโยคการตัดสินใจ ประโยคการวนลูป และประโยคการ
ควบคุมอื่นๆ

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 4
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 4
ประโยคควบคุมการทํางาน
(Control statements)
ประโยคควบคุม เปนประโยคที่ใชในการกําหนดการดําเนินการของโปรแกรมใหทํางานตาม
เงื่อนไขที่กําหนด วาใหดําเนินการงานใด เมื่อใด จํานวนเทาใด ซึ่งสามารถแบงรูปแบบการควบคุมการ
ทํางานได 3 รูปแบบ คือ
ประโยคตามลําดับ (Sequence Statements)
ประโยคการตัดสินใจ (Decision Statements)
ประโยคการวนลูป (Loop Statements)

ประโยคตามลําดับ (Sequence Statements)
การเขียนโปรแกรมลักษณะใชประโยคใหมีการควบคุมการทํางานตามลําดับ ซึ่งเปนพื้นฐานของ
การเขียนโปรแกรมทั่วไป กลาวคือ การเขียนโปรแกรมเปนการนําคําสั่งมาเขียนเรียงตอกัน เพื่อใหทําการ
แกปญหาใดปญหาหนึ่งใหสําเร็จ ดังนั้นการตีความหมายจึงนําคําสั่ง หรือประโยคในลําดับตนไปทํางาน
กอน ตามดวยคําสั่งประโยคลําดับถัดมา ไปทํางานตอจนเสร็จสิ้นงานที่กําหนด โดยคําสั่งหรือประโยค
ที่มีอยูในโปรแกรมจะเริ่มตนจากเมธอด main( ) กอนแลวทําไปจนสิ้นสุดในเมธอด main( ) ตัวอยาง
ภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงการใชประโยคตามลําดับ
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ประโยคการตัดสินใจ (Decision Statements)
ประโยคการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไววาถาเงื่อนไขถูกตอง ใหตัดสินใจ
ดําเนินการใด และเมื่อเงื่อนไขไมถูกตองใหดําเนินการใด ซึ่งประโยคการตัดสินใจมีอยู 2 รูปแบบ คือ
ประโยค if-else
ประโยค switch-case

ประโยค if-else

ประโยค if-else เปนประโยคที่ใชในการควบคุมใหโปรแกรมเลือกดําเนินการไปในเสนทางใด
เสนทางหนึ่ง โดยใชในการตรวจสอบเงื่อนไขวาเปนจริงหรือเท็จเปนผลของ <boolean expression>
เปนตัวตัดสินใจ ซึ่งมีโครงสรางของประโยค if-else ดังนี้
if (<boolean expression >)
<statements>;
[else <statements>; ]
เมื่อ
<boolean expression>คื อ ประโยคเงื่อนไขที่ กําหนดตรวจสอบถ าถูก ตองใหค าบูลี น เป น
true และให ทํางานใน statements ในบล็ อกถัด ไป และถ า
ตรวจสอบเงื่อนไขวาไมถูกตองคาบูลีนเปน false ใหทําบล็อกถัดไป
หรือทําดําเนินการหลัง else ถามี
<statements>
คือ บล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
[…]
คือ เปนเครื่องหมายที่แสดงวาผูเขียนโปรแกรม จะกําหนดคาใดๆ
ในเครื่องหมาย[ ] หรือไมก็ได เชน [else <statements>;]
หมายถึง ถามีการกําหนด else เปนการกําหนดบล็อกใหดําเนินการ
งานเมื่อเงื่อนไขไมถูกตอง หรือสามารถกําหนดเงื่อนไขที่สองเพิ่มมา
ตรวจสอบอีกเงื่อนไข สามารถทําไดตามตองการ แสดงภาพที่ 4.2
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expression

true
statement 1

false

true
statement 1

statement 2

false
statement 2

statement 3

If (<expression>)
<statement 1>;
<statement 2>;
แบบที่ 1

expression

If (<expression>)
<statement 1>;
else <statement 2>;
<statement 3>;
แบบที่ 2

ภาพที่ 4.2 แสดง flow chart และ โครงสรางการทํางานของ if-else
จากภาพที่ 4.2 เมื่อประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 เปนการตรวจสอบ expression ถาถูกตอง (true)
ใหมาทํางาน statement 1 แลวทํางาน statement 2 ตอ และถาผลการตรวจสอบ expression ไม
ถูกตอง (false) ใหมาทํางาน statement 2 โดยไมทํางานใน statement 1 (ภาพที่ 4.3)

ภาพที่ 4.3 แสดงการใช if รูปแบบที่ 1
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สวนแบบที่ 2 เปนแบบที่มีการกําหนดงานใหทําเมื่อ ผล expression ไมถูกตองเพิ่มเติม คือ
ประโยคเงื่อนไข expression ตรวจสอบถาถูกตอง (true) ใหมาทํางาน statement 1 แลวทํางาน
statement 3 ตอ และถาผลการตรวจสอบ expression ไมถูกตอง (false) ใหมาทํางาน statement 2
แลวทํางาน statement 3 ตอ (ภาพที่ 4.4 และ ภาพที่ 4.5)

ภาพที่ 4.4 แสดงการใช if-else รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 4.5 แสดงการใช if-else มากกวาหนึ่งเงื่อนไข
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การเขียนรูปแบบลัด if

ประโยค if สามารถเขียนใหสั้นลงได โดยมีขอจํากัดคือ สามารถใชไดเฉพาะกับ if ที่เปนแบบ 2
เงื่อนไข (if…else) เทานั้น โดยมีรูปแบบดังนี้
variable = (<boolean expression >) ? <statement for true>:<statement for false>;
เมื่อ
variable
<boolean expression>

คือ ตัวแปรในการเก็บผลการดําเนินการของเงื่อนไข
คือ ประโยคเงื่อนไขที่กําหนดตรวจสอบถาถูกตองใหคาบูลีน
เปน true และใหทํางานใน statements for true และถา
ตรวจสอบเงื่อนไขวาไมถูกตองคาบูลีนเปน false ใหทํา
statement for false

เชน
class Ex4_E {
public static void main(String[] args) {
int score = 65;
if (score >=50)
System.out.println("Y");
else System.out.println("N"); }
}
สามารถเขียนใหสั้นลงดัง (ภาพที่ 4.6)

ภาพที่ 4.6 แสดงการใช if เขียนรูปแบบลัด
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ตัวอยางการใชงาน if-else (ภาพที่ 4.7)
import javax.swing.JOptionPane;
public class Ex4_7
{
public static void main(String args[])
{
float sum = 0.0f, month;
String input = JOptionPane.showInputDialog("Enter for month (1-12)" );
month =Float.parseFloat(input);
String season;
if (month ==1 || month ==2 || month==3)
season = "Medium Hot";
else if (month ==4 || month ==5 || month==6)
season = "Very Hot";
else if (month ==7 || month ==8 || month==9)
season = "Hard Rainy";
else if (month ==10 || month ==11 || month==12)
season = "Min Hot";
else
season = "ERROR";
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Season Wheath in Thailand is " + season);
System.exit(0);
}
}
ผลการทํางานโปรแกรม 4.7 มีการปอนคา input (ภาพที่ 4_7) ใหกับตัวแปร month ผานทาง
ตัวแปร input มาทําการตรวจเงื่อนไข วาอยูใน if-else ใดเพื่อนําคาขอความเก็บที่ตัวแปร season ใช
ในการแสดงผลการทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 4.8)

ภาพที่ 4.7 แสดงการปอนคาใหกับ month ผานทาง input
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ภาพที่ 4.8 แสดงผลการทํางานโปรแกรม

ประโยค switch-case

ประโยค switch-case เปนการควบคุมการทํางานที่ทําการเลือกดําเนินการ ที่มีทางเลือกให
ทํางานหลายงาน โดยการเลือกในการดําเนินการใดขึ้นอยูกับ variable ที่มีโครงสรางของประโยค ดังนี้

เมื่อ

switch (<variable >)
{
case <value> : <statements>; break;
case <value> : <statements>; break;
.
.
.
default : <statements>;
}
<variable>

case <value>
<statements>
default
break

เปน คา ที่ใชกําหนดทางเลือก โดยการเทียบคาของ variable วาตรง
กับ value ที่ case ใด ตัวคอมไพเลอรจะตัดสินใจเลือกงานนั้น คา
ของ variable สามารถเปนชนิดขอมูล int, short, long, char, หรือ
byte แตหามเปน boolean, float, หรือ double
เปนตัวงานที่ถูกเลือกจาก คาของ variable ตรงกับ value ซึ่งคาของ
value เปนตัวแยกแยะงาน ดังนั้นคาของ value หามมีคาซ้ํากัน
เปนบล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
เปนบล็อกใหดําเนินการกอนออกจาก switch-case ในกรณีที่คาใน
variable มีคาไมตรงกับvalue ของ case ใดๆ
ทําหนาที่ปดงานของแตละ case ยกเวนในสวนของ default ไมตอง
ใช break
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ตัวอยางการใช switch-case (ภาพที่ 4.9)

ภาพที่ 4.9 แสดงการกําหนดทางเลือกดวย switch-case
ตัวอยางการใชงาน switch-case (ภาพที่ 4.10)
import javax.swing.JOptionPane;
class Ex4_10
{
public static void main (String [] args)
{
int choice;
do {
System.out.println("Item For Help Syntax: ");
System.out.println(" 1. If");
System.out.println(" 2. Switch");
System.out.println(" 3. While");
System.out.println(" 4. Do .. While");
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System.out.println(" 5. For \n");
System.out.println("Choose One");
String input = JOptionPane.showInputDialog("Enter Item (1-5)" );
choice =Integer.parseInt(input);
}
while (choice < 1 || choice > 5);
System.out.println ("\n");
switch (choice) {
case 1:
System.out.println ("The if:\n");
System.out.println ("if (condition) statement;");
System.out.println ("else statement;");
break;
case 2:
System.out.println ("The switch:\n");
System.out.println ("switch (expression){");
System.out.println ("statement sequence");
System.out.println ("break; ");
System.out.println (" || … ");
System.out.println ("}");
break;
case 3:
System.out.println ("The while:\n");
System.out.println ("while(condition) statement;");
break;
case 4:
System.out.println ("The do … while:\n");
System.out.println ("do { ");
System.out.println (" statement; ");
System.out.println ("} while conditions); ");
break;
case 5:
System.out.println ("The for:\n");
System.out.println ("for(int; condition; iteration)");
System.out.println (" statement; ");
break;
}
}
}
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จากโปรแกรมตัวอยางในภาพที่ 4.10 เมื่อทําการรันโปรแกรม ตัว InputDialog จะรอรับคาที่ใหทํางาน
ตาม case ที่เลือก ซึ่งตัวอยางนี้เปนการกําหนดคาของ variable เปนเลขจํานวนเต็ม (integer) คือ 1-5
ในภาพที่ 4.10 เปนการเลือกคา value ของ case เทากับ 2 จะใหผลการทํางานดังนี้

ภาพที่ 4.10 แสดงการใช switch-case ดวยคา variable ชนิดขอมูล integer
ไดผลการทํางานของโปรแกรมของภาพที่ 4.11 ดังนี้

ภาพที่ 4.11 แสดงผลการประมวลผล switch-case
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ประโยคการวนลูป (Loop Statements)
การเขียนโปรแกรมใหทําการวนรอบหรือวนลูป เปนวัตถุประสงคหลักของการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาชวยการทํางานของมนุษย ที่เปนงานซ้ําๆ ซึ่งเปนความสามารถที่จําเปนมากตอการ
พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยการใชประโยคการวนลูป ผูเขียนโปรแกรมสามารถเลือกใชงาน
3 ลักษณะคือ
ประโยค for (for statement)
ประโยค while (while statement)
ประโยค do/while (do/while statement)

ประโยค for

การใชประโยค for ในการใหโปรแกรมทํางานซ้ําๆ เหมาะสําหรับผูเขียนโปรแกรมตองทราบ
จํานวนรอบที่ตองการใหทํางานซ้ําจํานวนกี่รอบที่แนนอน มีโครงสรางประโยคดังนี้
for (<initial exp> ; <condition exp> ; <update exp>)
<statements>;
เมื่อ
<initial exp>
<condition exp>
<statements>
<update exp>

เป น คาที่ ใชกํ าหนดคาเริ่มต น ของรอบที่ต องการให ทํางานซ้ํ า ซึ่ ง
สามารถกําหนดใหเปนคาผานตัวแปร หรือ กําหนดใหอยูในรูปของ
สมการ สามารถกําหนดได
เป น เงื่ อ นไขในการตรวจสอบจํ า นวนรอบว า ครบตามจํ า นวนที่
กํา หนดหรือไม ซึ่งถาผลการทดสอบเปน true โปรแกรมจะไป
ดําเนินการใน statement
เปนบล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
จะถูกเรียกใหประมวลผลตอจากการทํางานของ statement และนํา
คาตัวแปรเริ่มตนที่ปรับปรุงคา (update) แลวไปทําการทดสอบ
เงื่อนไขใน <condition exp> อีก และทํางานซ้ําเชนนี้จนกวาคาใน
<condition exp> มีคาเปน false โปรแกรมก็จะหลุดจากลูปไป
ทํางาน ในประโยคที่ตอจาก statement แสดงโพชารตการทํางาน
(ภาพที่ 4.12)
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Initial
expression

update

false

true
statements

ภาพที่ 4.12 แสดง flow chart ของ for loop
ตัวอยางการใชงาน for loop (ภาพที่ 4.13)

ภาพที่ 4.13 แสดงการทํางานของประโยค for loop
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ตัวอยางการโปรแกรมดวยการใชงานของประโยคคําสั่ง for loop ดวยการใช InputDialog ในการรับคา
และแสดงคาดวย MessageDialog พรอมการคํานวณคาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน จํานวน 12 เดือน ที่ผูใช
โปรแกรมปอนคา ผานทาง InputDialog ตามความตองการ (ภาพที่ 4.14)

ภาพที่ 4.14 แสดงประยุกตใชงาน for loop
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ประโยค while (while statement)

การใชประโยค while ใชในการควบคุมประโยคที่ทําใหโปรแกรมทํางานซ้ําๆ เหมาะสําหรับ
ผูเขียนโปรแกรมไมตองทราบจํานวนรอบที่ตองการใหทํางานซ้ําจํานวนกี่รอบที่แนนอน ใหทํางานซ้ําไป
จนกวาเงื่อนไขไมถูกตอง มีโครงสรางประโยคดังนี้
while (<boolean expression>)
<statements>;
เมื่อ
<boolean expression> เปน เงื่อนไขในการตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ซึ่งถาผลการ
ตรวจสอบเปน true โปรแกรมจะไปดําเนินการใน statement แต
ถาผลการตรวจสอบเปน false โปรแกรมจะไปดําเนินการใน นอก
บล็อกของ statements
<statements>

เปนบล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { } แสดงโพชารตการทํางานของ
while (ภาพที่ 4.15)

expression

false

true
statements

ภาพ 4.15 แสดงโพชารตการทํางานของ while
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ตัวอยางการใชงาน while loop (ภาพที่ 4.16)

ภาพที่ 4.16 แสดงการใชงาน while loop
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ตัวอยางการใชงาน while loop (ภาพที่ 4.17)

ภาพที่ 4.17 แสดงการใช while loop ทําการนับรอบการทํางาน

ประโยค do…while (do…while statement)

ประโยคการวนรอบแบบนี้ จะเปนการทํางานในลูปรอบแรก กอนแลวจะตรวจสอบเงื่อนไขที่
คําสั่ง while หลังจากที่ ทํางานเสร็จแล ว ดังนั้นลูปจะวนอยางนอย หนึ่งรอบเสมอ ซึ่งแตกตางกับ
ประโยควนรอบดวย while โดยประโยคการวนรอบ do…while จะทําการตรวจสอบเงื่อนไขเปนจริง
หรือไมถาเปนจริงก็จะกลับขึ้นไปทํางานที่คําสั่งตางๆ ใหม แตถาไมเปนจริงก็จะหลุดลูป ออกมาทํางานที่
คําสั่งตอไป ซึ่งโครงสรางประโยค do…while ดังนี้
do {

<statements>;
} while (<boolean expression>);
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เมื่อ

do
<statements>

เปนการสั่งใหทํางานเริ่มตนกอนหนึ่งรอบ ตามบล็อก statement
เปนบล็อกที่ดําเนินงานของลูปในการทํางานซ้ํา เปนกลุมคําสั่งในการ
แกปญหาของโจทยตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
while <boolean expression> เปน เงื่อนไขในการตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ซึ่งถาผลการ
ตรวจสอบเป น true
โปรแกรมจะไปดํ า เนิ น การใน do
<statement> ไปเรื่อยๆ จนตรวจสอบแลวผลเปน false โปรแกรม
จะไปดําเนินการนอกบล็อกของ statements แสดงโพชารตการ
ทํางานของ do…while (ภาพที่ 4.18)

statements

true
expression

false

ภาพที่ 4.18 แสดงโพชารตการทํางานของ do…while
ตัวอยางการใชงาน do…while (ภาพที่ 4.19)

ภาพที่ 4.19 แสดงใชงาน do…while ในการหาผลรวม
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หมายเหตุ ในการกําหนดใหการแสดงผลการทํางานเปนภาษาไทย สามารถทําการกําหนดความสามารถ
ของ edit plus (ภาพที่ 4.20 – 4.21)

ภาพที่ 4.20 แสดงการเลือกรายการคําสั่งในการกําหนด Screen Font

ภาพที่ 4.21 แสดงการเลือกรายการคําสั่งในการกําหนด Screen Font
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จากภาพที่ 4.21 เปนการกําหนดใหการแสดงผลการทํางาน (JavaRun) ดังนั้นตองทําการเลือก
ใน Area ใหหัวเรื่อง Output window แลวทําการเลือก Font ภาษาไทยที่ตองการกําหนด แนะนําให
เลือก font ที่มีมาตรฐานทั่วไป เชน AngsanaUPC หรือ AngsanaNew เปนตน และสามารถกําหนด
ขนาดของตัวอักษรไดในหัวขอ size ดังตัวอยางกําหนดใหมีขนาดของตัวอักษร 16 point แลวทําการ
คลิด Apply
ตัวอยางการใชงาน do…while (ภาพที่ 4.22)

ภาพที่ 4.22 แสดงการใชงาน do…while ในการประยุกตการหาคาแฟคโตเรียล 5
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ประโยคการควบคุมอื่นๆเพิ่มเติม (other control statements)
ประโยคในการควบคุมทิศทางกําหนดใหโปรแกรมทํางานของผูเขียนโปรแกรม นอกเหนือจาก
วิธีในการกําหนดผานทางเงื่อนไข ผานทางการวนลูป เปนหลักแลวยังมีประโยคที่นาสนใจเพิ่มเติม ที่
สามารถนํามาชวยในการแกปญหาในการเขียนโปรแกรมที่ไมปกติได เมื่อตองการกระโดด (jump) ออก
จากบล็ อ กของลู ป การทํ า งานปกติ ไปยั ง จุ ด การทํ า งานจุ ด อื่ น ได ประโยคดั ง กล า วประกอบด ว ย
ประกอบดวย break, continue และ return มีรายละเอียดดังนี้

ประโยค break

ประโยค break เปนการสั่งใหโปรแกรมหยุดทํางาน โดยประโยค break ตองอยูภายในบล็อก
ของลูปการวนรอบเทานั้น และเมื่อโปรแกรมถูกหยุดทํางานแลวโปรแกรมจะตองสั่งใหไปทํางานยังจุดที่มี
ชื่อ label ของลูปที่ตรงกับชื่อ label ที่อยูหลัง break ชื่อของ label ที่อยูหนาลูปจะตองอยูหลัง
เครื่องหมาย : (โคลอน) โดยโครงสรางประโยค break เปนดังนี้
break [<label>];
เมื่อ

<label> เปนชื่อของบล็อกของลูป ซึ่ง <label> อยูภายใตเครื่องหมาย [ ] หมายความวา หลัง
break อาจมีชื่อของบล็อกหรือก็ได แตถาในบล็อกลูปนั้นมีประโยค break แนะนําตองมีชื่อ label
สําหรับใหการทํางานของ break เปนไปอยางสมบูรณไมเกิดปญหาการวนลูป ไมมีที่จบของโปรแกรม
(ภาพที่ 4.23)

ภาพที่ 4.23 แสดงการใชประโยค break
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จากภาพที่ 4.23 ประโยค label แรกชื่อ firstloop ประโยค for ทํางานกําหนดคาใหกับ x เริ่ม
จาก x= 0 จนถึง x = 4 โดยรอบแรก x= 0 และมาทํางานที่ประโยค label ตัวที่สองชื่อ secondloop
ประโยค for เริ่มทํางานโดยคา y เริ่มมีคา 0 และมาเขาตรวจเงื่อนไข if ยังไมเปนจริง (ถาเปนจริงคาของ
x=1 และ y=1) ดังนั้นจึงมาทําคําสั่งแสดงผลในบรรทัดที่ 7 ทําใหโปรแกรมแสดงคาของ y=0 จนถึง y =
4 โดยคาของ x ยังมีคาเปน 0
และเมื่อคา y ถูกเพิ่มคาเปน 5 ทําใหเงื่อนไขใน secondloop เปนเท็จ โปรแกรมจึงไปทําใน
firstloop คือกําหนดคา x = 1 และมาเริ่มตนทํางานใน secondloop กําหนดคา y = 0 และมาเขา
ตรวจเงื่อนไข if ยังไมเปนจริง (ถาเปนจริงคาของ x=1 และ y=1) จึงแสดงคา x=1 , y =0 จากนั้น y ถูก
เพิ่มคาอีกหนึ่งทําให y = 1 และมาเขาตรวจเงื่อนไข if ใหผลเปนจริง (ถาเปนจริงคาของ x=1 และ y=1)
มีผลทําใหประโยค break firstloop ทํางานคือสั่งใหออกจาก firstloop กระโดดมาทําในคําสั่งบรรทัดที่
9 คือแสดงคาคําวา End Loop ออกสูหนาจอภาพดังหัวขอ JavaRun

ประโยค continue

ประโยค continue เปนการสั่งใหโปรแกรมทํางานตอไปยังอีกคําสั่ง หรืออีกประโยค ซึ่งอาจมี
ผลทํางานหยุดการซ้ําของลูปได โดยประโยค continue มีโครงสรางคลายกับประโยค break โดย
โครงสรางประโยค continue เปนดังนี้
เมื่อ

continue [<label>];

<label> เปนชื่อของบล็อกของลูป ซึ่ง <label> อยูภายใตเครื่องหมาย [ ] หมายความวา หลัง
continue อาจมีชื่อของบล็อกหรือก็ได แบบเดียวกับประโยค break ตัวอยางโปรแกรม(ภาพที่ 4.24)

ภาพที่ 4.24 แสดงการใชประโยค continue

89

จากภาพที่ 4.24 การทํางานของลูป for จะทําการกําหนดคาเริ่มตนที่ให x= 0 และเพิ่มคาที่
หนึ่งไปเรื่อยๆ และกอนทําการแสดงคาของ x ออกสูหนาจอภาพ โปรแกรมมีประโยคการตรวจสอบคา
ของ x วามีคาเทากับ 2 หรือไม ถาไมก็แสดงคาปกติ คือพิมพคา x เทากับ 0 พิมพคา x = 1 และเมื่อคา
ของ x =2 ทําให ประโยคการตรวจสอบคาของ x วามีคาเทากับ 2 หรือไม เปนจริง มีผลทําให โปรแกรม
ทํางานในประโยค continue คือใหทําการเพิ่มคาของ x ตอเนื่องไป โดยขามคําสั่งการแสดงผลของ x
ออกสูหนาจอภาพ มีผลทําให คาที่ x= 2 ไมมีการแสดงคาออกมา แตมีการเพิ่มคาและแสดงคาในลําดับ
คําสั่งถัดไป กลาวคือ ผลก็จะแสดงคา x = 3 และ x = 4 ในลับถัดมา และออกจากลูป for มาทําคําสั่ง
แสดงคําวา End Loop เปนการจบโปรแกรม

ประโยค return

ประโยค return เปนการสั่งใหโปรแกรมทําการสงคาของการคํานวณในบล็อกที่มีคําสั่ง return
อยูใหกับ method (ในภาษาโครงสรางหรือภาษาซี หรือภาษาซีพลัสพลัส เรียกวา ฟงกชัน) กอนหนาที่
ไดเรียก method ที่มีคําสั่ง return เปนสวนหนึ่งกอนจบของ Method โดยโครงสรางประโยค return
เปนดังนี้
เมื่อ

return [<expression>];

<expression> เปนคาผลของการทํางานใน method ที่ถูกเรียก และถูกสงไปใหกับ method
หลัก ซึ่งโดยมาตรฐานในการสราง method ถาไมมีการคืนคา (return) ใหกับงานใด method นั้นๆ
ตองมีคํานําหนาวา void เปนคําสงวน (keyword) วา method นี้ไมมีการคืนคา (ภาพที่ 4.25)

ภาพที่ 4.25 แสดงโปรแกรมที่ไมมีการคืนคา
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จากตัวอยางโปรแกรมภาพที่ 4.25 พบวา method void main ทํางานคา x = 0 จนถึง x =1
และเมื่อคา x = 2 โปรแกรมจะทําการคืนคา ออกจาก method void main มีผลทําใหคําสั่งการ
แสดงผลในบรรทัดที่ 8 ไมมีการทํางาน และโปรแกรมทําการจบโปรแกรมเพราะออกจาก method
void main เปนที่เรียบรอยแลว

ตัวอยางโปรแกรม
ตัวอยาง 4.1 เปนตัวอยางโปรแกรมการกําหนดแสดงขอความ GoodMorning เมื่อรับคา 0-11 แสดง
ขอความ GoodAfterNoon เมื่อรับคา 12-18 และแสดงขอความ GoodEverning เมื่อรับคา 19-24
import javax.swing.JOptionPane;
public class lab4_1
{
public static void main(String args[])
{
float CurTime;
String input = JOptionPane.showInputDialog("Enter o'clock time(1-24)" );
CurTime =Float.parseFloat(input);
String greet;
if (CurTime > 0 && CurTime < 12)
greet = "GoodMorning";
else if (CurTime >=12 && CurTime <= 18)
greet = "GoodAfterNoon";
else
greet = "GoodEverning";
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Greeting Time: " + greet);
System.exit(0);
}
}
ตัวอยาง 4.2 โปรแกรมการใช for loop ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม วาสามารถนําไปใชงาน
ไดหรือไม ใหนักศึกษาทําการปรับปรุงโคดใหสามารถ run ได ตามที่นักศึกษาตองการ
public class Lab4_2
{
public static void main(String args[]) {
for (int count=0; count < 5 ; count++ )
System.out.println( "count = "+count--);
}
}
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ใหนักศึกษาทดลองโปรแกรมการประยุกตการใช for loop ดานลาง
class ForAppArr
{
public static void main(String[] args)
{
int[] arrayOfInts = { 32, 87, 3, 589, 12, 1076, 2000, 8, 622, 127 };
for (int i = 0; i < arrayOfInts.length; i++)
{
System.out.print(arrayOfInts[i] + " ");
}
System.out.println();
}
}
ตัวอยาง 4.3 โปรแกรมการใช do…while loop ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม วาสามารถ
นําไปใชงานไดดานใด ใหนักศึกษาทําการปรับปรุงโคดใหสามารถ run ได ตามที่นักศึกษาตองการ
public class Lab4_3
{
public static void main(String[] args)
{
int n = 12345;
int t,r = 0;
System.out.println("The original number : " + n);
do
{
t = n % 10;
r = r * 10 + t;
n = n / 10;
}
while (n > 0);
System.out.println("The reverse number : " + r);
}
}
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โจทยทาทายนักศึกษา
ตัวอยาง 4.4 จงทําการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมดานลางใหสมบูรณ
if (sex = “M” or sex = “m”)
return “height – 110”;
else
return “height – 100”;
ตัวอยาง 4.5 จงทําการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมดานลาง พรอมอธิบาย
if (score >= “50”)
System.out.println(“Not Pass”;
System.out.println(“Pass”;
ตัวอยาง 4.6 จงทําการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมดานลาง พรอมอธิบาย
char Size
switch (Size)
case S :
case M :
case L =
case XL =

price = 100;
price = 200;
price = 300;
price = 400

ตัวอยาง 4.7 จงทําการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมดานลาง พรอมอธิบาย
for (x =1 ; x <12; X ++ )
for (y =1 ; y < 12 ; Y++);
Systen.out.println(x , y );
ตัวอยาง 4.8 จงทําการแกไขขอผิดพลาดของโปรแกรมดานลาง พรอมอธิบาย
while ( x : 10 )
int x += 1;
System.out.println(N);
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ตัวอยาง 4.9 จงทําการแกไขประโยค for ตอไปนี้ใหเปลี่ยนเปน do-whlie พรอมอธิบาย
class For_DoWhile
{
public static void main(String[ ] args)
{
for ( int i = 0 ;i < 12; i ++ )
{
for ( int j = 12 ;j > 1; j -- )
System.out.println(“i x j = ”+ i*j );
}
}
}
ตัวอยาง 4.10 จงเขียนโปรแกรมคํานวณภาษีเงินรายไดสวนบุคคลโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ ถาบุคคลมีเงิน
รายไดมากกวา 1 ลานบาท บุคคลนั้นตองเสียภาษี 30 % ถาบุคคลมีเงินรายไดอยูระหวาง 5 แสนถึง 1
ลาน บุคคลนั้นตองเสียภาษี 20 % และถาบุคคลมีเงินรายไดนอยกวา 5 แสน บุคคลนั้นตองเสียภาษี 10
%
ตัวอยาง 4.11 จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงจอภาพผลลัพธดังนี้ โดยคําสั่ง loop ชนิดใดชนิดหนึ่ง
**********
*********
********
*******
******
*****
****
***
**
*
ตัวอยาง 4.12 จงเขียนโปรแกรมที่ใหผูใชโปรแกรมกําหนดคะแนนผานทางคียบอรดได เพื่อนําคะแนนไป
ทําการคํานวณเกรดและแสดงผลลัพธ โดยมีเงื่อนไขอยูวา
ถาคะแนน ตั้งแต 80 ขึ้นไป
ไดเกรด A
ถาคะแนนอยูระหวาง 70 ถึง 79 ไดเกรด B
ถาคะแนนอยูระหวาง 60 ถึง 69 ไดเกรด B
ถาคะแนนอยูระหวาง 50 ถึง 59 ไดเกรด B
ถาคะแนนนอยกวา 50
ไดเกรด F
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ตัวอยาง 4.13 จงเขียนผลการทํางานของโปรแกรมดานลาง และอธิบายวาไดผลการทํางานมาไดอยางไร
class Practice
{
public static void main(String []args)
{
int i = 0, j = 10;
BreakPoint: for ( ; ; )
{
i ++;
System.out.println(“i = ” + i + “, j = “+ j);
for( ; ; )
if(i > j--)
break BreakPoint;
}
System.out.println(“i = ” + i + “, j = “+ j);
}
}

สรุป
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรนอกจากการกําหนดคาตางๆ มาทําการคํานวณแลว การให
โปรแกรมมีความฉลาดมากขึ้น จําเปนตองโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถชวยในการตัดสินใจ ดังนั้น
โปรแกรมคอมพิวเตอรจึงตองมีความสามารถในการควบคมการทํางานของประโยคยอยหรืองานยอยๆ
วาใหทํางานอะไร ทํานานแคไหน หรือ ทํางานกี่ครั้ง และตองสามารถคํานวณไดวาทํางานครบรอบตามที่
กําหนดใหทํางานหรือยัง ประโยคที่ใชในการกําหนดการดําเนินการของโปรแกรมใหทํางานตามเงื่อนไข
ที่กําหนด วาใหดําเนินการงานใด เมื่อใด จํานวนเทาใด สามารถแบงรูปแบบการควบคุมการทํางานได 3
รูปแบบ คือ 1) ประโยคตามลําดับ (Sequence Statements) 2) ประโยคการตัดสินใจ (Decision
Statements) และ 3) ประโยคการวนลูป (Loop Statements) โดยประโยคการตัดสินใจ เปนการ
ตัดสินใจภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไววาถาเงื่อนไขถูกตอง ประโยคการตัดสินใจมี 2 รูปแบบ คือ ประโยค
if-else และประโยค switch-case สวนการวนรอบหรือวนลูป เปนการทํางานซ้ําๆ ประโยคการวนลูป
สามารถเลือกใชงาน 3 ลักษณะ คือ 1) ประโยค for (for statement) 2) ประโยค while (while
statement) และ 3) ประโยค do/while (do/while statement) นั่นเอง
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แบบฝกหัด
1. จงอธิบายความแตกตางในการใชประโยคตัดสินใจระหวาง if กับ if-else
2. จงเขียนประโยชนของประโยค if กับ if-else มาอยางละประเด็น
3. จงอธิบายการทํางานของประโยคการตัดสินใจ
Rich = ( Money > 1000000) ? “Y” : “N”;
4. จงอธิบายความแตกตางในการใชประโยคตัดสินใจระหวาง if-else กับ switch-case
5. จงบอกขอจํากัดของตัวแปรใน switch ที่ใชในการทํางานรวมกับ case
6. break ทําหนาที่ใดในประโยคของ switch-case
7. default ทําหนาที่ใดในประโยคของ switch-case
8. จงอธิบายความแตกตางระหวางประโยค for กับ while
9. จงอธิบายความแตกตางระหวางประโยค while กับ do/while
10. จงอธิบายความแตกตางระหวางประโยค continue กับ return
------------------------------------------------------------
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5
หัวขอเนื้อหา
คลาส

class_name
การสรางคลาสจากคลาสเดิม

แพ็กเกจ
อ็อบเจกต
ประกาศ instance class
ประกาศ instance
สราง อ็อบเจกต
การเรียกใชงานแอตทริบิวต
การสงขอมูลดวยคาของตัวแปร
การสงขอมูลดวยการอางอิงของวัตถุ
คอนสตรัคเตอร
สแตติคดาตาเมมเบอร
สแตติคเมธอดเมมเบอร
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1. บอกทํางานระหวางคลาสกับแพ็กเกจ
2. อธิบายการกําหนดการสรางอ็อบเจกต
3. บอกการสรางคอนสตรัคเตอร
4. มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาดวยการกําหนดคลาสแลtอ็อบเจกต
5. การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตามที่กําหนด
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอคลาส แพ็กเกจ อ็อบเจกต คอนสตรัคเตอร
สแตติคดาตาเมมเบอร และสแตติคเมธอดเมมเบอร
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา หัวขอคลาส แพ็กเกจ อ็อบ
เจกตและสวนเกี่ยวของ
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัด

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 5
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 5
คลาสและอ็อบเจกต
(Class and Object)
ในการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ เปนการเขียนโปรแกรมโดยนําสิ่งแวดลอมรอบตัวมาเปน
ตนแบบในการคิดกําหนดขอมูล กําหนดหนาที่ของสิ่งๆนั้นวามีความสามารถทําอะไรไดบาง ซึ่งธรรมชาติ
สิ่งรอบตัวของมนุษย ของหนึ่งสิ่งจะประกอบไปดวยขอมูลของสิ่งนั้นๆวามีความแตกตางกับสิ่งอื่นอยางไร
ถือวาเปนคุณสมบัติของสิ่งนั้น รวมทั้งสิ่งตางๆ ในชีวิตจริงจะมีปฏิสัมพันธ กันระหวางวัตถุ รวมทั้งของใน
แตละสิ่งจะมารวมกันเปนกลุมหนึ่ง เพื่อกําหนดใหมีชื่อๆ หนึ่งที่มีความเปนเฉพาะของสิ่งนั้นๆ ดังนั้นการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จึงเปนการเขียนโปรแกรมที่สามารถเขาถึงในการแกปญหา โดยมีแนวคิดจาก
ธรรมชาติมากําหนดเปนหลักในการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ คลาส แพ็กเกจ และ
อ็อบเจกต มีรายละเอียดดังนี้

คลาส (class)
คลาส เปนเปรียบเสมือนกับภาชนะที่รวบรวมวัตถุ(object) โดยในแตละวัตถุ จะประกอบดวย

หนึ่งตัวแปร (variable) หรือขอมูลของวัตถุ และสองเมธอด (method) ความสามารถหรือพฤติกรรม
ของวัตถุ หรือวัตถุนี้มีหนาที่ทํางานอะไรไดบาง ยกตัวอยาง เชน คลาสหองเรียนวิศวกรรม มีวัตถุจํานวน
25 วัตถุ (คน) ในวัตถุ (นักศึกษาแตละคน) มีความสามารถหรือหนาที่ (เมธอด) ที่แตกตางกัน วัตถุ 1
(นักศึกษาคนที่ 1) มีผม(ตัวแปร)สีดํา มีความสามารถหรือหนาที่ (เมธอด) ในการคํานวณไดอยางดีเลิศ
วัตถุ2 (นักศึกษาคนที่ 2) มีผม(ตัวแปร)สีน้ําตาล มีความสามารถหรือหนาที่ (เมธอด) ในการพูด
ภาษาอังกฤษได เปนตน กลาวโดยรวม ความหมายของคลาส คือเปนที่รวบรวมอ็อบเจกตหนึ่งอ็อบเจกต
หรือมากกวาหนึ่งอ็อบเจกต หรือเรียกคลาสวา เปนพิมพเขียว (blue print) ในการสรางอ็อบเจกต โดย
ในแตอ็อบเจกตจะประกอบดวย ตัวแปร และ เมธอด ซึ่งในแตละคลาสที่ทําการเก็บอ็อบเจกตนั้นๆมี
ความแตกตางกัน ก็จะทําใหคลาสมีคุณสมบัติ หรือพรอบเพอตี้ (properties) หรือโปรแกรมบางภาษา
เรียกวา แอตทริบิวต (attribute) มีความแตกตางกันในแตละคลาสดวย อยางไรก็ดีขอมูลที่อยูในคลาส
ในแตล ะคลาส สามารถเรีย ก หรื อนํ ามาใชมาใชงานภายนอกคลาสไดทุกคุณสมบัติ โดยจะกลาวใน
ภายหลัง
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ จึงเปนการเขียนโปรแกรมที่ตองนําคลาส มาเปนกลไกในการโครงสราง
และพฤติ กรรมของอ็ อบเจกต เพื่ อใช ส ร า งอิ น สแตนซ (instance) ของคลาสนั้ น ๆ เป น การจอง
หนวยความจําสําหรับเก็บขอมูล(variable) และพฤติกรรม(method) ของอ็อบเจกต ใหพรอมใชงานเมื่อ
มี ก ารสร า งคลาสขึ้ น ในครั้ ง แรก ดั ง นั้ น ในการสร า งคลาสขึ้ น ในแต ล ะครั้ ง ก็ เ ป น การกํ า หนดแต ล ะ
อินสแตนซของคลาสวากําหนดสมาชิกเปนสองประเภทคือ
ประเภทที่หนึ่ง เปนสมาชิกที่เปนขอมูล (data members : filed) หรือแอตทริบิวต ซึ่งขอมูล
สามารถกําหนดเปน คาคงที่ ตัวแปร ตัวแปรอารเรย และหรืออินสแตนซของคลาส
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ประเภทที่สอง เปนสมาชิกที่เปนเมธอด (method members: function) เปนการการทํางาน
เหมือนฟงกชันที่ไมมีการสงคาออกมาเมื่อทํางานในฟงกชันเสร็จ หรือเปนฟงกชันที่มีการสงคาผลการ
ทํางานออกมายังผูเรียกใชเมธอด (ภาพที่ 5.1)

ภาพที่ 5.1 แสดงความสัมพันธระหวาง แอตทริบิวต เมธอด คลาส อินสแตนซ และเมจเสจ
จากภาพที่ 5.1 แสดงความสัมพันธของคลาสที่ประกอบดวย แอ็ทติบิวต (data member) หรือ
ตัวแปร กับเมธอดของคลาส ที่ไดถูกซอนหรือหอหุม (encapsulation) ใหเปนแพ็กเกจดวยกัน เพื่อเปน
ตนแบบในการนําไปสรางอ็อบเจกตที่พรอมใชงาน(instance) และในการสื่อสารระหวางอ็อบเจกต
สามารถทํ า งานได ดว ยการส ง message ขา มไปมาไดด ว ยการใชค ลาสมาตรฐานของจาวา เช น
System.out.println{‘‘Hello World’’}; ซึ่งอ็อบเจกตของ message อยูที่ System.out และเมธอดที่
ใช println โดยมีการสงพารามิเตอรลงในเมธอด ดวยขอมูล Hello World!
การสรางวัตถุนั้นจําเปนตองทําความเขาใจกับการสรางตนแบบของวัตถุ หรือที่เรียกวาคลาส
โดยมีรูปแบบประกาศ class ดังนี้

}

[Modifier] class Class_name
{
[data member;]
[Method member;]
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เมื่อ

Modifier ของคลาสแบงเปน 2 กลุมคือ
- Class Access Modifier
o Default Access หากไมกําหนด modifier หนาคียเวิรด class แสดงวาคลาสนี้มี
modifier เปน default นั่นหมายความวาคลาสใดก็ตามที่อยูใน package เดียวกันเทานั้นที่
สามารถเรียกใชงานคลาสนี้ได
o Public Access หากกําหนดคียเวิรด public ไวหนาคียเวิรด class แสดงวาคลาสนี้
สามารถนําไปสรางอินสแตนซ ดวยแพ็คเก็ตใดก็ไดเขาถึงไดทุกแพ็คเกจและไฟลนามสกุล .java
ตองมีชื่อเดียวกันกับชื่อคลาส
o Private Access , protected access จะใชไดกับ inner class และ nested
class
- Class Non Access Modifier
o Final Class กําหนดใหคลาสนั้นไมสามารถสืบทอดได เชน String class
o Abstract class หมายถึง คลาสที่ไมสามารถถูกสรางเปนออบเจ็คได
o Strictfp class คือ คลาสที่มีใชงาน floating point แบบ IEEE754

Class_name ชื่อของคลาสเปนไปตามกฎการตั้งชื่อในภาษาจาวา นิยมขึ้นตนดวย ตัวอักษรตัว
ใหญของแตละคํา ถาชื่อคลาสมากกวาหนึ่งคําใหเขียนติดกันโดยใชตัวใหญแยกระหวางคํา ในหนึ่งแฟม
อาจมีการกําหนดคลาสไดมากกวาหนึ่งคลาส เมื่อถูกคอมไพลแลวจะไดแฟมนามสกุล .class
ถาแฟมขอมูล มีหลายคลาสเปน default ทั้งหมด จะตั้งชื่อแฟมชื่อใดก็ได ถาแฟมนั้นมีหลาย
คลาส แตตองมีอยูหนึ่งคลาสเปน public และตั้งชื่อแฟมใหเหมือนกับคลาสที่ เปน public นั้น หรือ ถา
หากจําเปนตองสรางแฟมโปรแกรมที่มีหลายคลาส ตองมีคลาสหนึ่งที่มีเมธอด main() และตองตั้งชื่อ
แฟมใหเหมือนกับชื่อคลาสที่มีเมธอด main() อยู
การสรางคลาสยอย (subclass) สามารถสรางไดสองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเปนการสรางคลาส
หลักและสรางคลาสยอยพรอมกันเรียกวา Nested class แสดงดังภาพ 5.2, 5.3 และรูปแบบที่สองเปน
การสรางคลาสจากคลาสเดิม ดังหัวขอถัดไป
ตัวอยางการสราง Nested class โดยมีโครงสรางคลาสหลักที่เปนคลาสยานพาหนะ (Vehicle)
ที่มีความสัมพันธกับคลาสยอย รถสองลอ (TwoWheel), รถสี่ลอ (FourWheel) และรถสิบลอ
(TenWheel) (ภาพที่ 5.2)
class Vehicle
คลาสหลัก

class
TwoWheel

คลาสย่อย

class
FourWheel

คลาสย่อย

class
TenWheel

ภาพที่ 5.2 แสดงโครงสรางคลาสหลักกับคลาสยอย

คลาสย่อย
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จากภาพที่ 5.2 เปนโครงสรางคลาสตามสภาพแวดลอมความจริงของมนุษย ซึ่งเมื่อนํามาทําการ
เขียนเปนโปรแกรมใหอยูในรูปของโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาจาวา โดยในแตละคลาสยอยมีขอมูลที่เปน
แอทติบิวต (สมาชิกของคลาส) ที่เปนสีของรถ กับราคาของรถแตละชนิด (ภาพที่ 5.3)

ภาพที่ 5.3 แสดงโคดจาวาจากโครงสรางคลาส
จากภาพที่ 5.3 เมื่อทําการคอมไพลโปรแกรม จาวาจะทําการสรางคลาสหลัก 1 คลาสชื่อ
Vehicle.class
และคลาสย อ ย จํ า นวน 3
คลาส มี ชื่ อ ดั ง นี้ Vehicle$TwoWheel.class,
Vehicle$TenWheel.class และ Vehicle$FourWheel.class โดยเครื่องหมาย $ เปนเครื่องหมาย
ความสัมพันธระหวางคลาสหลักกับคลาสยอย ตามลําดับ (ภาพที่ 5.4)

ภาพที่ 5.4 แสดง class ที่ถูกสรางจากโคดจาวา
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จากภาพที่ 5.3 ในโคดจาวาประกอบดวยโครงสรางหลักคลาส Vehicle และคลาสยอย 3 คลาส
ในแตละคลาสยอยมีตัวแปรหรือ แอทติบิวต 2 ตัวคือ color กับ cost เชน คลาสยอย TwoWheel
มีสมาชิกเปนตัวแปรชื่อ color เทากับสีแดง และสมาชิกตัวแปรชื่อ cost เทากับ 65000 สวนคลาสยอย
FourWheel มีสมาชิกเปนตัวแปรชื่อ color เทากับสีน้ําเงิน และสมาชิกตัวแปรชื่อ cost เทากับ
1200000 และ คลาสยอย TenWheel มีสมาชิกเปนตัวแปรชื่อ color เทากับสีดํา และสมาชิกตัวแปร
ชื่อ cost เทากับ 5000000
แตคลาส Vehicle ยังตองการความสามารถในการทํางานของคลาส หรือหนาที่ของแตละคลาส
นั่นคือ เมธอด(method) ของคลาสที่สามารถ สตารท(start)ได วิ่ง(run)ได เลี้ยวซาย(left move)ได
เลี้ยวขวา(right move)ได หยุด(stop)ได และจอด(park)ได เปนตน ซึ่งเมธอดดังกลาวเปนหนาที่หลัก
ของยานยนต ทุกคันดังนั้น เมธอดควรอยูที่คลาสหลัก สวนคลาสยอยสามารถเรียก เมธอดมายังคลาส
หลักได และเปนหลักในการออกแบบอัลกอริธึมที่ดี ตองทําการสรางเมธอดหรือฟงกชันที่เรียกใชบอยๆ
ไวเพียงชุดเดียวแลวใหคลาสยอย (ฟงกชันยอย) ที่ตองการใชงานมาเรียกใชเมื่อตองการใช เมธอด ซึ่ง
เปนการออกแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เพราะเปนการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และใชเวลาในการ
ประมวลผลไดอยางรวดเร็ว เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรอีกทางหนึ่ง
ดวย ซึ่งการสรางเมธอดใหสามารถใชงานรวมกัน (ภาพที่ 5.5)
class VehicleCar
ไม่มีสมาชิกตัวแปร

Method
: start()
: run()
: leftMove()
: rightMove()
: stop()

เมธอดของคลาสหลัก

: park()

class TwoWheel

มีสมาชิกตัวแปร: color, cost

class FourWheel

มีสมาชิกตัวแปร : color, cost

class TenWheel

มีสมาชิกตัวแปร : color, cost

ภาพที่ 5.5 แสดงโครงสรางคลาสหลักที่มีเมธอด
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จากภาพที่ 5.5 สามารถนํามาทําการสรางเปนโคดภาษาจาวาได (ภาพที่ 5.6)

ภาพที่ 5.6 แสดงโคดจาวามีการสรางเมธอดหลัก

การสรางคลาสจากคลาสเดิม
การสรางคลาสจากคลาสเดิมเปนการสรางคลาสยอยดวยการอาศัยคลาสที่เปนมาตรฐานมาเปน
ตนแบบ เพื่อนําเมธอดของคลาสเดิมที่เปนมาตรฐานและมีความสมบูรณมาใชประโยชนไดสูงสุด เปนการ
ทําใหผูพัฒนาโปรแกรมสามารถสรางงาน มาแกปญหาไดอยางมาตรฐาน ถูกตอง เชนคลาสของ Applet
เปนคลาสที่นิยมสรางคลาสดวยวิธีนี้มากที่สุด การสรางคลาสจะมีคียเวิรดคําวา extends เปนตัวเชื่อม
ระหวางคลาสที่สรางใหมกับคลาสเดิมที่มีอยู ซึ่งเปนการรวมคลาสที่สรางใหมไปรวมกับแพ็กเกจเดิมที่มี
อยูตัวอยางเชน
public class subApplet extends java.applet.Applet
{
Body class;
}
จากตัวอยางดานบนเปนโครงสรางในการสรางคลาสจากคลาสเดิม หรือคลาสหลักในที่เป น
คลาสที่มาจากซุปเบอรคลาส java.applet.Applet นํามาทําการสรางคลาสยอยชื่อ subApplet ชึ่ง
จะกลาวรายละเอียดภายหลัง
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แพ็กเกจ (package)
ในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง มีคลาสที่อํานวยความสะดวกแก
นักพัฒนาโปรแกรมอยางมากมาย และไดทําการจัดเปนหมวดหมูแบงตามการใชงานของโปรแกรมเปน
ชุดๆ ของแตคลาสเหมือนกับไลบรารี (library) ใหสามารถเลือกใชงานไดไมซ้ํากัน จึงเรียกการรวมของ
คลาสวา แพ็กเกจ (package) ทําใหผูพัฒนาโปรแกรมสามารถเรียกคลาสแตละแพ็กเกจมาใชงานได
อยางสะดวกและรวดเร็ว ถูกตอง โดยไมตองมาทําการสรางคลาสที่เปนมาตรฐานที่เปนพื้นฐานในการ
พั ฒ นาโปรแกรม แต ส ามารถนํ า แพ็กเกจ มาพัฒ นาหรือต อยอดไดเพิ่ มเติม ได ทํ าใหส ามารถสรา ง
โปรแกรมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล า วคื อ การทํ า งานของโปรแกรมจะถู ก ต อ ง รวดเร็ ว และ
ประหยัดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมอยางมากมาทําการแกปญหาได
การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ดวยภาษาจาวามีการเรียกใชงานคลาสที่เปนแพ็กเกจอยาง
สม่ําเสมอ และตัวแพ็กเกจก็ไดมีการพัฒนาตามรุนของจาวาอยางตลอดเวลา เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูพัฒนาโปรแกรมไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงขอกลาวแพ็กเกจที่เปนสวนสําคัญหรือพื้นฐานที่ผูเริ่มตนใน
การพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา ควรรูและนํามาใชงานบางสวนดังนี้
java.applet
java.awt
java.beans
java.io
java.lang
java.math
java.net
java.rmi
java.secuirity
java.sql
java.util
javax.crypto
javax.media
javax.servlet
javax.swing

เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน Applet
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน GUI(Graphic User Interface) แยกจาก swing
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน beans
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน Streams
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดานภาษา
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดานการคํานวณทางคณิตศาสตร
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดานเครือขาย
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน Remote Method Invocation
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน secuirity
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดานการติดตอสื่อสารกับฐานขอมูล
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดานเก็บ utility ใหโปรแกรมทั่วไป
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสที่ใชในการเขาและถอดรหัส
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน multi media
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน servlet
เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน GUI แตกตางกับ .awt

ซึ่งแพ็กเกจ javax เปนแพ็กเกจที่เพิ่มเติมมาจากแพ็กเกจมาตรฐาน java ซึ่งในปจจุบันมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องจนทําใหภาษาจาวาเปนที่ยอมรับจากมาตรฐานอื่นๆ ดวยเชน org.omg.CORBA
และ org.omg.CosNaming เปนตน
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ในการเรียกใชแพ็กเกจ ผูใช งานตองทําการอางถึงหรือทํ าการเชื่อมตอดวยประโยค import
และตามดวยชื่อแพ็กเกจ แตตัวที่ตองการเรียกใช ซึ่งสามารถเรียกเปนรายโดยระบุคลาสที่ตองการ เชน
import java.lang.String หมายความวาผูใชตองการเรียกคลาส String ที่อยูในแพ็กเกจของ java.lang
เพียงคลาสเดียวเทานั้น แตถาผูใชงานตองการระบุแพ็กเกจทั้งชุดคือทุกคลาสที่อยูใน java.lang สามารถ
ทําไดดวยการใชประโยค import java.lang.* คือ * เปนการแทนชื่อคลาสทุกคลาสที่อยูในแพ็กเกจ
java.lang ตัวอยางโปรแกรมในภาพที่ 5.7

ภาพที่ 5.7 แสดงการเรียกใช javax.swing.JOptionPane
จากภาพที่ 5.7 เป น การเรีย กใชคลาส showMessageDialog( ) ที่อยูในแพ็กเกจของ
javax.swing.JOptionPane โดยการทําการอางอิง กอนเขาสว นของหัว โปรแกรมหลัก ดว ยประโยค
import. javax.swing.JOptionPane และเมื่อทําการรัน โปรแกรมจึงแสดงคําวา Hello Word! ตามที่
ผูเขียนโปรแกรมกําหนดขอความในอารกูเมนต ของเมธอด showMessageDialog( )
ตัวอยางการเรียกใชแพ็กเกจที่มีมากกวา 1 แพ็กเกจในหนึ่งโปรแกรม ที่สามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางสมบูรณ ดังโปรแกรม
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class HelloWorldGUI2 {
private static class HelloWorldDisplay extends JPanel {
public void paintComponent(Graphics g) {
super.paintComponent(g);
g.drawString( " Hel lo World ! ", 20, 30 );
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}
}
private static class ButtonHandler implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
System.exit(0);
}
}
public static void main(String[] args) {
HelloWorldDisplay displayPanel = new HelloWorldDisplay();
JButton okButton = new JButton("OK");
ButtonHandler listener = new ButtonHandler();
okButton.addActionListener(listener);
JPanel content = new JPanel();
content.setLayout(new BorderLayout());
content.add(displayPanel, BorderLayout.CENTER);
content.add(okButton, BorderLayout.SOUTH);
JFrame window = new JFrame("GUI Tes t ");
window.setContentPane(content);
window.setSize(250,100);
window.setLocation(100,100);
window.setVisible(true);
}
}
ผลการทํางาน (ภาพที่ 5.8) ถาตองการออกจากโปรแกรมการทํางานไดดวยการคลิก OK

ภาพที่ 5.8 แสดงผลการทํางานการอางอิง java.awt.*
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อ็อบเจกต (object)
การสรางวัตถุจากคลาส (Object Declaration) อ็อบเจกตที่สรางขึ้นจากคลาส จึงเรียกวา
สรางอ็อบเจกตที่พรอมใชงาน (instance of class) ดังไดกลาวมาขางตน มีรูปแบบในการสราง
ประกอบดวย 3 แบบคือ
1. ประกาศ instance class ดวย
class_name Object_ identifier ;
และทําการเตรียมพื้นที่บนหนวยความจําสําหรับ instance class ที่สรางขึ้นดวย
Object_ identifier = new class_name ([class_parameter]);
ดังตัวอยาง
คลาส InsClass ประกอบดวย
class InsClass {
int id ;
String name;
void setId(int i) {
}
int getId() {
return id;
}
}
ประกาศ instance ดวยชื่อ ic1 ดังนี้
InsClass ic1;
และทําการเตรียมพื้นที่บนหนวยความจําสําหรับ instance class ที่สรางขึ้นดวย
Ic1= new InsClass();
เป น การทํ า การสร า งอ็ อ บเจกต ด ว ยการให ตั ว แปร ic1 ที่ ป ระกาศอ า งอิ ง มายั ง อ็ อ บเจกต
InsClass() มีผลทําให ic1 สามารถเรียกใชตัวแปร id ตัวแปร name และเมธอด setId() เมธอด getId()
ที่อยูในคลาส InsClass ไดทุกประการ ดังนั้นจึงสามารถสรางคลาสเพิ่มเติมไดที่ละหลายๆ อ็อบเจกต
ดังนี้
InsClass ic2, ic3, ic4; // ประกาศ instance ที่ละหลายๆ ตัว ชื่อ ic2, ic3 และ ic4
ic2 = new InsClass () ;
ic3 = new InsClass();
ic4 = new InsClass();
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2. ประกาศ instance พรอมเตรียมพื้นที่บนหนวยความจําสําหรับ instance ที่สรางใหม
class name Object_ identifier = new class_name();
ตัวอยางเชน
InsClass ic = new InsClass ();
3. สรางอ็อบเจกตโดยไมประกาศตัวแปรอ็อบเจกตเพื่อใชอางอิงอ็อบเจกตได
new class_name();
ตัวอยางเชน
new InsClass();
ดังนั้นจึงกลาวโดยรวมไดวาในหนึ่งคลาสสามารถสรางอ็อบเจกตใชงานไดหลายครั้ง ดวยการใช
คียเวิรด new ทุกครั้งจะเปนการประกาศขอใชพื้นที่หนวยความจําใหม และหาก instance ใดไมถูกใช
งานในภาษาจาวาก็ทําใหเกิดมีการสะสมขยะ (garbage collector) ขึ้นทุกครั้งที่มีการสรางอ็อบเจกตจึง
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการจัดการคืนหนวยความจําใหกับระบบ จึงจะทําใหภาษาจาวาเปนภาษาที่มี
คุณสมบัติของการทนทาน (robust) เนื่องจากมีตัวกําจัดขยะ(garbage collection) นั่นเอง

การเรียกใชงานแอตทริบิวต
แอตทริบิวต คือสวนประกอบที่เปนสมาชิกของคลาส ดังนั้นการที่จะทํางานกับแอตทริบิวตได
นั้นจึงตองกระทําผานตัวแปรอ็อบเจกตที่อางอิงอ็อบเจกตของคลาสนั้นๆ อยูดังนี้
Object_ identifier.attribut_name
ตัวอยาง
ic1.id = 1001;
ic1.name = “ICE”;
ic2.id = 1002;
ic2.name = “TRU”;
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ตัวอยาง โปรแกรมการเรียกใชงานแอตทริบิวต ภาพที่ 5.9 เปนการสรางอ็อบเจกต ic1 จาก
InsClass โดย InsClass มีสมาชิก ที่เปนตัวแปรคือ ic กับ name ซึ่งเมื่อ ic1 เปนอ็อบเจกตที่สรางมา
จาก InsCalss จึงทําใหสามารถกําหนดตัวแปรผานทาง แอตทริบิวตไดดวย ic1.id = 1001 และ
ic1.name = “ICE” ดังนั้นเมื่อทําการใหแสดงคาที่ถูกกําหนดผานเมธอดมาตรฐาน println จึงสามารถ
แสดงคาไดดังผลการทํางานในภาพที่ 5.9

ภาพที่ 5.9 แสดงการสรางอ็อบเจกต และการเรียกใชแอตทริบิวตที่อยูในคลาสมาใชงาน
จากตัวอยางโปรแกรมภาพที่ 5.9 เปนการที่กําหนดคาใหกับแอทตริบิวตที่อยูในคลาสไดโดยตรง
ไดโดยการตามรูปแบบของ modifier จะตองเปน public , protected หรือ default เทานั้น สวนการ
modifier ที่เปน private นั้นจะสามารถเรียกใชงานของแอทตริบิวต ของอ็อบเจกตในคลาสตอง
ดําเนินการผานเมธอดเทานั้น ดังตัวอยางโปรแกรมในภาพที 5.10 เปนการกําหนดคาใหแอทตริบิวต
เมธอด setId() ใหกับคาตัวแปร id มีคาเปน 1002 และการเรียกใชงานของเมธอด getId() เปนการรับ
คาที่อยูในอ็อบเจกต คือคา id = 1002 มาแสดงคาในเมธอดนี้ (getId()) รวมทั้งการรับคาของเมธอด
run() มาแสดงผานที่เมธอดมาตรฐาน println() ดังแสดงผลการทํางานในภาพที่ 5.10
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ภาพที่ 5.10 แสดงการเรียกเมธอดผานทางตัวแปรเปน private modifier
การสงขอมูลระหวางเมธอด เปนสิ่งจําเปนอยางมากในการ เขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ ด ว ย
โครงสรางในการเขียนโปรแกรมที่มีการแบงงานทําตามหนาที่ของแตละเมธอด ดังนั้นในการเรียกใชเมธ
อดจึงตองมีการสงคาขอมูลใหเมธอดที่เรียกนําคาไปประมวลผล และเมื่อเมธอดทําหนาที่สําเร็จก็อาจตอง
สงผลการทํางานมายังอ็อบเจกตหรือคลาสหลัก เพื่อนําคามาทํางานตอไป การสงคาขอมูลสามารถทําได
สองลักษณะคือ
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การสงขอมูลดวยคาของตัวแปร (Pass by value)
ในการเรียกใชงานเมธอด มีความจําเปนบอยครั้งที่ตองสงคาขอมูลไปยัง เมธอดที่เรียกใชงาน
โดยผานทางตัวแปร ซึ่งคาที่อยูในตัวแปรจะถูกสงไปยัง ตัวแปรในพารามิเตอร (parameter) ของเมธอด
ที่ถูกเรียกใชงาน ตัวอยางโปรแกรมภาพที่ 5.11

ภาพที่ 5.11 แสดงการสงคาขอมูลผานทางตัวแปร
จากภาพที่ 5.11 เปนการสงคาตัวแปร x, y ผานทางการเรียกเมธอด setData(x, y) มายังเมธ
อด setData(int a, int b) และภายในเมธอดไดนําคาที่สงเขามาทําการบวกกัน คือ 555+111 ไดเปน
666 มาเก็บไวยังตัวแปร z จากนั้นทําการแสดงคาของการบวกมายังหนาจอดวยประโยคมาตรฐาน
println

113

การสงขอมูลดวยการอางอิงของวัตถุ(Pass by reference)
การสงขอมูลดวยการอางอิงของวัตถุ เปนกรณีที่ทําการสงคาที่เปนพารามิเตอรดวยเมธอดที่เปน
ตัวแปรของอ็อบเจกต สงคาไปยังอ็อบเจกตที่ตองเรียกใช จะพบวาคาที่สงไปจะทําการเปลี่ยนคาขอมูล
ผานทางเมธอด ตัวอยางภาพที่ 5.12

ภาพที่ 5.12 แสดงการสงคาขอมูลผานทางเมธอด
จากภาพที่ 5.12 คลาสที่เปนหลัก (PassValueObject) มีแอทตริบิวตที่เปนตัวแปรคา data
และมีเมธอดชื่อ setData (PassValueObject a) ซึ่งมีการรับคาพารามิเตอรดวยอ็อบเจกต a ที่เปน
อ็อบ - เจกตชนิด PassValueObject โดยคาของตัวแปรผานทางอ็อบเจกต a ดวยประโยคเมธอด
a.data = 555 ดังนั้นใน เมธอดหลัก (main) มีการเรียกใชเมธอด setData(a) ผานทางอ็อบเจกต a ซึ่ง
คาขอมูลที่อยูในเมธอด setData (PassValueObject a) มีคาเทากับ a.data = 555 มีผลทําใหการ
แสดงคาของขอมูลที่ถูกอางอิงดวยเมธอดมายังหนาจอดวยประโยคมาตรฐาน println ไดผลเปน After
pass value Object a= 555 (ภาพที่ 5.12)
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คอนสตรัคเตอร (Constructor)
คอนสตรัคเตอร หมายถึง เปนการสรางอ็อบเจกตพรอมกับการกําหนดคาเริ่มตนใหกับแอทตริ
บิวตตาง ๆ ของอ็อบเจกตที่ไดสรางขึ้นดวยคียเวรด new โดยคอนสตรัคเตอรจะถูกเรียกใชใหทํางาน
อัตโนมัติเมื่อเราสรางออบเจ็คขึ้น ในขณะที่สรางแตละอินสแตนซขึ้นมาที่มีชื่อเดียวกันกับคลาส และจะมี
เมธอดที่เปนสวนของ modifier ของคอนสตรัคเตอรจะมี default เปน public ดังนั้นจึงไมจําเปนตอง
ใส modifier ไวหนา constructor หากจําเปนตองใสก็สามารถกําหนดเปน public ไดเทานั้น
ในการสราง อินสแตนซ ขึ้นดวยการ new ที่คอนสตรัคเตอรของคลาสนั้น จะถูกเรียกใชงาน
คลายกับเมธอดทั่วไป ซึ่งอาจมีการสงพารามิเตอรใหแกคอนสตรัคเตอร นําไปใชในการกําหนดคาเริ่มตน
ใหแก คาแอทตริบิวตในอินสแตนซนั้นไดดวยผลของการ new ทําใหอินสแตนซที่ถูกสรางขึ้นมี อางอิง
(reference) ถูกสงออกมาดวยเสมอ มีผลทําใหคอนสตรัคเตอรไมสามารถสงคาอยางอื่นออกมา ดังนั้น
จะมีประโยคที่ return ในคอนสตรัคเตอร ดังตัวอยางโครงสรางดานลาง และโปรแกรม (ภาพที่ 5.13)
public class A {
public A() {
....... // constructor
}
public A(int i) {
....... // copy constructor }
}

ภาพที่ 5.13 แสดงการสรางอ็อบเจกตคอนสตรัคเตอร
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คอนสตรัคเตอร โอเวอรโหลด (constructor overloading)
เมธอดของจาวาก็ เ หมื อ นกั บ เมธอดอื่ น ทั่ ว ๆ ไป ที่ ส ามารถทํ า การสร า งคอนสตั ค เตอร ไ ด
มากกวาหนึ่งคอนสตัคเตอร ในคลาสเดี ยวกัน แตมีการกําหนดแอทตริบิว ต ที่แตกต างกั นไดในคอน
สตัคเตอรที่สรางขึ้นมาใหม ดังนั้นการสรางคอนสตรัคเตอรหลายคอนสตรัคจึงถูกเรียกวา คอนสตรัค
เตอร โอเวอรโหลด โปรแกรมตัวอยางในภาพที่ 5.14

ภาพที่ 5.14 แสดงคอนสตรัคเตอร โอเวอรโหลด
จากภาพที่ 5.14 อ็อบเจกต cpp ถูกสรางเปน default constructor คือจะถูกสรางพรอมกับ
การสรางสรางคลาส สวนอ็อบเจกต java ถูกสรางขึ้นดวยการสงพรอมกับการใสอารกูเมนต “Java”
สวนเมธอด (ฟงกชัน) setName() ถูกเรียกใชพรอมกับกําหนดคาแอทตริบิวส 'name' ของคลาส
ConOverLoad และสวนเมธอด (ฟงกชัน) getName() เปนเมธอดที่ทําหนาที่ในการแสดงผลเมธอด
ออกสูหนาจอภาพ ซึ่งจากบรรทัด ที่ 11 โคด java.getName(); ทํางานกอนบรรทัดที่ 12 โค ด
cpp.getName(); มีผลทําใหมีการแสดงที่หนาจอดวยขอความวา “เขียนโปรแกรมดวยภาษา: จาวา”
กอน“เขียนโปรแกรมดวยภาษา: C++” เพราะความวา “จาวา” ถูกกําหนดคาใหกับ getName() กอน
คําวา C++ นั้นเอง
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สแตติคดาตาเมมเบอร (Static data member)
การกําหนดคุณสมบัติขอมูลของสมาชิกของอ็อบเจกตใหเปนชนิดสแตติค หรือสแตติคดาตาเมม
เบอร เปนการขอจองพื้นที่หนวยความจําเดียวกันใหกับคาของตัวแปรนั้น มีผลทําใหคาของตัวแปรจะ
เปนคานั้นทุกครั้งที่เริ่มตน และเมื่อมีการปรับปรุงคาของตัวแปร จะมีผลทําใหคาของตัวแปรปรับตามไป
ดวยเสมอ ดังนั้นเมื่อมีการสราง instance ใหมอีกกี่ครั้ง คาก็ปรับตามตลอดไป ตัวอยางโปรแกรมในภาพ
ที่ 5.15

ภาพที่ 5.15 แสดงการสรางอ็อบเจกตดวย static data member
จากภาพที่ 5.15 พบวาตัวแปร x เปนขอมูลชนิด Integer แบบ static มีคาขอมูลเทากับ 111
เปนสมาชิกของอ็อบเจกต StaticData จากนั้นทําการสรางอ็อบเจกตใหมเปน t1 และ t2 จากอ็อบเจกต
StaticData มีผลทําใหคาตัวแปร x เปนสมาชิกของอ็อบเจกต t1 และ t2 ตามไปดวย ดวยคาของ
สมาชิกที่เปนตัวแปรเปนสแตติค ดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มคาที่ละหนึ่งของตัวแปรตนแบบ (StaticData.x++)
มีผลทําใหคาของตัวแปร x ของอ็อบเจกต t1 และ t2 ถูกเพิ่มคาที่หนึ่งเปนคา 112 ดวย
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สแตติคเมธอดเมมเบอร (Static method member)
การกําหนดเมธอดเปน static method จะมีผลทําใหสามารถเรียกใชไดภายในคลาสเดียวกันได
เชนเดียวกันกับเมธอด main() ที่สามารถเรียกใชนอกคลาสไดโดยผานชื่อคลาสได ซึ่งตางจากเมธอด
ทั่วไปที่ตองสราง instance ขึ้นมากอน ดังนั้นคลาสที่มีสมาชิกเปนสแตติค ไมวาจะสมาชิกนั้นเปนแอท
ตริบิวตหรือเปนเมธอด เมื่อมีการปรับปรุงคาก็จะมีผลถึงจุดอางอิงเดียวกัน นั่นคือทําใหคาของสมาชิก
นั้นๆ เปลี่ยนคาตามดวย ตัวอยางโปรแกรมภาพที่ 5.16

ภาพที่ 5.16 แสดงการใชงานสแตติคเมธอด
จากภาพ 5.16 คลาส Ex5_16 เปนคลาสที่มีสมาชิกที่เปนเมธอด 3 เมธอดคือ เมธอด
print(String str) เมธอด printChar(char ch) และเมธอด printStar(int stp) ซึ่งในเมธอดหลัก public
static void main(String[] args) สามารถเรียกใชเมธอดไดโดยตรงดวยประโยค printStar(10) หรือ
ประโยค print(“ICE Department”) นอกจากนี้ในสวนของ main() ยังสามารถเรียกใชเมธอดดวยการ
เรียกผานคลาสไดโดยตรง ดวยประโยค Ex5_16.print(“ขอความที่ตองการใหแสดงผลหนาจอภาพ”)
ไดผลการทํางาน (ภาพ 5.16)
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ตัวอยางโปรแกรม
ใหนักศึกษาฝกทักษะในการทําความเขาใจการเขียนโปรแกรมตามโครงสรางของภาษาจาวาใหมี
ความเขาใจเปนสําคัญ
ตัวอยาง 5.1 เปนตัวอยางโปรแกรมการสรางคลาสลักษณะคอนสตรัคเตอร และการสงคาเมื่อมีการ
สรางอ็อบเจกต ทําการบันทึกคลาสเปน Lab5_1 ทําการทดสอบโปรแกรม เขียนผลการทํางานของ
โปรแกรม
class Lab5_1
{

static int x;
int k;
// constructor with 2 arguments
public Lab5_1( int n, int m )
{
x = n;
k = m;
}

public static void main(String[] args)
{
Lab5_1 t1 = new Lab5_1(10, 20);
Lab5_1 t2 = new Lab5_1(30, 40);
System.out.print(t1.x + " ");
System.out.print(t1.k + " ");
System.out.print(t2.x + " ");
System.out.println(t2.k);
}
}
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ตัวอยาง 5.2 โปรแกรมการใชคลาส ใหนักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม วาสามารถนําไปใชงานได
หรือไม ใหนักศึกษาทําการปรับปรุงโคดใหไดผลตามที่นักศึกษาตองการ
class Lab5_2
{
static void Swap(Integer j, Integer k)
{
int tmp = k.intValue();
k = new Integer(j.intValue());
j = new Integer(tmp);
}
public static void main(String[] args)
{
Integer n = new Integer(5), m = new Integer(6);
Swap(n, m);
System.out.println("n = " + n + "; m = " + m);
}
}
ด ว ยแพ็ กเกจของโปรแกรมภาษาจาวา เป น สว นสําคัญ ที่ผูเริ่มตน ในการพัฒ นาโปรแกรมควรรูและ
นํามาใชงานดังตัวอยางโปรแกรม 5.3
import javax.swing.JOptionPane; // import class JOptionPane
public class Lab5_3
{
public static void main( String args[] )
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Welcome to First inport packet
\nJavaProgramming!" );
System.exit( 0 ); // terminate application
} // end method main
} // end class Program4
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ใหนักศึกษาทําการเขียนโปรแกรมตามตัวอยางโปรแกรมที่ 5.4 ใหสามารถทํางานรับจากผูใชงาน จํานวน
2 คา แลวนํามาคํานวณ พรอมแสดงผลการคํานวณดวย Dialog ของ Packet
import javax.swing.JOptionPane;
public class Lab5_4
{
public static void main( String args[ ] )
{
String FirstData, SecondData;
int FirstNum, SecondNum, Sum;
FirstData = JOptionPane.showInputDialog( "Enter first data" );
SecondData = JOptionPane.showInputDialog( "Enter second data" );
FirstNum = Integer.parseInt( FirstData );
SecondNum = Integer.parseInt( SecondData );
Sum =FirstNum +SecondNum;
JOptionPane.showMessageDialog(null, "The summary = " + Sum +
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); // display the results
System.exit( 0 );
}
}

สรุป
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เปนการนําสิ่งแวดลอมรอบตัวมาเปนตนแบบในการคิดกําหนดขอมูลที่
เรียกวา อ็อบเจกต กําหนดหนาที่ของสิ่งๆนั้นที่เรียกวา เมธอด และเมื่อนําอ็อบเจกตกับเมธอดมาเก็บ
รวมกันกลายเปน คลาส หนึ่งขึ้นมาเปนคลาสตนแบบ การสรางคลาสจากคลาสเดิม(ตนแบบ) หรือคลาส
ที่เปนมาตรฐาน(library class) คลาสมาตรฐานเปนที่อํานวยความสะดวกแกนักพัฒนาโปรแกรมอยาง
มากมาย และไดทําการจัดเปนหมวดหมูแบงตามการใชงานของโปรแกรมเปนชุดๆ ของแตคลาส ทําให
สามารถเลือกใชงานไดไมซ้ํากัน จึงเรียกการรวมกันของคลาสวา แพ็กเกจ (package) การสรางวัตถุจาก
คลาสอ็อบเจกตที่สรางขึ้นจากคลาส จึงเรียกวา สรางอ็อบเจกตพรอมใชงาน (instance of class) ซึ่งมี
รูปแบบในการสราง 3 แบบ คือ 1) ประกาศ instance class ดวย class_name Object_ identifier ;
และทําการจองหนว ยความจํา ที่ สร า งขึ้น ดว ย Object_ identifier = new class_name
([class_parameter]); 2) ประกาศ instance พรอมเตรียมพื้นที่บนหนวยความจําสําหรับ instance ที่
สรางใหมดวย class name Object_ identifier = new class_name(); 3. สรางอ็อบเจกตโดยไม
ประกาศตัวแปรอ็อบเจกตเพื่อใชอางอิงอ็อบเจกตได new class_name(); เปนตน
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แบบฝกหัด
1. จงอธิบายถึงความแตกตางและความสัมพันธระหวางคลาสกับอ็อบเจกต
2. จงอธิบายถึงความแตกตางและความสัมพันธระหวางตัวแปรกับเมธอด
3. สมาชิกของคลาสสามารถประกอบดวยอะไรบาง
4. จงยกตัวอยางการตั้งชื่อคลาสที่เหมาะสมอยางนอย 5 คลาส
5. จงเขียนการกําหนดคาใหกับตัวแปรของคลาสมาอยางนอย 5 ตัวอยาง
6. จงบอกความจําเปนในการสรางอ็อบเจกตพรอมยกตัวอยางในการอธิบาย
7. จงบอกประโยชนของการใชแพ็กเกจ มาอยางนอย 5 ดาน
8. จงบอกความแตกตางการสงผานขอมูลดวยคาขอมูลกับการอางอิงตําแหนงของขอมูล
9. จงบอกประโยชนของคอนสตรัคเตอรพรอมยกตัวอยางอธิบาย
10. ใหนักศึกษาคนควาวา ชื่อสัญลักษณภายในกลอง Dialog box มีอะไรบาง
------------------------------------------------------------
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6
หัวขอเนื้อหา
วงจรชีวิตแอพเพ็ต
เมธอด init()
เมธอด start()
เมธอด stop()
เมธอด destroy()
เมธอด paint()
การเขียนโคดแอพเพ็ตแทรกในภาษาไฮเปอรเท็กตมารคอัพ (HTML)
แอพเพ็ตกับกราฟก
แอพเพ็ตกับเสียง
แอพเพ็ตกับภาพ
แอพเพ็ตกับเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว
การสรางเทรด
การสรางเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

บอกทํางานวงจรชีวิตแอพเพ็ต
อธิบายประโยชนการทํางานการโปรแกรมดวยแอพเพ็ต
บอกการโปรแกรมตามวงจรชีวิตแอพเพ็ต
มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาดวยการเรียกใชแอพเพ็ต
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตามที่กําหนด
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอแอพเพ็ตกับการใชงานในรูปแบบตางๆ
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา การนําแอพเพ็ตประยุกตไปใช
งาน
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัด

สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 6
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 6
การใชงานแอพเพ็ต
(Applet Application)
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวาที่ผานมามีการเรียกใชแอพเพ็ตมาบางแลว ในบทนี้จะเปน
การทําความรูจักแอพเพ็ตเริ่มจากโครงสรางการทํางานอยางเปนระบบ และการใชงานอยางหลากหลาย
ดวยแอพเพ็ตเปนที่นิยมใชงานบนระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบัน ดวยตัวแอพเพ็ตเปนโคดขนาดเล็กที่ได
แทรก(ฝง)ตัวอยูในใน HTML ดวยเปนลักษณะสคริปตจาวา ทําใหเมื่อทําการรันหรือเรียกใชงานเว็บเพ็จ
ที่เปนลักษณะที่มีการโตตอบ (Active web) กันระหวางผูใชงานกับตัวแมขาย เปนไปอยางราบรื่น ทําให
สคริปตจาวาที่เปนโคดแอพเพ็ตมีการใชหนวยความจําที่นอย จึงเปนที่นิยมใชงานจนถึงปจจุบัน
จากที่ไดกลาวมาแลววาการโปรแกรมดวยแอพเพ็ต เปนรูปแบบการทํางานของโปรแกรมภาษา
จาวาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทํางานโดยผานทางบราวเซอร ซึ่งมีขั้นตอนในการโปรแกรมคือ สรางโคดจาวา
แลวทําการคอมไพลดวย javac ไดผลเปนคลาสหนึ่งตามชื่อแฟมขอมูลที่กําหนด จากนั้นนําคลาสมา
เขี ย นสคริ ป ต แ ทรกใน HTML ส ว นการเรี ย กใช แ อพเพ็ ต ต อ งเรี ย กผ า นทางบราวเซอร หรื อ ใช
appletviewer ที่เปนเทคโนโลยีของจาวา

วงจรชีวิตแอพเพ็ต (Applet Life Cycle)
ในการทํางานแอพเพ็ตจะมีวงจรชีวิต ดวยการเรียกจาวาเวอรชวลแมทชีน (Java Virtual
Machine) ทําในการสรางจังหวะแรกของวงจรชีวิตและจบวงจรชีวิตดวยระยะเวลาสั้นตัวโคดของ
Applet เปนการสรางเมธอดใหแอพเพ็ตทํางานไดครบกระบวนการทํางาน ซึ่งประกอบดวยเมธอดตางๆ
ดังนี้ init( ), start( ), pain( ), stop( ), และ destroy( ) (ภาพที่ 6.1)

ภาพที่ 6.1 แสดงกระบวนการทํางานวงจรชีวิตแอพเพ็ต
ที่มา (Applet Life Cycle, 2014)
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จากภาพที่ 6.1 เมื่อเริ่มตน applet ถูกสรางขึ้นโดยการ new() เหมือน instances ทั่วไป ก็จะ
เริ่มทํางานทันที ดวยเขาสูสถานะ init() แลวผานเขาสูสถานะ start() จากนั้นเขาสูสถานะ paint() และ
เขาสูสถานะรอ (wait) ซึ่งจะหยุดรอเหตุการณหรือสัญญาณจากผูใชที่จะเขามาใหเกิดการทํางานของ
เมธอดที่กําหนดไวสําหรับจัดการกับเหตุการณนั้นอยู หากผูใชเปลี่ยนแปลงหนาเว็บเพ็จ (Web page)
จนทําใหพื้นที่ของแสดงผลของแอพเพ็ตนั้นตองมีการถูกวาดใหม เชนเมื่อ แอพเพ็ตถูกยายที่ (move)
เปลี่ยนขนาด (resize) ขยายขนาด (maximize) แอพเพ็ตจะออกคําสั่งใหทําการวาด (paint) อีกครั้ง
โดยเรียก paint() ซึ่งจะสงผลให แอพเพ็ตเขาสูสถานะ paint() และทําการวาดพื้นที่แสดงผลของ
แอพเพ็ต อีกครั้ ง และเมื่อผูใชทําการเลื่อนเว็บเพ็จไปดูหนาอื่น หรือกดปุม minimize จะทําให
browser ออกคําสั่งให แอพเพ็ตผานเขาสูสถานะ stop() และแอพเพ็ตจะหยุดรออยูจนกระทั่งหากผูใช
กดปุม close ของ browser เพื่อหยุดทํางานจะทําใหแอพเพ็ตเขาสูสถานะ stop() และไปสูสถานะ
destroy() แลวสิ้นสุดการทํางาน ดังนั้นชวงชีวิตของแอพเพ็ตสามารถสรุปเมธอดตางๆ ไดดังนี้
• เมธอด init() เมธอดนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการโหลดโปรแกรมจาวาแอพเพ็ตหรือ
เมื่อมีการรีโหลด (reload) โปรแกรมเว็บบราวเซอร
• เมธอด start() เมธอดนี้จะถูกเรียกหลังจากทําคําสั่งในเมธอด init() และถูกเรียกใชทุกครั้งที่
ผูใชกลับมายังเว็บเพ็จที่มีโปรแกรมจาวาแอพเพ็ตหนานี้อยู หรือทุกครั้งที่มีการแสดงเฟรมที่มีโปรแกรม
จาวาแอพเพ็ตหนานี้อยู
• เมธอด stop() เมธอดนี้จะถูกเรียกใชเมื่อผูใชยายไปยังเว็บเพ็จหนาอื่นหรือเมื่อมีการยกเลิก
การแสดงเฟรมที่มีโปรแกรมจาวาแอพเพ็ตหนานี้อยูหรือหนาเว็บเพ็จนั้นถูก minimized เมื่อใดที่
แอพเพ็ตถูก stop() จะทําใหไมมีการแสดงผลและไมสามารถโตตอบกับผูใชได
• เมธอด destroy() เมธอดนี้จะถูกเรียกครั้งเดียวเมื่อมีการปดเว็บบราวเซอรหรือสิ้นสุดการ
ทํางาน เชน กดปุมปดอยูดานบนขวาของ browser ก็จะทําการเรียก stop() และเรียก destroy() เมื่อ
destroy() พื้นที่หนวยความจําจะถูกเรียกกลับคืนไป
• เมธอด paint() โดยปกติ เมธอด paint() จะถูกเรียกหลังจากทํางานของ start() และถูกเรียก
ใหทําการการวาดเพื่อในแสดงผลของ แอพเพ็ตนั้นใหม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหลายกรณี เชน พื้นที่แสดงผล
ของแอพเพ็ตนั้นถูกวินโดวอื่นมาทับหรือในกรณีที่เว็บเพ็จนั้นถูก minimized (หรือ maximized) และ
เมื่อถูกนํากลับมาอีก paint() ก็จะถูกเรียกเชนกัน paint() จะมี Graphic g เปนพารามิเตอร ซึ่งเปน
ขอมูลเกี่ยวของกั บสภาวะแวดลอมทาง graphic ของแอพเพ็ตที่กําลังทํางานอยู แตโปรแกรมของ
แอพเพ็ต ไมมีขอมูล Graphic g นี้จึงไมสามารถเรียก paint() ไดโดยตรง หากเราตองการใหมีการวาด
ใหมเกิดขึ้นก็จะตองเรียก repaint() ใหมทุกครั้ง คําสั่งที่เกี่ยวกับการวาดรูปกราฟกมีรูปแบบดังนี้
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public void paint (Graphics g)
{
[statements]
}
ในการสรางโคดจาวาแอพเพ็ตเตรียมพรอมใหสามารถไปใชงานไดนั้น เปนการสรางอ็อบเจกตที่
ไดทําการขยายมาจากคลาสตนแบบชื่อ java.applet.Applet ดวยคียเวิรด extends หรือสามารถเรียก
ได ว าในการสรา งโค ดจาวาแอพเพ็ ตนั้น เปนการสรางคลาสยอยจากคลาสของ java.applet.Applet
นั่นเอง ดังตัวอยางการสรางอ็อบเจกตชื่อ FirstApplet สามารถทําไดดังนี้
public class FirstApplet extends java.applet.Applet
{
ตัวโคดของ Applet
paint( ) เปนเมธอดที่ทําหนาที่สั่งใหขอมูล (ขอความ รูปภาพ หรือสื่ออื่นๆ (เสน กลอง))
ของแอตเพ็ตแสดงสูหนาจอภาพดวนรูปแบบการสั่งดังนี้
public void paint (Graphics g)
{
ตัวโคดของสิ่งที่ตองการใหแสดงสูหนาจอภาพ
}
}
หลักการทํางานของเมธอด paint( ) มีอารกูเมนต (Graphics g) หมายความวาเมธอดpaint( )
ตองการสงพารามิเตอร g ที่มีชนิดของคลาส เปน Graphics ออกสูหนาจอภาพ (ภาพที่ 6.2)
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ภาพที่ 6.2 แสดงการสราง applet อยูในไฟล FirstApplet.java
เมื่อ FirstApplet.java ถู กคอมไพลแลว จะได FirstApplet.java.class จากนั้นจะต องมี
HTML page
ที่ มี APPLET
tag
ที่ เ รี ย ก FirstApplet.java.class ให ทํ า งานอยู ใ น
ไฟล JavaApplet.html และทําการเรียก Applet มาใชงานดวย appletviewer (ภาพที่ 6.3)
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ภาพที่ 6.3 แสดงการ APPLET tag อยูในไฟล JavaApplet.html
จากภาพที่ 6.3 พบวาเมื่อแอพเพ็ตดวยการเมธอด paint() ซึ่งเมธอด paint() มีสงตัวแปร msg
ที่เ ปน ชนิ ด String และทํา การเก็บ ขอความ "ขณะนี้แอพเพ็ตกําลังทํางานอยู. ...." ทําการแสดง
หนาจอภาพ ซึ่งพบวาเมื่อแอพเพ็ตทํางาน จะมีการแสดงขอมูลเพิ่มเติม คือ init()start() รวมแสดงบน
หนาจอภาพดวยเพราะขณะที่เมธอดpaint() ทํางานนั้น จากหลักการทํางานของวงจรชีวิตแอพเพ็ต
ทํางานอยูเมธอดของ init() กับเมธอด start() ยังคงทํางานอยูรวมกับการทํางานของ เมธอดpaint()
ตลอดเวลานั่นเอง

การเขียนโคดแอพเพ็ตแทรกในภาษาไฮเปอรเท็กตมารคอัพ (HTML)
ในการใหภาษาจาวาสามารถทํางานบนเว็บเพจไดสมบูรณนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษา การ
เขียนโคดในแท็กของแอพเพ็ตที่จําเปนตอการควบคุมการแสดงผลจอภาพไดอยางหลากหลาย ดังเชน
การกําหนดไดเร็คทอรีใหกับไฟลของนามสกุล .class กับ html จําเปนตองทําการเก็บไฟลให
อยูที่ไดเร็กทอรีที่เดียวกัน ซึ่งในการกําหนดชื่อไฟล .class ใหกับโคดของแอพเพ็ตไมสามารถกําหนด
เสนทางไดเร็กทอรีรวมกับการกําหนดใน code ได ดังนั้นในไฟล .html ตองทําการสั่งใหทําการเรียกโคด
.class ที่ตางไดเร็คทอรีไดดวยคําสั่ง CODEBASE และตามดวย “./ชื่อไดเร็คทอรี” ดังตัวอยาง เชน
ถาไฟลอยูที่ไดเร็คทอรี classes ดังนั้น โคดสามารถกําหนดไดดังนี้
<APPLET CODE = "FirstApplet.class" CODEBASE= “./classes” width = 300 height =100>
</APPLET>
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อี กความสามารถของการทํ างานรว มกัน ระหวางแท็กแอพเพ็ ต กับ HTML
พารามิเตอรที่อยูภายใตแท็ก <APPLET> กับ </APPLET> โดยมีรูปแบบ

ก็คือ การส ง

<APPLET CODE = "AppletFile.class" width = 300 height =100>
<PARAM NAME = “ชื่อของพารามิเตอร 1” VALUE = “คาขอมูลของพารามิเตอร 1”>
<PARAM NAME = “ชื่อของพารามิเตอร 2” VALUE = “คาขอมูลของพารามิเตอร 2”>
…
<PARAM NAME = “ชื่อของพารามิเตอร N” VALUE = “คาขอมูลของพารามิเตอร N”>
</APPLET>
ซึ่ง ชื่อของพารามิเตอร เปนลักษณะ Case-Sensitive หมายความวา ชื่อพารามิเตอรที่กําหนด
ขึ้นที่เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เปนตัวอักษรพิมพใหญกับตัวอักษรพิมพเล็กเปนคนละชื่อกัน ดังนั้นถา
เปนชื่อเดียวกันแตคนละลักษณะตัวพิมพ ถือวาเปนชื่อพารามิเตอร คนละตัวกันจึงสามารถใช ในการเก็บ
คาขอมูล คนละตัวได (ภาพที่ 6.4 และ 6.5)

ภาพที่ 6.4 แสดง ParamApplet.java รับพารามิเตอร msg จาก ParamApplet.HTML มาเก็บ Txt
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ภาพที่ 6.5 แสดง ParamApplet.HTML การกําหนดพารามิเตอร msg ใหกับ ParamApplet.java
จากภาพที่ 6.4 และ 6.5 เปนการทํางานรวมกันระหวางไฟล ParamApplet.HTML กับ
paramApplet.java ในการสงคาพารามิเตอรดวยการกําหนดคา msg ใหมีคาขอมูลเทากับ Test
senting parameter in HTML ดวยแทก <param name = "msg" value = "Test senting
parameter in HTML"> ของ ParamApplet.HTML มายัง ParamApplet.java ทําการรับคาดวย
เมธอด getParameter จากพารามิเตอร msg มาเก็บไวใน Txt ดวยโคด String Txt =
getParameter("msg");
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แอพเพ็ตกับกราฟก (Applet with Graphic)
การสรางกราฟกแสดงผลสูหนาจอภาพเปนสิ่งที่จําเปนอยางมากในการนําเสนอขอมูลใหมีความ
นาสนใจ ในโปรแกรมจาวาแอพเพ็ตไดสรางคลาสอํานวยความสะดวกมาใหผูใชงานสามารถเรียกมา
ใชงานไดอยางมากมาย โดยไดจัดเก็บเมธอดไวในแพ็คเก็ต java.awt (ตองทําการ import java.awt
เสมอ) เมธอดที่ใชในการจัดการคุณลักษณะของกราฟก ไดแก setColor() และ setFont() สวนเมธอด
ที่ทําการสรางลักษณะรูปรางตางๆ ไดแกเมธอด drawString(), drawLine(), drawRect(), fillRect(),
drawRoundRect(), fillRoundRect(), drawOval(), fillOval(), drawArc(), fillArc(),
drawPolygon(), fillPolygon() และเมธอด drawPolyline() ดังตัวอยางในการนํามาใชงานดังนี้
การกําหนดสีใหไปใชกับอ็อบเจกตที่ตองการแสดงกราฟก มีรูปแบบการโคด
setColor(Object สี);
ตั ว อย า งในการใช เ มธอดการสรา งกราฟ กดว ยเมธอด setColor()และเมธอด drawString()
(ภาพที่ 6.6 และ 6.7)

ภาพที่ 6.6 แสดงการกําหนด setColor() กับ drawString()
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ภาพที่ 6.7 แสดงผลการเรียกใชเมธอด setColor() กับ drawString()
จากภาพที่ 6.6 และ 6.7 พบวามีการกําหนดสีดวย setColor(Color.สีที่ตองการแสดง) การ
กําหนดขอมูลที่เปนตัวอักษรดวยเมธอด drawString(“ขอความที่ตองการแสดง”, ตําแหนงของแกน x
หรือตําแหนงของตัวอักษรที่, ตําแหนงของแกน y หรือตําแหนงของบรรทัดที่ )
ตั ว อย า งในการใช เ มธอดการสร า งกราฟ ก ด ว ยเมธอด setColor()และเมธอด drawLine()
ซึ่งมีรูปแบบการโคด คือ drawLine(x1, y1, x2, y2) โดย x1, y1 เปนจุดเริ่มตนของเสนที่ตองลาก สวน
x2, y2 เปนจุดสุดทายของเสนที่ตองลาก (ภาพที่ 6.8 และ 6.9)

ภาพที่ 6.8 แสดงการกําหนด setColor() กับ drawLine()
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ภาพที่ 6.9 แสดงผลการเรียกใชเมธอด setColor() กับ drawString()
จากภาพที่ 6.8 และ 6.9 พบวามีการกําหนดสีดวย setColor(Color.สีที่ตองการแสดง)
สามารถทําการกําหนดจุดการลากเสนดวยเมธอด drawLine()
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แอพเพ็ตกับเสียง (Applet with Sound)
การกําหนดเสียงของแอพเพ็ตไดทําการสรางเมธอดสําหรับใชงานไดอยางสะดวก เมธอดแรก
เปนการนําเสียงมาเก็บไวที่ตัวแปรไดดวยเมธอด getAudioClip() และเมธอดสั่งการควบคุมเสียง เมธอด
สั่ งให เ ป ดเสี ย ง AudioClip.play() เมธอดสั่งวนรอบเสีย ง AudioClip.loop() และเมธอดปดเสีย ง
AudioClip.stop() เปนตน ซึ่งไฟลเสียงที่นํามาใชงานควรอยูที่โฟลเดอรเดียวกับโคดจาวา และชนิดของ
ไฟลเสียงที่สนับสนุนไดแก .wav .au และ .midi เปนตน (ภาพที่ 6.10 และ 6.11)

ภาพที่ 6.10 แสดงการเรียกคลิปเสียงมาใชงาน
จากโคดภาพที่ 6.10 พบวาไดทําการใชเมธอด getAudioClip() รับเสียง complete.wav มา
ทําการใหกับอ็อบเจกต bkg ดังนั้นในการนําเสียงมาใชงานสามารถเรียกเมธอดผานทางอ็อบเจกต bkg
ไดดวยเมธอด bkg.loop() ไดทันที เชนเดียวกับเมธอด bkg.stop() ชี่งเมธอด bkg.loop() เปนการสั่ง
เปดเสียงวนรอบตลอดเวลาที่วงจรชีวิตแอพเพ็ตทํางาน ดังนั้นถาตองการใหเปดเสียงเพียงรอบเดียว
สามารถทําไดดวยการเขียนเมธอด public void start() {bkg.play(); } แทนได
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ภาพที่ 6.11 แสดงผลการทํางานของขอความและเปดเสียงจาก SoundApplet.class

แอพเพ็ตกับภาพ (Applet with Image)
การกําหนดภาพของแอพเพ็ตสามารถเรียกใชงานไดอยางสะดวก ไดดวยถาตองการนําภาพมา
เก็บไวที่ตัวแปรไดดวยเมธอด getImage() และเมธอดสั่งแสดงภาพไดดวยเมธอด g.drawImage(“ไฟล
ภาพ”, 0, 0, null) ซึ่งไฟลภาพที่นํามาใชงานควรอยูที่โฟลเดอรเดียวกับโคดจาวา และชนิดของไฟลภาพ
ที่แอพเพ็ตสนับสนุนไดแก .gif และ .jpg เปนตน (ภาพที่ 6.12 และ 6.13)

ภาพที่ 6.12 แสดงการเรียกภาพเคลื่อนไหว cool.gif มาใชงาน
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ภาพที่ 6.13 แสดงภาพเคลื่อนไหวตามลักษณะของไฟลภาพ
จากภาพที่ 6.13 ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวผูเขียนโปรแกรมตองพิจารณาเลือกภาพที่มีการ
เคลื่อนไหวตามที่ตองการมาแสดงไดดวย g.drawImage() ดังนั้นในสวนของแอพเพ็ตมีหนาที่เพียงนํา
ภาพมาแสดงยังตําแหนงที่ตองการของวินโดวเทานั้น
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แอพเพ็ตกับเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว (Applet with Thread of
Animation)
ภาพเคลื่ อนไหวสามารถสรางขึ้น ได โดยการนําภาพนิ่ งหลายๆ ภาพมาฉายตอเนื่องกัน ดว ย
ความเร็วสูง ทําใหเกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายดวย
ความเร็วที่ตางกัน ขึ้นอยูกับวานําภาพเคลื่อนไหวมาใชกับการแสดงผลชนิดใด เชน ระบบภาพยนตรจะ
ใช 24 เฟรมตอวินาที ในระบบ PAL ใช 25 เฟรมตอวินาที และในระบบ NTSC ใช 29.97 หรือ 30
เฟรมตอวินาที สวนในดานภาพเคลื่อนไหวของคอมพิวเตอร เปนภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ คือเปนภาพ
ที่แสดงดานความสูงและความกวาง ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควรและการสรางจะไมสลับซับซอน
มากนัก เชน ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บ และภาพที่เปนตระกูล .gif สามารถสรางภาพเคลื่อนไหว
โดยใชความเร็วเริ่มตนตั้งแต 10 เฟรมตอวินาที จนถึง 30 เฟรมตอวินาที ก็สามารถทําไดขึ้นอยูความ
ตองการของผูสรางตองการใหภาพเคลื่อนไหวโดยมีความรื่นไหลของภาพ (ภาพไมสะดุด) อยางตอเนื่อง
เพียงใด
เทรด (Thread) คือ สวนประกอบยอยของการโปรเซส (ประมวลผล) นั่นคือเทรด จึงเปนงาน
ยอยๆ ของการประมวลผลในขบวนการทํางานของโปรเซสเซอร (CPU) ดังนั้นถาในการทํางานของซีพียู
1 โปรเซส (ครั้ง) ที่มีการทํางานหลายๆ เทรด (งานยอย) จึงถูกเรียกวา Lightweight process (LWP)
แต ถา โปรเซสเซอรมีการทํ างาน 1 เทรด ก็แสดงวามีการทํางานไดเพีย ง 1 งาน จะถูกเรี ยกว า
Heavyweight process (HWP) โดยปกติโปรเซสที่มี 1 เทรด จะเรียกวา Single thread แตถา 1
โปรเซสมีหลายเทรด จะเรียกวา Multithread ดวยโปรเซสหนึ่งอาจมีไดหลายเทรด เชน การทํางานของ
เว็บบราวเซอร 1 หนา อาจมีทั้งเทรดการดาวนโหลดขอมูล เทรดการแสดงขอความแจงสถานะภาพ
ดาวนโหลด พรอมทั้งตองมีเทรดที่ทําหนาที่แสดงรูปภาพการทํางานของการดาวนโหลด

การสรางเทรด (Created Thread)
ในแพ็กเกจของแอพเพ็ต เปนระบบการทํางานในรูปแบบของเทรดเปนพื้นฐานอยู กลาวคือเมื่อ
ทําการเรียกเมธอด run() ซึ่งระบบก็ตองมีสวนประกอบการทํางานเทรดของเมธอด paint() ประกอบทุก
ครั้งอยางนอย 1 เทรด ตัวอยาง การสรางคลาสที่มีการอินเตอรเฟส (interface) เทรดเปนสวนยอย
นั่นเอง เชน public class ClassName implements Runnable {…} หรือสรางคลาสดวย public
class ClassName extends Thread {…} ดังตัวอยางโคด และการแสดงผลทํางาน (ภาพที่ 6.15)
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class AnimationApplet extends Applet implements Runnable
{
Thread anima;
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}

int delay;
int frame;
public void init()
{
int frameNo =Integer.parseInt(getParameter("frameNo"));
delay = 100 / frameNo;
}
public void start()
{
anima = new Thread(this);
anima.start();
}
public void stop()
{
anima = null;
}
public void run()
{
while (Thread.currentThread() == anima )
{
repaint();
try
{
Thread.sleep(delay);
}
catch (InterruptedException e)
{
break;
}
frame++;
}
}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawString("Animation Display", frame +20, 20);
g.drawString("Frame = " + frame ,10,10);
}
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ดังภาพที่ 6.14 แสดงผลการทํางาน Animation ของขอความ

การสรางเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว
ในการสรางภาพเคลื่อนไหว กอนทําการสรางตองเตรียมภาพที่ตองการนํามาแสดง และพื้นหลัง
ที่ตองการใหภาพนิ่ง จํานวนตามที่ตองการสราง ในตัวอยางนี้ตองการสรางภาพเคลื่อนไหว 2 ภาพ
(bravo.gif) (cool.gif) และ 1 พื้นหลัง (lighthouse.gif) โดยเขียนโคด และตรวจสอบผลการทํางาน
(ภาพที่ 6.15)
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class AnimationMixApplet extends Applet implements Runnable
{
Thread anima;
int delay;
int frame;
Image bravo;
Image cool;
Image Lighthouse;
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Dimension stopDimension;
Image stopImage;
Graphics stopGraphic;
public void init()
{
int frameNo =Integer.parseInt(getParameter("frameNo"));
delay = 1000 / frameNo;
bravo = getImage(getCodeBase(), "bravo.gif");
cool = getImage(getCodeBase(), "cool.gif");
Lighthouse = getImage(getCodeBase(), "Lighthouse.gif");
}
public void start()
{
anima = new Thread(this);
anima.start();
}
public void stop()
{
anima = null;
}
public void run()
{
long temp = System.currentTimeMillis();
while (Thread.currentThread() == anima )
{
repaint();
try
{
temp += delay;
Thread.sleep(delay);
}
catch (InterruptedException e)
{
break;
}
frame = (frame +1) % 100;
}
}
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public void paint(Graphics g)
{
update(g);
}
public void update(Graphics g)
{
Dimension d = new Dimension(200,200);
if ( (stopGraphic == null) || (d.width != stopDimension.width) || (d.height
!= stopDimension.height))
{
stopDimension = d;
stopImage = createImage(d.width, d.height);
stopGraphic = stopImage.getGraphics();
}
// Remove the priviouse image
stopGraphic.setColor(getBackground());
stopGraphic.fillRect(0,0,d.width, d.height);
stopGraphic.setColor(Color.black);
//Paint the frame in the image
paintFrame(stopGraphic);
//Paint the image onto the screen
g.drawImage(stopImage,0,0,null);
}
public void paintFrame(Graphics g)
{
dimension d = new Dimension (200, 200);
int w = Lighthouse.getWidth(this);
int h = Lighthouse.getHeight(this);
if ( (w>0) && (h>0) )
{
g.drawImage(Lighthouse, (d.width - w) /2, (d.height -h )/2, this);
}
w = bravo.getWidth(this);
h = cool.getHeight(this);
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}

}

if ( (w>0) && (h>0))
{
w += d.width;
// move image in line
g.drawImage(bravo, d.width - ((frame * 5) % w), (d.height –
h)/2, this);
g.drawImage(cool, d.width - ((frame * 7) % w), d.height/2 h*2, this);
g.drawString((((d.height /2) - Math.abs((int)(h *
Math.sin(frame / 4)))) % 200) + "", 20, 30);
}

ภาพที่ 6.15 แสดงผลการทํางานภาพเคลื่อนไหว
จากโคดเมธอด paint() ถูกแทนดวย update() ทําหนาที่ในการแสดงภาพเคลื่อนไหว โดย
สามารถกําหนดตําแหนงการเคลื่อนไหวของแตละภาพได ภาพไฟล bravo.gif กําหนดสูตรดว ย
g.drawImage(bravo, d.width - ((frame * 5) % w), (d.height - h)/2, this); และภาพไฟล cool.gif
กําหนดดวย g.drawImage(cool, d.width - ((frame * 7) % w), d.height/2 - h*2, this); สวนการ
สัมพันธระหวางภาพดวยโคด g.drawString((((d.height /2) - Math.abs((int)(h * Math.sin(frame /
4)))) % 200) + "", 20, 30); ดังนั้นผูเขียนโปรแกรมสามารถปรับปรุงสูตรไดตามตองการ
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ตัวอยางโปรแกรม
ตัวอยางที่ในการใชเมธอดการสรางกราฟกดวยเมธอด setColor()และเมธอด drawRect() ซึ่ง
มีรูปแบบการโคด คือ drawRect(x, y, w, h) โดย x, y เปนจุดเริ่มตนของรูปสี่เหลี่ยม สวน w เปน
ความกวางของรูปสี่เหลี่ยม และ h เปนความสูงของรูปสี่เหลี่ยม และการเติมสีลงในรูปเหลี่ยม
ตัวอยาง 6.1 โปรแกรมในการกําหนดสี สรางรูปสี่เหลี่ยม และ เติมสีในรูปเหลี่ยม
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class drawRectApplet extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
g.setColor(Color.red); g.drawRect (20,10,20,100);
g.setColor(Color.green); g.fillRect (50,10,50,100);
}
}
และโคด drawRectApplet.HTML
<HTML><HEAD><TITLE> This is applied Applet </TITLE></HEAD>
<BODY>
<APPLET code = "drawRectApplet.class" width = 300 height =100>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
ผลการทดลอง

ภาพที่ 6.16 แสดงผลการทํางานภาพรูปสี่เหลี่ยม และ เติมสีในรูปเหลี่ยม
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ใหนักศึกษาวาจะเขียนโปรแกรม ใหไดไดดังภาพ 6.17 ไดอยางไร ซึ่งมีการใชเมธอดการสราง
กราฟกดวยเมธอด setColor()และเมธอด drawRoundRect(20,10,100,100,50,50) ซึ่งมีรูปแบบการ
โคด คือ drawRoundRect(x, y, w1, h1, w2, h2) โดย x, y เปนจุดเริ่มตนของรูปสี่เหลี่ยม สวน w1
เปนความกวางของรูปสี่เหลี่ยม และ h1 เปนความสูงของรูปสี่เหลี่ยม สวน w2 เปนความกวางของรูป
สี่เหลี่ยมของที่ใชกําหนดความโคงของมุมสี่เหลี่ยม และ h2 เปนความสูงของรูปสี่เหลี่ยมของที่ใชกําหนด
ความโคงของมุมสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 6.14) และการเติมสีลงในรูปเหลี่ยมเมธอด fillRoundRect()

ภาพที่ 6.17 แสดงพิกัดของเมธอด drawRoundRect(x, y, w1, h1, w2, h2)
ตัวอยาง 6.2 โปรแกรมในการแสดงคาของเมธอด drawRoundRect() กับเมธอด fillRoundRect()
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class drawRoundRectApplet extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
g.setColor(Color.black); g.drawRoundRect(20,10,100,100,50,50);
g.setColor(Color.blue); g.fillRoundRect(50,50,100,100,50,50);
}
}
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และโคด drawRoundRectApplet.HTML
<HTML><HEAD><TITLE> This is applied Applet </TITLE></HEAD>
<BODY>
<APPLET code = "drawRoundRectApplet.class" width = 300 height =100>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
ผลการทดลอง

ภาพที่ 6.18 แสดงการใชเมธอด drawRoundRect() กับเมธอด fillRoundRect()
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ตัวอยาง 6.3 โปรแกรมในการแสดงคาของเมธอด drawOval() กับเมธอด fillOval()
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class drawOvalApplet extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
g.setColor(Color.pink); g.drawOval(20,10,100,100);
g.setColor(Color.orange); g.fillOval(50,50,100,100);
}
}
และโคด drawOvalApplet.html
<HTML><HEAD><TITLE> This is applied Applet </TITLE></HEAD>
<BODY>
<APPLET code = "drawOvalApplet.class" width = 300 height =100>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
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ใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในการเขียนโคด โดยใช g .setColor(), drawRect(),
fillRect(), fillOval() ใหสามารถแสดงดังผลการทดลอง (ภาพที่ 6.19)

ภาพที่ 6.19 แสดงการใชเมธอด ใช g .setColor(), drawRect(), fillRect(), fillOval()

สรุป
การเขี ย นโปรแกรมด ว ยภาษาจาวาให ส ามารถใชง านบนระบบอิ น เทอร เ น็ ต ได ต อ งอาศั ย
เทคโนโลยีแอพเพ็ต เปนเครื่องมือชวยในการพัฒนาโคดที่มีขนาดเล็กที่ไดฝงตัวอยูในหนาของเว็บเพ็จ ใน
ลักษณะสคริปตจาวา ทําใหเมื่อมีการรันหรือเรียกใชงานเว็บเพ็จ จะทําใหเว็บเพ็จนั้นๆ สามารถโตตอบ
กันระหวางผูใชงานกับระบบอินเทอรเน็ตได การสรางกราฟก แสดงผลสูหนาจอภาพเปนสิ่งที่จําเปน
อยางมากในการนําเสนอขอมูลใหมีความนาสนใจ ในแอพเพ็ตไดสรางคลาสอํานวยความสะดวกเก็บไวที่
แพ็คเก็ต java.awt ที่ใชในการจัดการคุณลักษณะของกราฟก เชน setColor() และ setFont()
drawString(), drawLine(), drawRect(), fillRect(), drawRoundRect(), fillRoundRect(),
drawOval(), fillOval(), drawArc(), fillArc(), drawPolygon(), fillPolygon() และเมธอด
drawPolyline() รวมทั้งเมธอดที่อาํ นวยความสะดวกดานเสียง เชน getAudioClip() AudioClip.play()
AudioClip.loop() AudioClip.stop() และดานการจัดการดานภาพเคลื่อนไหว เปนตน
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แบบฝกหัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จงเขียนความแตกตางระหวาง stop() กับ destroy() ของวงจรชีวิตแอพเพ็ต
จงเขียนขบวนการพัฒนาแอพเพ็ตวาตองใชองคประกอบใดบางในการสรางผลการทดลอง
จงเขียนรูปแบบการโคด drawArc(), พรอมอธิบายความหมายของแตละอารกูเมนต
จงเขียนรูปแบบการโคด fillArc() พรอมอธิบายความหมายของแตละอารกูเมนต
จงเขียนรูปแบบการโคด drawPolygon() พรอมอธิบายความหมายของแตละอารกูเมนต
จงเขียนรูปแบบการโคด fillPolygon() พรอมอธิบายความหมายของแตละอารกูเมนต
จงเขียนรูปแบบการโคด drawPolyline() พรอมอธิบายความหมายของแตละอารกูเมนต
จากโคดตัวอยางดานลางมีจุดที่เขียนไมถูกตองใหทําการปรับปรุงใหถูกตอง
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class ParamExApplet extends Applet
{
public void paint(Graphics g)
{
Sting Txt = getParaMeter("msg");
g.drawString(Txt, 20, 100);
}
}
9. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class drawLineExApplet extends Applet
{
public void paint(Graphics g) {
g.setColor(Color.red);
g.drawLine (40,50,100,50);
g.setColor(Color.blue);
g.drawLine (40,60,100,60);
}
}
เขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
10. จงกําหนดเสียงใหกับแอพเพ็ต โดยนําเสียงมาเก็บไวที่ตัวแปรและสั่งใหเปดเสียง AudioClip.play()
โดยวนรอบจํานวน 5 รอบ
_______________________
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7
หัวขอเนื้อหา
สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) ดวย AWT
ความสัมพันธระหวาง AWT และ Swing
การโปรแกรม GUI ดวย Swing และ AWT
การจัดวางองคประกอบ
FlowLayout
BorderLayout
GridLayout
สราง Basic Event Handling
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความสําคัญการสรางสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI)
บอกความแตกตางระหวาง AWT และ Swing
บอกการโปรแกรม GUI ดวย Swing และ AWT
มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาการจัดองคประกอบ GUI
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตามที่กําหนดได

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอ GUI ดวย Swing และ AWT
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาการนําGUI ประยุกตไปใชงาน
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัด
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สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 7
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 7
สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก
(Graphical User Interface: GUI)
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาใหมีการตอบสนองความตองการของผูใชงาน ทั้งทางดานการรับ
ขอมูลจากผูงาน ดานความนาสนใจ ความสวยงามของหนาเว็บ รวมทั้งงายตอการใชงานนั้น โปรแกรม
ภาษาจาวาไดสรางเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหกับผูพัฒนาโปรแกรมไวอยางสมบูรณแบบมากๆ ดวย
สวนติดตอกับผูใชงานแบบกราฟก ดวยแพ็กเกจของกลุม AWT (Abstract Windows Toolkit) และ
กลุม Swing เพื่อใหความสามารถในการสื่อสารระหวางระบบของโปรแกรมกับผูใชงานไดทํางานอยาง
ถูกตอง ดังนั้นในการสราง GUI โปรแกรมตอง import java.awt.* กับ java.awt.event.* และ
javax.swing.* เสมอ
สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก ของโปรแกรมภาษาจาวาตองมีใชทั้ง AWT และ Swing โดย
Swing จะมีความแตกตางระหวาง AWT คือ Swing จะมีตัว J นําหนาออบเจ็กต จาก Frame ดังเดิม
ของ AWT จะกลายเปน JFrame เปนออบเจ็กตของ Swing นั่นเอง
ใน Swing จะมีออบเจ็กต frame ที่เรียกวา JFrame ถูกเก็บในสวน container บนสุด (TopLevel Containers) ที่สามารถแสดงผลออกสูหนาจอได และสวนที่เปน panel (secondary
container) ที่ไมสามารถแสดงผลได แตจะมี JPanel, JScrollPane, JLayeredPane, JSplitPane
และ JTabbedPane ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานของเฟรม และสวน simply เปนสวนดาน
ขอความ เชน text fields ตางๆ

สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) ดวย AWT
AWT มีสวนประกอบ 12 แพ็คเกจ ซึ่งหนึ่งในนั้นjava.awt และสวนยอย java.awt.event เปน
สวนประกอบของ AWT ที่สามารถนํามาใชงานได ดังนี้
1. แพ็คเกจ java.awt บรรจุดวยคลาสกราฟก core AWT ดังนี้
o GUI Component classes (เชน Button, TextField, and Label),
o GUI Container classes (เชน Frame, Panel, Dialog and ScrollPane),
o Layout managers (เชน FlowLayout, BorderLayout and GridLayout),
o Custom graphics classes (เชน Graphics, Color and Font).
2. แพ็คเกจ java.awt.event มีสวนที่รองรับการทํางานดังนี้
o Event classes
(เชน ActionEvent, MouseEvent, KeyEvent และWindowEvent)
o Event Listener Interfaces
(เชน ActionListener, MouseListener, KeyListener และWindowListener)
o Event Listener Adapter classes
(เชน MouseAdapter, KeyAdapter, and WindowAdapter)
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สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) ดวยจาวา สามารถทําการแบงโครงสรางหนาเว็บที่แสดง
ขอมูลและรับขอมูลนั้นมีสวนประกอบหลัก 2 สวน (elements) (ภาพที่ 7.1)

ภาพที่ 7.1 แสดงสวนประกอบหลักของ GUI
ที่มา (J4a_GUI, 2014)

จากภาพที่ 7.1 แสดงสวนประกอบหลักของ GUI ซึ่งสวนประกอบ มีดังนี้
Containers เปนสวนที่ทําหนาที่ในเก็บ Components ตางๆ ที่ตองแสดงหนาเว็บ ตามที่
กําหนด ซึ่งอาจเปนโครงรางในการออกแบบการวาง layout (เชน flow หรือ grid) และสวนของ
container สามารถเก็บสวนที่เปน sub-containers ได
Components
เป น ส ว นประกอบเป น ส ว นที่ แ สดงข อ มู ล บนหน า จอเว็ บ เช น
Button, Label, and TextField เปนตน
Components ของ GUI สามารถทําการควบคุม Microsoft ActiveX Control และ
Eclipse's Standard Widget Toolkit รวมทั้ง Google Web Toolkit ซึ่งเปนสวนที่ยอมผูเขียน
โปรแกรมทําการแลกเปลี่ยน (interact) และการใหทําการควบคุม (control) สวนของการนําไปใชงาน
(application) ทะลุเขามายังสวนของ components ตางๆ ได เชน button-click และ text-entry
ในการโปรแกรม GUI ทุก component ตองถูกวางใน container โดยทุก component
สามารถวางดวยเมธอด add (Component c) มีผลทําให Container สามารถเขามาทํางานได
แสดงตัวอยางดังนี้
Panel panel = new Panel();
Button btn = new Button("Press");
panel.add(btn);

// Panel is a Container
// Button is a Component
// The Panel Container adds a Button
Component
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คลาส Container ใน AWT
การโปรแกรม GUI ใน Container จะต อ งมี frame, Dialog และ Applet (TopLevel Containers) ซึ่ ง ในสวนของ frame ไดจัดเตรียมสวนที่เปน main window สําหรับเขียน
โปรแกรมประยุกตใชงาน มีสวนสวนประกอบของวินโดว ชื่อบาร (title bar) ซึ่งประกอบดวย ไอคอน
(icon) ชื่อบาร(title name) ปุมยอ (minimize) ปุมขยาย (maximize) และปุมปด (close) นอกจาก
สวนของ ชื่อบาร frame ยังไดจัดเตรียมสวนที่เปน สวนเพิ่มเติมเมนูบาร (optional menu bar) และ
สวนที่เปนพื้นที่ในการแสดงขอมูล (display area) (ภาพที่ 7.2)

ภาพที่ 7.2 แสดง Top-Level Containers
ที่มา (J4a_GUI, 2014)

AWT dialog เปน pop-up window ที่ใชในการปฏิสัมพันธ (interacting) กับผูใชงาน ซึ่ง
dialog จะมีชื่อของ dialog จะประกอบดวย icon title ปุมปด (close button) และสวนแสดง
ขอความ (ภาพที่ 7.3)

ภาพที่ 7.3 แสดงกลอง dialog
ที่มา (J4a_GUI, 2014)
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Secondary Container (Panel และ ScrollPane)
Secondary containers เปนสวนของพื้นที่ภายในสวน top-level container ซึ่งประกอบดวย
o Panel
เป น พื้ น ที่ ก ล อ งสี่ เ หลี่ ย มอยู ใ นระดั บ higher-level container ใช เ ป น
ตัวกําหนด layout ของรูปแบบขององคประกอบ GUI อาจอยูในรูปของ grid หรือ flow
ก็ได
o ScrollPane เป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการควบคุ ม การเลื่ อ นซ า ย/ขวาของหน า เว็ บ (vertical
scrolling) การเลื่อนขึ้น/ลง (horizontal scrolling)
o อื่นๆ

โครงสร า งของ AWT Container Classes
ระบบในสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก มีโ ครงสร า ง (ภาพที่ 7.4)

ภาพที่ 7.4 แสดงระบบโครงสรางของ GUI ดวย AWT
ที่มา (J4a_GUI, 2014)
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คลาสที่เปน Component ของ AWT
AWT ไดจัดเตรียม component พรอมใชงานและการนํามาใชใหม ประกอบดวย Button,
TextField, Label, Checkbox, CheckboxGroup (radio buttons), List, และ Choice (ภาพที่ 7.5)

ภาพที่ 7.5 แสดง Component ของ AWT
ที่มา (J4a_GUI, 2014)

ความสัมพันธระหวาง AWT และ Swing
Abstract Window Toolkit (AWT) ไดถูกพัฒนามาตั้งแตสรางภาษาจาวามา ไดเตรียมให
platform มีความอิสระจาก APIs ดวยการใหสามารถทําการ interface components ได ซึ่ง AWT
แตละcomponent จะถูกปรับเปลี่ยน (render) อ็อบเจกตที่เขียนเปนสวนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ
window ซึ่งถาพิจารณา Swing components มักพบวามีความยืดหยุน (lightweight) กวาดวยเพราะ
มันไมยึดติดกับระบบตําแหนงของระบบปฏิบัติการ window ซึ่ง Swing จะเปนสวนขยายจาก AWT
หรือมาทํางานสวนเพิ่มเติมจาก AWT มากกวา แตยังมีสวนที่ตองทํางานรวมกันอยางแยกไมออก ดัง
แสดงไดอะแกรมความสัมพันธ (ภาพที่ 7.6)
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ภาพที่ 7.6 แสดงความสัมพันธระหวาง AWT กับ Swing
ที่มา (J4a_GUI, 2014)

การโปรแกรม GUI ดวย Swing และ AWT
ขั้นตอนที่ 1 สราง JFrame ดวยรูปแบบการเรียกคลาส JFrame ดังนี้
JFrame fName = new JFrame("Title");
โดย

JFrame
fName
Title

คือ ตัวโคดคําสั่งการสรางเฟรม
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ชื่อของเฟรม(วินโดว)ที่สรางขึ้น

การสราง JFrame สามารถทําการเขียนดวยการสราง frame มาหนึ่งเฟรมดวยเมธอดที่ไดรับ
การสืบทอดมาจาก JFrame ซึ่งไดมาจากการ import javax.swing.* และสั่งปดวินโดวไดไดดวยโคด
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); ดังแสดงตัวโปรแกรมและ ผลการทํางาน
ของโปรแกรม (ภาพที่ 7.7)
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ภาพที่ 7.7 แสดงขั้นตอนแรกในการสราง JFrame
จากภาพที่ 7.7 มีการสรางอ็อบเจกต f จากคลาสตนแบบ JFrame และมีการกําหนดชื่อ title
วา My Frame ซึ่ง import มาจาก javax.swing.* ดวยโคด JFrame f = new JFrame("My Frame");
ขั้นตอนที่ 2 สราง JPanel ซึ่งเปน component เมื่อทําการสรางแลว ตองนํา JPanel ไปวางบนในสวน
ของ container ในที่นี้ก็คือ JFrame ซึ่งมีรูปแบบของการสราง JPanel ดังนี้
JPanel pName = new JPanel(manager);
โดย

JPanel
pName
manager

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง panel
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ชื่อของการจัดการการจัดลําดับการทํางาน component

การสราง JPanel นั้นเปนการสรางเลยเอาตของการจัด component แตละอ็อบเจกตวา
ตองการใหมีสวนประกอบใดบาง และสวนประกอบใดทํางานกอนหลังตามชนิดของ manager ที่กําหนด
ลงในรูปแบบคําสั่ง ถาไมกําหนดคาของ manager จะถูกกําหนดใหเปน flow layout นั้นหมายความวา
ในการจัดวาง layout จะทําการเรียงไปตามลําดับที่สั่งมา ดังตัวอยางโปรแกรม (ภาพที่ 7.8)
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ภาพที่ 7.8 แสดงขั้นตอนการสราง JPanel
ขั้นตอนที่ 3 สรางคลาสที่เปน Component
3.1 ปุม (Button) เปนสวนที่รองรับการใชงานเมาสมีรูปแบบการสราง ดังนี้
JButton bName = new JButton(text, icon);
โดย

JButton
bName
text
icon

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง button
คือ ชื่อของออบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ขอความที่ตองการใหแสดงบนปุม
คือ รูปที่ตองการใหแสดงบนปุม

3.2 ปายแสดงขอความ (Label) เปนสวนที่แสดงขอความใหกับ Component อื่นๆ มีรูปแบบ
การสราง ดังนี้
JLabel lName = new JLabel(text, icon, alignment);
โดย

JLabel
lName

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง Label
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
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text
icon
alignment

คือ ขอความที่ตองการใหแสดงบนปุม
คือ รูปที่ตองการใหแสดงบนปุม
คือ คาที่ใชกําหนดการจัดวางขอความ
SwingConstants.LEFT
คือ แสดงขอความชิดซาย
SwingConstants.CENTER
คือ แสดงขอความกึ่งกลาง
SwingConstants.RIGHT
คือ แสดงขอความชิดขวา

ตัวอยางการใชงาน Button และ Label (ภาพที่ 7.9)

ภาพที่ 7.9 แสดงโปรแกรมและผลการทํางานของโปรแกรม Button และ Label
จากภาพที่ 7.9 พบวากอนทําการเรียกใชภาพ (ตองทําการจัดเตรียมไฟล Flag.gif และ
cool.gif) ตองทําการสราง icon กอนเชนบรรทัดที่ 7-8 จึงสามารถนํามาใชงานไดดังบรรทัดที่ 10 และ
11 ตามลําดับ และสวนที่สําคัญมากในการนํา panel วางใน frame ดวยโคด f.add(p); หลังจากนั้นจึง
นํา Component มาวางใน panel ดวยโคด p.add(jb); p.add(jL1); และ p.add(jL2);
3.3 ชองรับขอความ (TextField) เปนสวนที่รับขอความเพื่อนําขอความไปประมวลผลตอไป มี
รูปแบบการสราง ดังนี้
JTextField tName = new JTextField (text, length);
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โดย

JTextField
tName
text
length

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง TextField
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ขอความที่ตองการใหแสดงอธิบายชองรับขอความ
คือ จํานวนตัวอักษรที่ตองการใหแสดงในชองรับขอความ

3.4 ชองรับรหัสผาน (PasswordField) เปนสวนที่รับรหัสผาน โดยขอมูลที่ปอนจะไมแสดง
ตัวอักษรใหเห็น มีรูปแบบการสราง ดังนี้
JPasswordField pwName = new JPasswordField (text, length);
โดย

JPasswordField
pwName
text
length

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง PasswordField
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ขอความที่ตองการใหแสดงอธิบายชองรับรหัสผาน
คือ จํานวนตัวอักษรในชองรับรหัสผาน

ตัวอยางการใชงาน TextField และ PasswordField ทําการกําหนดใหมีขอความแสดงสื่อสาร
กับผูใชโปรแกรมทราบวาชองรับขอมูลนี้เปนชอง User Name และสามารถกรอกในชองรับขอมูลได
จํานวน 20 ตัวอักษร ไดดวยโคด JTextField jF = new JTextField("User Name", 20); สวนการ
กําหนดชองรหัสผานมีการกําหนดคาเริ่มตนเปน 12345 และกําหนดใหสามารถกรอกรหัสผานไดสูงสุด
จํานวน 15 ตัวอักษร เขียนโคดไดเปน JPasswordField pw = new JPasswordField("12345", 15);
ดังตัวโคดและผลการทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 7.8)
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ภาพที่ 7.8 แสดงการสราง TextField และ PasswordField
3.5 ตัวเลือกหนึ่งรายการ (RadioButton) เปนตัวเลือกที่สามารถเลือกไดเพียงหนึ่งตัวเลือก
เทานั้น มีรูปแบบการสราง ดังนี้
JRadioButton rbName = new JRadioButton (text, icon, boolValue);
โดย

JRadioButton
rbName
text
icon
boolValue

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง RadioButton
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ขอความที่ตองการใหแสดงในรายการ
คือ รูปที่ตองการใหแสดงในรายการ
คือ ถาคาของรายการเปน true แสดงวาเปนคา
ที่ถูกเลือกเปนคาเริ่มตน

ซึ่งการสราง RadioButton เมื่อมีจํานวนมากๆ มีความจําเปนตองทําการรวมกลุมของ
RadioButton ให เ ป น กลุ มเดี ย วกั น สามารถทําได โ ดยใชโ ค ดสรา งอ็อ บเจกตจ ากเมธอด public
ButtonGroup(); เพื่อนําแตละ RadioButton มารวมกัน
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3.6 รายการขอมูล (List) เปนรายการที่สามารถเลือก โดยการเลื่อนรายการที่ตองการเลือกได
รูปแบบการสรางรายการขอมูล ดังนี้
JList ltName = new JList (item);
โดย

JList
คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง list
ltName
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
item
คือ ขอมูลที่ตองการใหแสดงในรายการ
ซึ่งรายการขอมูล ใชงานรวมกับอ็อบเจกตบารที่ในการเลื่อนรายการ (Scroll bar) ซึ่งสรางจาก
คลาส ScrollPane มีรูปแบบดังนี้
JScrollPane spName = new JScrollPane (listName);
โดย

JScrollPane
spName
listName

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง JScrollPane
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ เปนรายขอมูลของ list

ตัวอยางการใชงาน RadioButton และ list (ภาพที่ 7.9)

ดังภาพที่ 7.9 แสดงโปรแกรมและผลการทํางานของ RadioButton และ list
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3.7 ตัวเลือกรายการมากกวาหนึ่งตัวเลือก (CheckBox) มีรูปแบบการสรางรายการขอมูล ดังนี้
JCheckBox ckName = new JCheckBox (text, icon);
โดย

JCheckBox
ckName
text
icon

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง CheckBox
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ขอมูลที่ตองการใหแสดงในรายการ
คือ ภาพที่ตองการใหแสดงในรายการ

3.8 ตัวเลือกรายการหนึ่งตัวเลือก (ComboBox) มีรูปแบบการสรางรายการขอมูล ดังนี้
JComboBox cbName = new JComboBox (item);
โดย

JComboBox
cbName
item

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง ComboBox
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ ขอมูลที่ตองการใหแสดงในรายการ

ตัวอยางการใชงาน CheckBox และ ComboBox (ภาพที่ 7.10)

ภาพที่ 7.10 แสดงโปรแกรมและผลการทํางาน CheckBox และ ComboBox
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3.9 เมนู (Menu) เปนตัวรายการใหผูใชงานเลือกรายการตางๆ ซึ่งสามารถเพิ่มรายการตามที่
ตองการได มีรูปแบบและขั้นตอนในการสรางเมนู ดังนี้
3.9.1 สรางเมนูบารดวย JMenuBar MyMenuBar = new JMenuBar();
โดย MyMenuBar
คือ ชื่อเมนูบาร
3.9.2 สรางเมนูดวย JMenu MyMenu = new JMenu(StringName);
โดย MyMenu
คือ ชื่อรายการในเมนู
3.9.3 สรางรายการเมนูยอยดวย
JMenuItem MyMenuItem = new JMenuItem(iTemName);
โดย MyMenuItem
คือ ชื่อรายการเมนูยอย
iTemName
คือ ขอความในรายการเมนูยอย
3.9.4 การเพิ่มรายการเมนูยอยลงในเมนูดวย
MyMenu.add(MyMenuItem);
3.9.5 การเพิ่มเมนูลงในเมนูบารดวย
MyMenuBar.add(MyMenu);
3.9.6 การสั่งใหเมนูบารลงในเฟรมดวย
FrameName.setJMenuBar(MyMenuBar);
ตัวอยางโปรแกรมตองการสรางการแสดงผลดังนี้
o สรางเมนูบาร ใหมีรายการในเมนูหลักเปน File และ Help
o สวนชื่อรายการเมนูของ File มี New Open และ Exit
o รายการเมนูยอยของ File ประกอบดวย Window และ Massage
สามารถเขียนโปรแกรมดานลาง และแสดงผลการทํางาน (ภาพที่ 7.11)
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class MyMenuBar
{
public static void main(String[] args)
{
JFrame f = new JFrame(“My Menu Bar”);
JPanel p = new Jpanel();
JmenuBar MyMenuBar = new JmenuBar();
Jmenu MyMenuFile = new Jmenu(“File”);
Jmenu MyMenuHelp = new Jmenu(“Help”);
Jmenu MyMenuNew = new Jmenu(“New”);
JmenuItem MyMenuItem1 = new JmenuItem(“Window”);
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}

}

JmenuItem MyMenuItem2 = new JmenuItem(“Massage”);
MyMenuNew.add(MyMenuItem1);
MyMenuNew.addSeparator();
MyMenuNew.add(MyMenuItem2);
JmenuItem MyMenuItemOpen = new menuItem(“Open”);
JmenuItem MyMenuItemExit = new JmenuItem(“Exit”);
MyMenuFile.add(MyMenuNew);
MyMenuFile.addSeparator();
MyMenuFile.add(MyMenuItemOpen);
MyMenuFile.addSeparator();
MyMenuFile.add(MyMenuItemExit);
MyMenuBar.add(MyMenuFile);
MyMenuBar.add(MyMenuFile);
MyMenuBar.add(MyMenuHelp);
f.setJMenuBar(MyMenuBar);
f.add(p);
f.setSize(300,200);
f.setVisible(true);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

ผลการทํางานของโปรแกรม (ภาพที่ 7.11)

ภาพที่ 7.11 แสดงผลการทํางานของเมนูบาร
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดวางองคประกอบ (Layout Manager)
ในการจัดพื้นที่สวนของหนาที่ติดตอกับผูใชงานเปนสิ่งที่ตองใหมีการสื่อสารที่ตรงกันระหวางตัว
ระบบกับผูใชงาน ซึ่งการจัดองคประกอบคอมโพเนนต (Component) ลงบนพาเนล (panel)
FlowLayout เปนพื้นฐานที่ไดถูกกําหนดมาเปนคามาตรฐานหรือ default นั้นเปนการจัดวาง
องคประกอบใหทําการแสดงที่เรียงลําดับตามบรรทัดแรกใหเต็มบรรทัดกอนจึงทําการใหแสดงในบรรทัด
ถัดไป จนครบองคประกอบที่ถูกสั่งใหทําการแสดง ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
JPanel flName = new JPanel();
flName.setLayout(new FlowLayout());
โดย
JPanel
flName
setLayout(…);

คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง Panel
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
คือ เมธอดสั่งใหดําเนินการจัดองคประกอบในพาเนล

ตัวอยางโปรแกรมการจัดองคประกอบดังดานลาง และผลการทํางานโปรแกรมแสดง (ภาพที่
7.12 และภาพที่ 7.13)
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class MyLayOut {
public static void main(String[] args)
{
JFrame f = new JFrame("My Layout by default");
JPanel FL = new JPanel();
FL.setLayout(new FlowLayout());
JButton First = new JButton("First");
JButton Second = new JButton("Second");
JButton Third = new JButton("Third");
JButton Fourth = new JButton("Fourth");
JButton Fifth = new JButton("Fifth");
JButton Sixth = new JButton("Sixth");
JButton Seventh = new JButton("Seventh");
JButton Eighth = new JButton("Eigth");
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JButton Ninth = new JButton("Ninth");
JButton Tenth = new JButton("Tenth");
FL.add(First);
FL.add(Second);
FL.add(Third);
FL.add(Fourth);
FL.add(Fifth);
FL.add(Sixth);
FL.add(Seventh);
FL.add(Eighth);
FL.add(Ninth);
FL.add(Tenth);
f.add(FL);

}
7.12)

}

f.setSize(300,200);
f.setVisible(true);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

ผลการทํางานการจัดองคประกอบโดยขนาดของ Panel เปนตาม f.setSize(300,200); (ภาพที่

ภาพที่ 7.12 แสดงการจัดเรียง Button ตามขนาดที่กําหนด
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ผลการทํางานการจัดองคประกอบโดยขนาดของ Panel โดยทําการกําหนดขนาดใหใหมตามที่
ผูใชงานตองการพบวา ตัวคอมโพเนนต ที่เปน Button จํานวน 10 ปุมมีการจัดเรียงใหมใหเหมาะสมกับ
ขนาดของ Frame ที่อยูบน panel (ภาพที่ 7.13)

ภาพที่ 7.13 แสดงการจัดเรียง Button ตามขนาดที่ทําการขยายตามผูใชงานกําหนด
BorderLayout เปน การจัดวางองคประกอบใหทําการแสดง ตามทิศทั้ ง 5 ตําแหน ง คื อ
ทิศเหนือ (North) ทิศใต (South) ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West) และจัดใหอยูกึ่งกลาง ซึ่งมี
รูปแบบดังนี้
JPanel bflName = new JPanel();
flName.setLayout(new BorderLayout());
โดย
JPanel
คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง Panel
bflName
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
setLayout(new BorderLayout());
คือ เมธอดสั่งใหดําเนินการจัดองคประกอบในพาเนล
ตามทิศทางของกรอบที่กําหนด ดังนี้
pName.add(bflName, BorderLayout.Position);
โดย

pName
คือ ชื่อของพาเนลที่ตองการใหอ็อบเจกต bflName มาเพิ่ม
BorderLayout.Position คือ สั่งใหทําการแสดงขอมูลในกรอบตาม Position
Position
คือ ทิศทางที่ตองการใหแสดงในกรอบของพาเนล
มี 5 ตําแหนง NORTH, SOUTH, EAST, WEST และ
CENTER
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ตัวอยางโปรแกรมดานลาง

}

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class MyBorderLayOut
{
public static void main(String[] args)
{
JFrame f = new JFrame("My BorderLayout");
JPanel FL = new JPanel();
FL.setLayout(new BorderLayout());
JPanel BFL = new JPanel();
//สรางพาเนลสําหรับBorderLayOut
BFL.setLayout(new BorderLayout());
//กําหนดBorderLayOut ทํางาน
FL.add(BFL, BorderLayout.NORTH);
//กําหนดBorderLayOut ลงในพาเนลดานบน
JButton First = new JButton("First");
//สรางปุม First
JButton Second = new JButton("Second");
JButton Third = new JButton("Third");
JButton Fourth = new JButton("Fourth");
JButton Fifth = new JButton("Fifth");
BFL.add(First, BorderLayout.WEST);
//กําหนดใหปุม First อยูดานตะวันตกของกรอบ
BFL.add(Second, BorderLayout.NORTH);
BFL.add(Third, BorderLayout.CENTER);
BFL.add(Fourth, BorderLayout.EAST);
BFL.add(Fifth, BorderLayout.SOUTH);
f.add(FL);
//กําหนดใหพาเนลลงในเฟรม
f.setSize(300,200);
f.setVisible(true);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
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ผลการทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 7.14)

ภาพที่ 7.14 แสดงการทํางานของโปรแกรมการกําหนด BorderLayOut
ขอสังเกต หามทําการสั่งใหแสดงในทิศทางซ้ํากันในพาเนลเดียวกัน เพาะทําใหปุมที่สั่งใหแสดง
ที่หลังทับซอนการแสดงปุมเดิม มีผลทําใหพาเนลไมสามารถแสดงปุมเดิมได (ปุมเดิมหายไป) ดังนั้นการ
แสดงดวยการใช BorderLayOut ในหนึ่งพาเนลจึงสามารถแสดงไดเพียง 5 ทิศทาง ถาตองการใหแสดง
มากกวา 5 ตําแหนงหรือ 5 ปุม ตองทําการสรางพาเนลเพิ่มมาอีกหนึ่งพาเนล หรือ อาจใชวิธีการสั่งแสดง
ปุมลงในตาราง ดังรายละเอียดของ GridLayout
GridLayout เปนการจัดวางองคประกอบใหทําการแสดงในชอง (grid) เปนลักษณะตารางที่
ประกอบดวยแถวและคอลัมน โดยทําการจัดวางการแสดงจากดานบนลงดานลาง และจากดานซายไป
ดานขวา ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
JPanel glName = new JPanel();
glName.setLayout(new GridLayout(Row, Column));
โดย
JPanel
คือ ตัวโคดคําสั่งการสราง Panel
glName
คือ ชื่อของอ็อบเจกตที่ตองการสรางขึ้นใหม
setLayout(new GridLayout(Row, Column));
คือ เมธอดสั่งใหดําเนินการจัดองคประกอบในพาเนลตาม
จํานวนขนาดทีกําหนดของ แถว (Row) และคอลัมน
(Column)
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ตัวอยางโปรแกรมดานลาง
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class MyGridLayOut {
public static void main(String[] args) {
JFrame f = new JFrame("My GridLayout");
JPanel GL = new JPanel();
GL.setLayout(new GridLayout(5, 2));
JButton First = new JButton("First");
JButton Second = new JButton("Second");
JButton Third = new JButton("Third");
JButton Fourth = new JButton("Fourth");
JButton Fifth = new JButton("Fifth");
JButton Sixth = new JButton("Sixth");
JButton Seventh = new JButton("Seventh");
JButton Eighth = new JButton("Eighth");
JButton Ninth = new JButton("Ninth");
JButton Tenth = new JButton("Tenth");
GL.add(First);
GL.add(Second);
GL.add(Third);
GL.add(Fourth);
GL.add(Fifth);
GL.add(Sixth);
GL.add(Seventh);
GL.add(Eighth);
GL.add(Ninth);
GL.add(Tenth);

}

}

f.add(GL);
f.setSize(300,200);
f.setVisible(true);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
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ผลการทํางานโปรแกรมการจัด GridLayout (ภาพที่ 7.15)

ภาพที่ 7.15 แสดงการทํางาน GridLayout

สราง Basic Event Handling
จากการเขียนสวนติดตอกับผูใชงานขางตน เปนการสื่อสารระหวางตัวโปรแกรมกับผูใชงาน
เบื้องตนที่ทําใหผูใชงานไดเห็นการแสดง ขอมูลของตัวโปรแกรมที่ตองการใหผูใชงานไดทําการกําหนด
ขอมูลใหกับตัวโปรแกรม นําไปทําการประมวลผลตอนั้น ดังนั้นการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร
หลังจากไดทําการสรางหนาตางใหกับผูใชงานแลว งานที่สําคัญอยางยิ่งตอจากนี้คือ การตรวจสอบการ
ตอบสนองของผูใชงานวาไดทําการสื่อสารกับมาไดการ คลิกเมาส หรือการกรอกขอความและทําการกด
Enter หรือยัง ดังนั้นตัวโปรแกรมตองทําการสรางออบเจ็กตมาตรวจเหตุการณ (Even) อยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ทําหนาที่คอยเฝาระวังหรือคอยฟง (Listener) วามีการตอบสนองทางเมาสหรือคียบอรด
เมื่อใด จึงเรียกกระบวนการรวมๆ นี้วา Event Listener แตถาตองการใหออบเจ็กตทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบกระบวนการการคลิกปุมของเมาสมา 1 ออบเจ็กต ตัวโปรแกรมก็ตองทําการสรางออบเจ็กต
จากคลาส Button Listener ซึ่งเมื่อมีการมีการสื่อสารมา ตัวโปรแกรมตองทําการสงตอเหตุการณ ไป
ทํางานตอสวนอื่น ซึ่งขบวนการการจัดการรองรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นแลวสงตอไปยังขบวนการอื่น
เชนนี้จึงถูกวา Event Handling นั่นเอง
โดยมีโคดการทํางานแตละขั้นตอน ดังนี้
1. สรางออบเจกต JRadioButton ดวย
JRadioButton rB = new JRadioButton ("Single Choice");
2. กําหนด Event ใหกับ ออบเจกต JRadioButton และ addActionListener ( listener )
เปนคําสั่งที่ใชในการดักฟงเหตุการณเมื่อมีการคลิกที่คอมโพเนนต ดวย
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);

rB.addActionListener ( new ActionListener ( )
{
public void actionPerformed ( ActionEvent event )
{
JRadioButton rB = ( JRadioButton ) event.getSource ( );
boolean isSelected = rB.isSelected ( );
if ( isSelected )
JOptionPane.showMessageDialog (null,"Click to selected." );
else
JOptionPane.showMessageDialog (null,"Click to unselected.");
}
}

3. การคืนคาคอมโพเนนต เมื่อมีการเกิดเหตุการณ (Event) ขึ้น ดวย
JRadioButton rB = ( JRadioButton ) event.getSource ( );
โดย event.getSource ( ) เปนการคืนคาคอมโพเนนตที่เกิดเหตุการณขึ้น จึงแปลงเปน
ประเภท JRadioButton โดยเหตุการณเปนออบเจกตที่สรางจาก Class ActionEvent
4. การตรวจสอบสถานะของ RadioButton วาถูกเลือกอยูหรือไมถูกเลือกอยู ดวย
boolean isSelected = radioButton.isSelected ( );
โดย * isSelected ( ) จะคืนคากลับมาเปนตัวแปรประเภท boolean
5. การแสดง Message Dialog ดวย
JOptionPane.showMessageDialog ( null, "Click to selected." );

176

ตัวอยางโปรแกรมดานลาง
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.WindowConstants;
public class AppListener
{
public static void main ( String [ ] args )
{
JFrame mF = new JFrame ( );
mF.setLayout ( null );
JRadioButton rB = new JRadioButton ( "Single Choice" );
rB.setLocation ( 100, 100 );
rB.setSize ( 120, 30 );
rB.addActionListener ( new ActionListener ( )
{
public void actionPerformed ( ActionEvent event )
{
JRadioButton rB = ( JRadioButton ) event.getSource ( );
boolean isSelected = rB.isSelected ( );
if ( isSelected )
JOptionPane.showMessageDialog ( null, "Click to selected." );
else
JOptionPane.showMessageDialog ( null, "Click to un-selected." );
}
}
);
mF.add ( rB );
mF.setSize ( 500, 300 );
mF.setDefaultCloseOperation ( WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE );
mF.setVisible ( true );
}
}
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ผลการทํางานของโปรแกรม (ภาพที่ 7.16 และ 7.17) เมื่อผูใชงานไดทําการคลิกเลือก จะได Massage
แสดงผลการทํางานของ Listener

ภาพที่ 7.16 แสดงผลการทํางานโปรแกรม

ภาพที่ 7.17 แสดงผลการทํางานโปรแกรมและทําการคลิกเลือก RadioButton
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ตัวอยางโปรแกรม
ตามตัวอยางที่ 7.1 เปนโปรแกรมการใช Frame และ Panel พรอมการกําหนดสี
import java.awt.Color;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EtchedBorder;
public class Lab7_1
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
JFrame frame = new JFrame();
frame.setVisible(true);
frame.setSize(500, 200);
frame.setLocation(10, 10);
frame.setTitle("Frame By Java Code Exam");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
JPanel container = new JPanel();
container.setLayout(new BoxLayout(container, BoxLayout.Y_AXIS));
JPanel panel1 = new JPanel();
panel1.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.black));
panel1.setBackground(Color.BLACK);
container.add(panel1);
JPanel panel2 = new JPanel();
panel2.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(EtchedBorder.RAISED));
panel2.setBackground(Color.BLUE);
container.add(panel2);
JPanel panel3 = new JPanel();
panel3.setBorder(BorderFactory.createEtchedBorder(EtchedBorder.LOWERED));
panel3.setBackground(Color.CYAN);
container.add(panel3);
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JPanel panel4 = new JPanel();
panel4.setBorder(BorderFactory.createRaisedBevelBorder());
panel4.setBackground(Color.DARK_GRAY);
container.add(panel4);

}

JPanel panel5 = new JPanel();
panel5.setBorder(BorderFactory.createLoweredBevelBorder());
panel5.setBackground(Color.GREEN);
container.add(panel5);
frame.add(container);
}

ผลการทดลอง

ภาพที่ 7.18 แสดงผลการทํางานโปรแกรม
ใหนักศึกษาปรึกษาและคนควาในเขียนโปรแกรม โดยใชเครื่องมือ ComboBox ใหไดผลการ
ทํางานโปรแกรม ดังภาพที่ 7.19

ภาพที่ 7.19 แสดงผลการทํางานโปรแกรมดาน ComboBox
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ตัวอยาง 7.3 โปรแกรมในการแสดงคาของเมธอด drawOval() กับเมธอด fillOval()
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
public class Lab7_3
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
JFrame frame = new JFrame();
String score = JOptionPane.showInputDialog("Input Your Score : ");
JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Your Score : " + score);
}
}

สรุป
GUI มีสวนประกอบหลักดังนี้ Containers เปนสวนที่ทําหนาที่ในเก็บ Components
ตางๆ ที่ตองแสดงหนาเว็บ และComponents เปนสวนประกอบเปนสวนที่แสดงขอมูล บนหนาจอ
เว็บ เชน Button, Label, และ TextField ตางๆ ในการโปรแกรม GUI ทุก component ตองถูกวาง
ใน container โดยทุก component สามารถวางดวยเมธอด add (Component c) มีผลทําให
Container สามารถเขามาทํางานได ซึ่งการโปรแกรม GUI ดวย Swing และ AWT มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สราง JFrame ดวย JFrame fName = new JFrame("Title"); ขั้นตอนที่ 2 สราง
JPanel ซึ่งเปน component และตองนํา JPanel ไปวางบนในสวนของ container คือ JFrame ซึ่งมี
รูปแบบของการสราง JPanel ดวยJPanel pName = new JPanel(manager); ขั้นตอนที่ 3 สราง
คลาสที่เปน Component ที่ประกอบดวยสวนใดสวนหนึ่ง ดังนี้
ปุม (Button) ปายแสดงขอความ
(Label) ชองรับขอความ (TextField) ชองรับรหัสผาน (PasswordField) ตัวเลือกหนึ่งรายการ
(RadioButton) รายการขอมูล (List) ตัวเลือกรายการมากกวาหนึ่งตัวเลือก (CheckBox) ตัวเลือก
รายการหนึ่งตัวเลือก (ComboBox) เมนู (Menu) มีรูปแบบและขั้นตอนในการสรางเมนู และขั้นตอน
สุ ด ท า ย ขั้ น ตอนที่ 4
การจั ด วางองค ป ระกอบ (Layout
Manager) ด ว ย FlowLayout
BorderLayout หรือ GridLayout เปนตน สวน สราง Basic Event Handling มีขั้นตอนในการสราง
คือ 1. สรางออบเจกต JRadioButton 2. กําหนด Event ใหกับ ออบเจกต JRadioButton และ
addActionListener ( listener) 3. การคืนคาคอมโพเนนต เมื่อมีการเกิดเหตุการณ (Event) ขึ้น 4.
การตรวจสอบสถานะของ RadioButton วาถูกเลือกอยูหรือไมถูกเลือกอยู และ 5. การแสดง Message
Dialog
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แบบฝกหัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) มีความสําคัญอยางไร
สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก (GUI) มีกี่แพ็คเกจๆ อะไรบาง
โครงสรางของ AWT Container Classes ประกอบดวยสวนใดบาง
จงเขียนความแตกตางระหวาง Button กับ Label ของ JFrame
จงเขียนความแตกตางระหวาง TextField กับ PasswordField ของ JFrame
จงเขียนความแตกตางระหวาง ComboBox กับ CheckBox ของ JFrame
จงเขียนความแตกตางระหวาง FlowLayout กับ BorderLayout ของ JFrame
จงเขียนขบวนการพัฒนา Event Listener วาตองใชองคประกอบใดบางในการสราง
จากโคดตัวอยางดานลางตองการใหทําการปรับปรุงใหสามารถแสดงผลได
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class TestEventPanel extends Panel {
Button b1,b2;

TestEventPanel(){
super();
setLayout(new FlowLayout());
setBackground(new Color(0).black);
b1 = new Button("call event on the frame");
add(b1);
b2 = new Button("close the parent frame");
add(b2);
}
}
10. จากโคดดานลางจงเขียนแสดงผลการทํางาน
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class ButtonHomeWork extends JFrame {
private JButton B1,B2,B3;
ButtonHomeWork() {
setTitle ( "Using Command Button ");
Container c = getContentPane();
c.setLayout (new FlowLayout());
B1 = new JButton("Red"); c.add (B1);
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B2 = new JButton("Green"); c.add (B2);
B3 = new JButton("Blue"); c.add (B3); }
public static void main(String []args) {
ButtonHomeWork f = new ButtonHomeWork();
f.setSize(300,100); f.setVisible(true);
f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e)
{System.exit(0); }
} );
}
}
จงเขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
---------------------------------------------------

183

เอกสารอางอิง
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, และศิริวรรณ อัมพรดนัย. (2544). Object-Oriented ฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ เคทีพี.
รุงโรจน โพนคํา, และปราลี มณีรัตน. (2545). Java Programming. กรุงเทพฯ: ซัคเซค มีเดีย บจก.
วรรณิกา เนตรงาม. (2545). คูมือการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ฉบับผูเริ่มตน. นนทบุรี: อินโฟเพรส
บจก.
วีระศักดิ์ ซึงถาวร. (2543). Java Programming Volume I. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น บจก.
. (2545). Java Programming Volume II. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น บจก.
สุดา เธียรมนตรี. (2556). คูมือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ. นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร
บจก.
สุรางคนา ระวังยศ. (2555). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. คนเมื่อ 23 สิงหาคม 2555, จาก
http://www.kmitl.ac.th/~s3010819/MyFile/My%20Ebook/JAVA/
%BA%B7%B7%D5%E8%201%20%20%BA%B7%B9%D3.pdf
สวทช. คนหาเมื่อ 2 มิถุนายน 2555, จาก www.thaiglossary.org
Anban Pillay (2007). Object Oriented Programming using Java. University of KwaZuluNatal.
Armstrong, E. (2004). The J2EE™ 1.4 Tutorial. Network Circle, CA: Sun Microsystem, Inc.
Java GUI. คนเมื่อ Jun 16, 2012, จาก
http://javacodeexam.blogspot.com/2014/02/java-gui-jpanel.html
Java Swing. คนเมื่อ Jun 16, 2012, จาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Swing_(Java)

184

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8
หัวขอเนื้อหา
ไฟลสตรีม
ไบทสตรีม
การใชคําสั่ง try … catch / finally
คารแร็คเตอรสตรีม
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ

1.
2.
3.
4.
5.

บอกความสําคัญการสรางไฟลสตรีม
บอกการตรวจสอบการทํางานดวย try … catch / finally
บอกการโปรแกรมคารแร็คเตอรสตรีม
มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาการรับ-สงขอมูลดวยไฟลสตรีม
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตามที่กําหนด

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอ ไฟลสตรีม ไบทสตรีม การใชคําสั่ง try … catch
และ คารแร็คเตอรสตรีม
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาการการสงขอมูลไปยังไฟล
พรอมทั้งประยุกตไปใชงานในการตัวจับดวย try … catch
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัด
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สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 8
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 8
การติดตอกับแฟมขอมูล
(Data file Connection)
การเขียนโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานความถูกตอง ความรวดเร็ว นั้นจําเปนอยางยิ่ง
ตองทําการจัดการกับขอมูลกอนทําการประมวลผล และหลังการประมวลผลใหเปนระบบ การเขียน
โปรแกรมพื้ น ฐานทั่ ว ไป การประมวลผลขอมูล จะทําการคํานวณขอมูล ตางๆ ผานทางตัว แปรหรือ
ออบเจ็ กต แล ว นํ า ผลการประมวลผล ไปแสดงผ านทางหนาจอภาพ เปน การจบการทํ างาน แตถ า
ตองการเขียนโปรแกรมให มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในการประมวลผลตองการที่จะนําผลการคํานวณที่
ประมวลผลแลว ไปทําการจัดเก็บไวใชงานในภายหลัง โปรแกรมตองทําการติดตอกับหนวยความจํา
ภายนอกซีพียู เพื่อนําขอมูลที่ไดไปบันทึกเปนการสํารองขอมูลไว ซึ่งหนวยความจําภายนอกที่สามารถทํา
การติดตอไดสะดวกที่สุด เปนการติดตอกับแฟมข อมูล (File) โดยแฟมขอมูลนั้น เปนตัวติดตอกั บ
โปรแกรมซึ่งทําหนาที่ทั้งสองดานคือเปน แฟมอินพุต (Input File) คือ เปนการใหตัวโปรแกรมทําการ
อานขอมูลจากแฟมข อมูลมาประมวลผล สวนแฟมเอาตพุต (Output File) เปนการนําขอมูลจาก
การประมวลผลไปทําการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล นั่นเอง

ไฟลสตรีม (File Stream)
ในการสงขอมูลระหวางตัวโปรแกรม (Java Program) กับแหลงที่เก็บขอมูล (Data Source)
จะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อตัวโปรแกรมมีการติดตอกับแฟมขอมูลในหนวยความจํา สามารถ
เกิดได 2 ลักษณะคือ ตัวโปรแกรมที่มีการสั่งใหนําขอมูลจากแฟมขอมูลในหนวยความจํามาทําการ
ประมวลผลที่ตัวโปรแกรม เรียกวา การอาน (Read) สวนในดานตรงกันขามคือ เมื่อตัวโปรแกรมตองการ
สงขอมูลไปเก็บไวยังหนวยความจํา เรียกวา การเขียน (Write) โดยการเคลื่อนยายขอมูลระหวางตัว
โปรแกรมกับหนวยความจํามีลักษณะการสงขอมูลที่ทยอยสงขอมูลโดยทําการแบงขอมูลเปนสวนยอยๆ
แลวทําการสงที่สวนผานทางทอขอมูลเสมือนสายน้ําที่ทยอยผานทอจากฝงหนึ่งไปยังอีกฝงหนึ่ง จึงเรียก
กระบวนการนี้วา สตรีม (Stream) (ภาพที่ 8.1)

Write

Data
Source

Read

ภาพที่ 8.1 แสดงการติดตอกับแฟมขอมูลกับตัวโปรแกรม

Java
Program
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จากแนวคิดในการเคลื่อนยายขอมูล จากภาพที่ 8.1 เปนการทยอยขอมูลสวนเล็กๆ ผานทางทอ
ที่เรียกวา สตรีม นั่น ในการติดตอตัวโปรแกรมกับแฟมขอมูล ตองทําการตรวจสอบขอมูลอยูตลอดเวลา
วาขอมูลระหวางตนทางกับปลายทางนั่น ไดทําการเคลื่อนยายไปหมดสิ้นแลวหรือยัง ดวยในการติดตอ
แฟมขอมูล ตัวโปรแกรมตองทําการเปด stream เพื่อทําการเชื่อมตอทอที่ใชในการเคลื่อนยายขอมูล
ตอมาทําการตรวจสอบวามีการอานหรือเขียนขอมูลหมดหรือยัง ถาเคลื่อนยายหมดแลว (ถายายหมด
โดยคาใน Stream มีคาเทากับ -1) จึงทําการปด stream (ภาพที่ 8.2)
เปด Stream

ใช่

ปด Stream

ขอมูล
หมด ?

ไม่ใช่

อาน/เขียน

ภาพที่ 8.2 แสดงกระบวนการ File Stream
จากภาพที่ 8.2 เป นโฟลวช ารต แสดงกระบวนการทํางานของสตรีมแฟมขอมูล ที่มีการ
เคลื่อนยายขอมูล ในการขั้นตอนการอานหรือการเขียนขอมูล ในแตละสวนยอยๆ ของขอมูลนั้นสามารถ
แบงลักษณะของขอมูลวาในการติดตอแตละครั้งเปนการของสตรีม ขอมูลที่ไดเปนลักษณะทีละ 1 ไบท
(8 Bit) หรือขอมูลเปนลักษณะทีละ 1 ตัวอักษร (2 ไบท: 16 บิท) จึงเรียกการสตรีมนี้วา ไบทสตรีม
(Byte Stream) และ คารแร็คเตอรสตรีม (Character Stream) ตามลําดับ

ไบทสตรีม (Byte Stream)
การเคลื่อนยายขอมูลในลักษณะไบทสตรีม เปนการเคลื่อนยายขอมูลระดับที่ละ 8 บิท หรือ 1
ไบท จึงทําการใหขอมูลที่เคลื่ อนย าย สามารถเรียกข อมูล วา ขอมูลรูปแบบภาษาเครื่อง (Machine
Formatted Data) ในการเคลื่อนยายขอมูล ดวยคําสั่งการอานหรือการเขียน ตองทําการเรียกแพ็กเกจ
ดวยการ import java.io.FileInputStream; และ import java.io.FileOutputStream; และตองใช
คลาส FileInputStream สําหรับการอาน และ FileOutputStream สําหรับการเขียน โดยมีรูปแบบ
การสั่งงานดังนี้
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การอานไฟลสตรีม (File Stream Reading)
ในการทํางานของ File Stream ยังตองมีความเขาใจเพิ่มเติมเรื่องการจัดการขอมูลที่ไดทําการ
อานหรือเขียนระหวางตัวโปรแกรมกับแฟมขอมูล ตองมีการตรวจสอบความถูกตองหรือ การดักจับเออ
เรอร (Error) ทั้งดานอินพุตและเอาตพุต (IOException) วาแฟมขอมูลที่ไดทําการติดตอนั้นมีอยูจริง
หรือมีขอมูลอยูหรือไม ถาไมมีการทํางานของ IOException จะทําการฟองชนิดของการ Error ใหผูใช
โปรแกรมทราบขอผิดพลาด ดังนั้นการสรางคลาสสําหรับไฟลสตรีม จึงมีรูปแบบดังนี้
public static void main(String[] args) throws IOException
มีรูปแบบการสั่งงาน การอานไฟลสตรีม (File Stream Reading) ดังนี้
File filename
FileInputStream fInput
fInput.read();

= new File(“path”);
= new FileInputStream(filename);

โดย
path
filename
fInput
read()

ตําแหนงที่อยูของแฟมขอมูล
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส File เพื่อกําหนด File Stream กอนเสมอ
ซึ่งสามารถสราง File Stream โดยกําหนด Path มาประกอบดวยไดโดย
ใช “:” ในการระบุ Drive และ ใช “/” ระบุ Path
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส FileInputStream
เมธอดในการอานขอมูลจาก FileStream

เพื่ อให การทํ างานด า น File Stream นั้นไมมีการ Error ดาน Exception ดังนั้ น
ผู พั ฒ นาโปรแกรมต อ งทํ าการสร า งเตรี ย มแฟ ม ข อมู ล ที่ ต อ งการให ตั ว โปรแกรมได ทํ า การติ ด ต อ ให
เรียบรอยกอนทําการเรียกใชงานไมวาเปนการอานหรือการเขียนสตรีม เชน ในตัวอยางโปรแกรมตอไปนี้
มีการติดตอกับแฟมขอมูล DataForStream.txt อยูที่ในไดรฟ d: และในโฟลเดอร Java ดังนั้น จึงตอง
สรางไฟล DataForStream.txt ดวย NotePad แลวทําการบันทึกไวใน d:\Java (ภาพที่ 8.3)

ภาพที่ 8.3 แสดงขอความในแฟม DataForStream.txt
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ตัวอยางการอานขอมูลแบบ ไบทสตรีม (ภาพที่ 8.4)

ภาพที่ 8.4 แสดงโปรแกรมการอานไฟลสตรีมดวย Byte Stream
ผลการทํางานโปรแกรมการอานขอมูลแบบ ไบทสตรีม (ภาพที่ 8.5)

ภาพที่ 8.5 แสดงผลการทํางานโปรแกรม
จากผลการทํ า งานโปรแกรมดั ง ภาพ 8.5
พบว า โปรแกรมได ทํ า การอ า นข อ มู ล จาก
DataForStream.txt เปนคาตัวเลขทั้งหมด ดวยเพราะโปรแกรมเปนการอานดวย Byte Stream คือ
การอานเปน Machine Code นั่นเอง
ดังนั้นถาตองการใหมีการอานขอมูลที่อานจาก Text File สามารถอานไดดวยภาษาที่ถูกแปลง
โคดเรียบรอยแลว ตองทําการสงขอมูลผานทางเมธอดของการ write() ไฟล ในหัวขอถัดไป
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การเขียนไฟลสตรีม (File Stream Writing)
มีรูปแบบการสั่งงาน ดังดานลาง

File filename
= new File(“path”);
FileOutputStream fOutput = new FileOutputStream(filename, append);
fOutput.write(data);
โดย
path
filename
fOutput
append
data

ตําแหนงที่อยูของแฟมขอมูล
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส File เพื่อกําหนด File Stream กอนเสมอ
ซึ่งสามารถสราง File Stream โดยกําหนด Path มาประกอบดวยไดโดย
สําหรับ ระบบวินโดว ใช “:” ในการระบุ Drive และ ใช “\” ระบุ Path
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส FileOutputStream
เปนคาที่กําหนดลักษณะการเขียนขอมูลลงแฟมขอมูล
เทากับ true เปนการสั่งใหเขียนตอทายขอมูลเดิม
ถาเปน false เปนการสั่งใหเขียนทับแฟมที่กําหนด (ขอมูลเดิมถูกลบ)
ขอมูลที่ตองการเขียนลงในแฟมขอมูล

ตัวอยางการเขียนขอมูลแบบ ไบทสตรีม (ภาพที่ 8.6)

ภาพที่ 8.6 แสดงโปรแกรมในการ write Stream
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ผลการทํางานของโปรแกรมการ write Stream ในบรรทัดที่ 9 และ 11 (ภาพที่ 8.7)

ภาพที่ 8.7 แสดงผลการทํางานของโปรแกรม
ผลการทํางานของโปรแกรมการ write Stream ในบรรทัดที่ 10 (ภาพที่ 8.8)

ภาพที่ 8.8 แสดงผลการทํางานของโปรแกรมที่ไดทําการสราง DataOut.txt
จากการทํางานของโปรแกรมในภาพที่ 8.6 เปนการสั่งใหอานขอมูล(บรรทัดที่ 4) ที่แฟมขอมูล
D:/Java/DataForStream.txt มาเก็บไวที่ออบเจกต fInput ในตัวแปร c ดวยคําสั่ง c=fInput.read()
และทําการสั่งใหแสดงผลการอานดวย System.out.write(c); ไดผลการทํางานดังในภาพที่ 8.7 สวน
การสั่ งให ทํา การเขี ย นข อมู ล ลงในแฟมข อมูล ดว ยคําสั่ง fOutput.write(c); ซึ่ง จะการสงขอมูล ไปยั ง
แฟมขอมูล DataOut.txt ซึ่งไดทําการกําหนดออบเจกต ชื่อ fOutput ดวยคําสั่งในบรรทัดที่ 6
FileOutputStream fOutput = new FileOutputStream("DataOut.txt"); ดังนั้น เมื่อทําการสั่ง
Run โปรแกรมแลวนอกจากจะตองตรวจสอบผลการทํางานไดดังภาพที่ 8.7 แลว ตองทําการตรวจสอบ
แฟมขอมูล DataOut.txt ดวยวามีการเขียนขอมูลลงในแฟมขอมูล ดังแสดงในภาพที่ 8.8 ดวย จึงถือวา
โปรแกรมทํางานไดสมบูรณแบบจริง ซึ่งสามารถทําการคนหาไดในโฟลเดอรที่อยูในที่อยูตัวโคดโปรแกรม
ในที่นี้แฟมขอมูลอยูในที่เดียวกันกับแฟมขอมูลสําหรับในการอาน คือ D:\Java จากนั้นสามารถเปด
แฟมขอมูลดวย NotePad หรือ Editor ตัวใดก็ได ซึ่งขอมูลคือตัวอักษรทั้งหมด โปรแกรมไดทําการอาน
มาเก็บไวในตัวแปร c แลวทําการเขียนที่ละตัวอักษรลงบนแฟม DataOut.txt จนครบ
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การใชคําสั่ง try … catch / finally
เปนการจัดการ Exception มีโครงสรางการทํางานคลายกับกลุมคําสั่ง if / else กลาวคือถามี
การตรวจสอบเงื่อนไข ในที่นี้คือ Exception ที่อยูหลัง try วามีเหตุการณเกิดขึ้น ถือวาถูกตอง ก็จะให
โปรแกรมมาประมวลผลหลังคําสั่ง catch สวน finally เปนชุดคําสั่งใหทําทุกเหตุการณกอนออกจาก try
ดังแสดงตัวอยางโปรแกรมดังภาพที่ 8.9 และผลการทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 8.10)

ภาพที่ 8.9 แสดงโปรแกรมในการตรวจจับ Exception

ภาพที่ 8.10 แสดงผลการทํางานโปรแกรมในการตรวจจับ Exception
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จากโปรแกรมภาพที่ 8.9
เป น การเขี ย นโปรแกรมมาทํ า การมาตรวจว า แฟ ม ข อ มู ล
D:/Java/DataForTryCatch.txt มีอยูในหนวยความจําหรือไม โดยการดักจับ Exception ของ try กับ
catch ซึ่งใน catch มีการดักจับดวยคําสั่ง (FileNotFoundException e) โดยทําการแสดงผลดักจับ
ดวยคําสั่ง System.out.println("ERROR: DataForTryCatch.txt file not Found"); ซึ่งก็แสดงผลดังที่
กําหนดของผูเขียนโปรแกรม สวนในการฟอง Error ดวยตัว try…catch เองนั้นไดทําการแสดง Error
ออกมาดวยขอความ java.io.FileNotFoundException: D:\Java\DataForTryCatch.txt (The
system cannot find the file specified) ดวยเพาะในโฟลเดอร D:\Java ไมมีแฟมขอมูล
DataForTryCatch.txt นั่นเอง (ภาพที่ 8.10)

คารแร็คเตอรสตรีม(Character Stream)
คารแร็คเตอรสตรีม เปนสตรีมที่มีการจัดการขอมูลที่ไดทําการติดตอกับแฟมขอมูล เปนภาษาที่
สามารถอานขอมูลไดทันที่ และยังลดปญหาของการติดตอแฟมขอมูลที่อยูในหนวยความจํา ดานในการ
สรางหรือเรียกใชไมจําเปนตองมีแฟมขอมูลอยูกอน กลาวคือเมื่อทําการเรียกใชแฟมขอมูลที่ไมมีอยูใน
หนวยความจํา ก็จะทําการสรางแฟมขอมูลขึ้นมาตอบสนองการติดตอของ Stream ไดทันที โดยไมมีการ
ฟองการ error บน Exception e

การอานขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม มีรูปแบบดังนี้
File filename
FileReader fInput
data

= new File(“path”);
= new FileReader(filename);
= fInput.write();

โดย
path
filename
fInput
data

ตําแหนงที่อยูของแฟมขอมูล
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส File เพื่อกําหนด File Stream กอนเสมอ
ซึ่งสามารถสราง File Stream โดยกําหนด Path มาประกอบดวยไดโดย
สําหรับ ระบบวินโดว ใช “:” ในการระบุ Drive และ ใช “\” ระบุ Path
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส FileReader
ขอมูลที่อานจากแฟมขอมูล
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การเขียนขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม มีรูปแบบดังนี้
File filename
= new File(“path”);
FileWriter fOutput = new FileWriter(filename [, append]);
fOutput.write(data);
โดย
path
filename
fOutput
[, append]
data

ตําแหนงที่อยูของแฟมขอมูล
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส File เพื่อกําหนด File Stream กอนเสมอ
ซึ่งสามารถสราง File Stream โดยกําหนด Path มาประกอบดวยไดโดย
สําหรับ ระบบวินโดว ใช “:” ในการระบุ Drive และ ใช “\” ระบุ Path
ออบเจกต ที่สรางขึ้นจากคลาส FileWriter
เปนคาที่กําหนดลักษณะการเขียนขอมูลลงแฟมขอมูลถาไมกําหนด(มีคาfalse)
คาเปน false เปนการสั่งใหเขียนทับแฟมที่กําหนด (ขอมูลเดิมถูกลบ)
ถาเทากับ true เปนการสั่งใหเขียนตอทายขอมูลเดิม
ขอมูลที่ตองการเขียนลงในแฟมขอมูล

ตัวอยางโปรแกรมดังแสดงดานลาง
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class MyFileWriter
{
public static void main(String[] args)
{
String path = "D:/Java/DataForChar.txt";
FileWriter fOutput = null;
Try {
fOutput = new FileWriter(path);
String s;
Do {
System.out.print("Press Character : ");
s = new Scanner(System.in).nextLine();
if (!(s.equals("*")))
{
fOutput.write(s);
}
}
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while (!(s.equals("*")));
}
catch (IOException e)
{
System.out.println(e);
}
finally
{
try
{
if (fOutput != null)
{
fOutput.close();
}
System.out.println("Saved Complete " + path);
}
catch (IOException e)
{
System.out.print(e);
}
}
FileReader fInput = null;
try
{
fInput = new FileReader(path);
int r;
while ((r=fInput.read()) != -1)
{
System.out.print(r);
}
System.out.print("00000");
}
catch (IOException e)
{
System.out.print(e);
}
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finally
{
try

}

}

}

}

{
if (fInput != null)
{
fInput.close();
}
System.out.println("Complete ");

catch (IOException e)
{
System.out.println(e);
}

จากโปรแกรมด า นบน มี ก ารกํ า หนดตํ า แหน ง (D:/Java)
(DataForChar.txt) เก็บไวที่ path ดวยคําสั่ง

และชื่ อ ของแฟ ม ข อ มู ล

path = "D:/Java/DataForChar.txt";
สรางออบเจกตที่ใชในการ write file ดวยคําสั่ง
FileWriter fOutput = null;
fOutput = new FileWriter(path);
ในการรับตัวอักษรจากแปนคียบอรดในโปรแกรมนี้ไดใชการ Scanner โดยมีการตรวจสอบวา
ผูใชงานตองการหยุดเพิ่มตัวอักษรไดดวยการกดแปนคียบอรด * ไดดวยคําสั่ง if (!(s.equals("*"))) และ
ทําการ write ลงแฟมขอมูลดวยคําสั่ง fOutput.write(s); โดยใหทําการสงขอมูลจนหมดดวยคําสั่ง
while (!(s.equals("*"))); โดยสามารถเขียนไดดังนี้
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String s;
Do
{
System.out.print("Press Character : ");
s = new Scanner(System.in).nextLine();
if (!(s.equals("*")))
{
fOutput.write(s);
}
while (!(s.equals("*")));

}

ซึ่งการรับขอมูลจากการ Scanner ถูกควบคุมการทํางานดวย
try { … }
catch { … }
finally { … }
สวนการอานคารแร็คเตอรจากแฟมขอมูลใชคําสั่ง
FileReader fInput = null;
fInput = new FileReader(path);
และทําการอานและแสดงผลการอานจอภาพดวยคําสั่ง
int r;
while ((r=fInput.read()) != -1)
{
System.out.print(r);
}
สวนกลุมคําสั่งสุดทายเปนการคือคาของ Exception กลับสูปกติดวยการปด Exception ตางๆ ที่ไมใช
งาน เพื่อใหหนวยความจําไดมีพื้นที่วาง ยกเลิกการจองทั้งหมดลงดวยคําสั่ง
finally {
try {
if (fInput != null)
{
fInput.close();
}
System.out.println("Complete ");
}
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catch (IOException e)
{
System.out.println(e);
}
}
หลักจากทําการ Compiler แลวทําการสั่ง Run โดยตองทําการ ตัวอักษรที่ละตัวโดยผานทาง
คียบอรด ดังนั้นในที่นี้จึงทําการสั่ง Run ผานทาง DosPrompt ดวยการทํางาน (ภาพที่ 8.11)

ภาพที่ 8.11 แสดงขั้นตอนในการสั่งทํางานและปอนขอความ
จากนั้นทําการตรวจสอบผลการ writer ลงในแฟมขอมูลที่ D:/Java/DataForChar.txt วามีการ
เก็บตัวอักษรที่กรอกไวคือ ICE@TRU สมบูรณหรือไมได (ภาพที่ 8.12)

ภาพที่ 8.12 แสดงผลการบันทึกขอมูลลงแฟมขอมูล
ขอสังเกต ในการติอดตอแฟมขอมูลดวยขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม แฟมขอมูลที่โปรแกรมติดตอ
ครั้งแรกผูใชงานไมจําเปนตองทําการสรางแฟมขอมูลไวกอนลวงหนา ทําใหผูเขียนโปแกรมสามารถ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองผูใชงานทั่วไป ไดอีกสะดวก เปนการลดขั้นตอนในการเตรียมงานดาน
จัดการแฟมขอมูลไดเปนอยางดี
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ตัวอยางโปรแกรม
ตัวอยางที่ 8.1 เปนตามตัวอยาง ในการใช Byte Stream และทําการจัดเตรียมแฟมขอมูลที่ใช
ในการติดตอกับโปรแกรมแกม ชื่อ D:/Java/DataForLaB8.txt และ LaB8Out.txt โดยใหไดผลการ
ทํางานดังผลการทดลองภาพที่ 8.13
import java.io.*;
class Lab8_1
{
public static void main(String[] args) throws IOException
{
File fInfile
= new File("D:/Java/DataForLaB8.txt");
FileInputStream fIn
= new FileInputStream(fInfile);
FileOutputStream fOut
= new FileOutputStream("LaB8Out.txt");
int c;

}

while ((c=fIn.read()) != -1)
{
System.out.write(c);
fOut.write(c);
}
System.out.print("\n Write Data in Lab");
}

ขอมูลในแฟม D:/Java/DataForLaB8.txt มีดังภาพที่ 8.13

ภาพที่ 8.13 แสดงขอมูลในแฟม DataForLaB8.txt
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ผลการทํางานของโปรแกรมดังภาพที่ 8.14

ภาพที่ 8.14 แสดงผลการทํางานของโปรแกรม
ทําการตรวจสอบผลการสง Byte Stream มายังแฟมขอมูลที่กําหนดใหเก็บขอมูลในการ Write
ในแฟมขอมูล LaB8Out.txt ใหถูกตอง (ภาพที่ 8.15)

ภาพที่ 8.15 แสดงผลการ Write โดย Byte Stream มายังแฟม LaB8Out.txt
ตัวอยางที่ 8.2 ใหนักศึกษาศึกษาและคนควาทําการเขียนโปรแกรม เรื่อง try… catch ใหไดผล
การทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 8.16)

ภาพที่ 8.16 แสดงผลการทํางานโปรแกรมดาน try… catch
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ตัวอยาง 8.3 โปรแกรมในการแสดง character stream โดยใช try… catch รวมกับการใช
คําสั่งการติดตอแฟมขอมูลระดับไฟล ดวยคําสั่ง FileReader และ FileWriter
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class Lab8_3
{
public static void main(String[] args)
{
String file = "D:/Java/DataLab8_3.txt";
FileWriter fOutput = null;
Try {
fOutput = new FileWriter(file);
String s;
do
{
System.out.print("Press Character : ");
s = new Scanner(System.in).nextLine();
if (!(s.equals("!")))
{
fOutput.write(s);
}
}
while (!(s.equals("!")));
}
catch (IOException e)
{
System.out.println(e);
}
finally {
try
{
if (fOutput != null)
{
fOutput.close();
}
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}

System.out.println("Saved Complete " + file);
}
catch (IOException e)
{
System.out.print(e);
}
}
FileReader fInput = null;
try
{
fInput = new FileReader(file);
int r;
while ((r=fInput.read()) != -1)
{
System.out.print(r);
}
}
catch (IOException e)
{
System.out.print(e);
}
finally
{
try
{
if (fInput != null)
{
fInput.close();
}
System.out.println("Complete ");
}
catch (IOException e)
{
System.out.println(e);
}
}
}
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สรุป

ในการเขียนโปรแกรมเพื่อทําการสงขอมูลระหวางตัวโปรแกรม 2 แฟมขอมูลสามารถทําไดโดย
การอานไฟลสตรีม ซึ่งใชโปรแกรมตองทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแฟมที่ตองการติดตอ
ดวยโคด public static void main(String[] args) throws IOException กอนดวยการสั่งงาน ดังนี้
File filename = new File(“path”);
FileInputStream fInput= new FileInputStream
(filename); และ fInput.read(); สวน การเขียนไฟลสตรีม มีรูปแบบการสั่งงาน ดังนี้ File filename
= new File(“path”); FileOutputStream fOutput = new FileOutputStream (filename,
append); fOutput.write (data); การใชคําสั่ง try … catch / finally เปนการจัดการ Exception มี
โครงสรางการทํางานคลายกับกลุมคําสั่ง if / else สวนดานคารแร็คเตอรสตรีม เปนการจัดการขอมูล
ที่ไดทําการติดตอกับแฟมขอมูล เมื่อทําการเรียกใชแฟมขอมูลที่ไมมีอยูในหนวยความจําดวยการอาน
ขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม มีรูปแบบคือ File filename = new File(“path”); FileReader fInput =
new FileReader(filename); data = fInput.write(); ดานการเขียนขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม มี
รูปแบบ File filename = new File(“path”); FileWriter fOutput = new FileWriter(filename
[, append]); fOutput.write(data); เปนตน

แบบฝกหัด
1. จงเขียนความแตกตางระหวาง Byte Stream กับ Character Stream
2. จงเขียนความสัมพันธระหวาง try { … } กับ catch { … }
3. จงเขียนโคดการสรางออบเจกตจากคลาส FileInputStream พรอมอธิบายความหมาย
4. จงเขียนโคดการสรางออบเจกตจากคลาส FileOutputStream พรอมอธิบายความหมาย
5. จงเขียนโคดการการอานขอมูลจากแฟมขอมูลจนถึงจุดจบของแฟมขอมูล (EOF: End of File)
6. จงเขียนโคดการการเขียนขอมูลไปยังแฟมขอมูลจนถึงขอมูลชุดสุดทาย
7. อยากทราบวาโคด while (!(s.equals("*"))); มีความหมายวาอยางไร
8. อยากทราบวาโคด catch (IOException e) มีความหมายวาอยางไร
9. อยากทราบวาโคด System.out.print(r); มีความหมายวาอยางไร
10. อยากทราบวาโคด fOutput.write(r); มีความหมายวาอยางไร
_______________________
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9
หัวขอเนื้อหา
เน็ตบีนส (Netbeans)
มายเอ็สคิวแอล (MySql)
การเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอล
การกําหนดคุณลักษณะมายเอ็สคิวแอล
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อนักศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

บอกไดวาทําไมตองใชเน็ตบีนส
อธิบายการคําสําคัญของมายเอ็สคิวแอล
บอกการโปรแกรมการเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอล
มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวากับมายเอ็สคิวแอล
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตามที่กําหนด

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอ เน็ตบีนส (Netbeans) และมายเอ็สคิวแอล
(MySql)
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาการเชื่อมตอ เน็ตบีนส
(Netbeans) กับมายเอ็สคิวแอล (MySql)
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัด
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สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 9
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวแปลโปรแกรมภาษาจาวา (Java Compiler)
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 9
การประยุกตการติดตอฐานขอมูลกับเครือขาย
(Applied connected Database with Network)
ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา นักเขียนโปรแกรมนิยมใชเครื่องมือที่ชวยในการเขียนโคด
ประกอบดวย 2 ตัว คือโปรแกรม Edit Plus เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมในระดับเบื้องตน และเมื่อ
ตองการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาใหมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งในการนําโปรแกรม
ภาษาจาวามาทําการเชื่อมตอกับฐานขอมูล ที่มีการทํางานในลักษณะการเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลบน
เครื่องแมขายจริง หรือ ทําการเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลบนเครื่องแมขาย (Server) จําลอง ซึ่งตองใช
โปรแกรมตัวที่สองมาชวยประกอบการทํางานใหอํานวยความสะดวกมากขึ้นดวยNetbeansIDE สวน
ดานฐานขอมูลที่นํามาประกอบการประยุกตในการทํางานนั้น พบวาถาผูพัฒนาโปรแกรมตองการใช
เทคโนโลยีที่มีระบบการทํางานแบบเบ็ดเสร็จ และอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดานโดยมีงบประมาณใน
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตอยางไมจํากัด มักนิยมใชเทคโนโลยีของไมโครซอฟต ซึ่งมีฐานขอมูลให
เลือกใชสองระดับดวยกันคือ ไมโครซอฟตแอ็คเซส (Microsoft Access) เหมาะกับการพัฒนาฐานขอมูล
ที่นํามาใชกับองคกรขนาดเล็ก แตถาตองการใหระบบฐานขอมูลมีอยางไมจํากัด โปรแกรมเอสคิวแอล
เซิฟเวอร (SQL Server) สามารถทํางานไดเต็มระบบสมบูรณแบบที่ครบถวน ดวยระบบฐานขอมูลของ
ตระกูลไมโครซอฟต ตองมีงบประมาณในการดําเนินการ พัฒนาอยางเหมาะสมดวยเชนกัน แตในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกตในโลกเทคโนโลยีปจจุบัน ก็มีทางเลือกใหกับนักพัฒนาโปรแกรมรุนใหม ไดมี
เวที หรือชองทางในการทํางานโดยไมผูกกับงบประมาณในการสรางสรรคงานไดอยางเหมาะสม จึงมี
กลุมที่รวมตัวกันที่ตองการพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบันอยางตอเนื่อง โดยทําการ
สรางระบบฐานขอมูลที่เปนลักษณะที่ทุกคน มีสวนรวมสราง รวมพัฒนา รวมแบงบัน และมีความเปน
เจาของรวมกัน ไมนําเทคโนโลยีที่พัฒนารวมกันไปจําหนาย แตสามารถนําระบบฐานขอมูลไปประยุกตใช
กับองคกรของแตละองคกรไดอยางอิสระเต็มที่ จึงทําใหเกิดระบบลิขสิทธิ์ที่เรียกวา โอเพ็นซอรส (Open
Source) ซึ่งฐานขอมูลที่เปนโอเพ็นซอรส ไดแก มายเอ็สคิวแอล (MySQL) นั่นเอง
ในบทที่นี้ประกอบดวยเนื้อหา 4 ประเด็นคือ
o
o
o
o

เน็ตบีนส (Netbeans)
มายเอ็สคิวแอล (MySql)
การเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอล
การกําหนดคุณลักษณะมายเอ็สคิวแอล
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เน็ตบีนส (Netbeans)
เน็ ต บี น ส
เป น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ นั ก เขี ย นโปรแกรมที่ ต อ งพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต
(Application) ดวยภาษาจาวา โดยถูกสรางขึ้นเปนโปรเจกตนักศึกษา กลุม "rock solid software" ใน
ป ค.ศ. 1998 โดยตั้งชื่อวา เน็ตบีนส (NetBeans) และไดเผยแพรใหกับนักเขียนโปรแกรม และบุคคล
ทั่วไปนําไปใชงานไดฟรีในรูปแบบโอเพ็นซอรส (Opensource software) ในป ค.ศ. 2000 บริษัทซัน ไม
โครซิสเต็มส ผูพัฒนาภาษาจาวา ไดเขามาเปนผูสนับสนุนหลักในการพัฒนาเน็ตบีนส และไดทําออกมา
ในรูปแบบโอเพ็นซอรส โดยผูใชงานไมจําเปนที่จะตองเสียเงิน เพื่อซื้อมาใชงาน และยังไดเปดเผยซอร
สโคด (Soure code) ใหผูสนใจและนักพัฒนานําไปดัดแปลง แกไข ตามกฎของโอเพ็นซอรส ปจจุบันมี
นักโปรแกรมเมอรทั่วโลกตางชวยกันพัฒนาเน็ตบีนสใหมีความสามารถสูงยิ่งขึ้น
ปจจุบัน ชุดพัฒนาเน็ตบีนส (NetBeans IDE) ไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น และไดรับการพัฒนา
ใหมีความสามารถสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นอกจากจะใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต ดวยภาษาจาวาแลว ยัง
สามารถพัฒนาอื่นๆไดอีกหลากหลายโดยติดตั้งโปรแกรมเสริม (Add-on) ไดจากเว็บไซต หรือผานตัวอัป
เดตเซนเตอร (Update Center) ของเน็ตบีนส เชน ภาษาซี/ซีพลัสพลัส (C/C++), Ruby, UML, SOA,
Web Application, Java EE, Mobility(Java ME), Java FX, Java Script, PHP เปนตน

การติดตั้งเน็ตบีนส

สามารถดาวนโหลดไดที่ https://netbeans.org/downloads/ ซึ่งมีหนาตางใหเลือกทําการ
ดาวนโหลดได ภาพที่ 9.1

ภาพที่ 9.1 แสดงหนาดาวนโหลดหลักของ NetBeans
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จากภาพที่ 9.1 ใหทําการเลือกลักษณะที่ตองการนํา NetBeans มาใชงานตามความจําเปน
เทานั้น ในที่นี้ตองการนํามาทํางานรวมกับ Java SE เทานั้น ทําการเลือก Download ขนาด 90 MB ได
(ภาพที่ 9.2)

ภาพที่ 9.2 แสดงสถานะการดาวนโหลด netbeans-8.0-javase-…exe ขนาด 89.3 MB
เมื่ อดาวน โหลดสํ าเร็จ ใหทําการติดตั้งตัว โปรแกรม Netbeans ดวยการดับ เบิล คลิกที่ตัว
แฟมขอมูลที่ไดทําการบีบอัดมา ใหทําการแตกแฟมขอมูลตามขั้นตอนที่แนะนํามา (ภาพที่ 9.3)

ภาพที่ 9.3 ตัวโปรแกรม Netbeans
ทําการติดตั้ง Netbeans จะไดขั้นตอนการติดตั้งใหเลือก Run (ภาพที่ 9.4)

ภาพที่ 9.4 แสดงเริ่มตนการติดตั้ง Netbeans
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ใหทําการคลิก Next (ภาพที่ 9.5)

ภาพที่ 9.5 แสดงยินดีตอนรับ Netbeans 8.0
ใหทําการยอบรับเงื่อนไขลิขสิทธิ์ ของบริษัท โอราเคิล จํากัด (Copyright © 1997, 2014,
Oracle and/or its affiliates. (ภาพที่ 9.6 และภาพที่ 9.7)

ภาพที่ 9.6 แสดงการยอบรับลิขสิทธิ์

211

ภาพที่ 9.7 แสดงการยอบรับลิขสิทธิ์
ในขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนที่สําคัญเปนการติดตั้ง Netbeans สําหรับการทํางานรวมกันกับตัว
โปรแกรมจาวา โดยตองระบุตําแหนงของโปรแกรมใหถูกตอง จะไดไมเกิดในการทํางานรวมกันภายหลัง
ซึ่งโดยปกติตัวติดตั้งจะทําการพิจารณาเลือกโฟลเดอรทีถูกตองใหแลวใหทําการคลิก Next ได (ภาพที่
9.8)

ภาพที่ 9.8 แสดงตําแหนงของโปรแกรมที่จะทําการติดตั้ง
จากนั้นทําการติดตั้งดวยการคลิก Install ซึ่งจะมีการแจงผลการทําการติดตั้ง จนครบ 100 %
ใหทําการคลิก Finish (ภาพที่ 9.9)

212

ภาพที่ 9.9 แสดงสถานการณติดตั้งโปรแกรมและเสร็จสิ้นการติดตั้ง

เริ่มตนการใชงานเน็ตบีนส
• เรียกโปรแกรมเน็ตบีนส จาก Start->All Programs ->NetBeans->NetBeans IDE 8.0 ได
หนาตาง (ภาพที่ 9.10)

ภาพที่ 9.10 แสดงหนาตางของเน็ตบีนส
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• ทําการสรางโปรเจ็ค (Project ) ดวยการเลือกรายการเมนู File->New Project… โดยการทําการ
เลือก Projects : เปนแบบ Java Application แลวทําการเลือก Next (ภาพที่ 9.11)

ภาพที่ 9.11 แสดงหนาตาง New Project
• ทําการกําหนดคุณลักษณะของ โปรเจ็ค ที่สรางขึ้น โดย
o Project Name: ใหตั้งชื่อโปรเจ็คที่ตองการได ดังตัวอยางนี้ใชชื่อ JavaApplication1
o Project Location: ใหกําหนดที่อยูของตัวโคดวาตองการเก็บที่ใด ดังตัวอยางนี้ใหเก็บไวที่
D:/java/Netbeans
o Created Main Class เปนการสรางคลาสที่ตองการได ถาไมตองการกําหนดคลาสใหม
ระบบจะทําการกําหนดใหเปน javaapplication1.JavaApplication1 แตถาตองการสราง
คลาสใหม ชื่อ First ใหอยูในแพ็กเกจ javaapplication1 สามารถกําหนดได (ภาพที่ 9.12)
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ภาพที่ 9.12 แสดงการสราง Project ใหม
• เขียนโคดลงในโปรเจ็ค ใหทําการแสดงขอความ First time in Java on NetBeans (ภาพที่ 9.13)

ภาพที่ 9.13 แสดงหนา IDE ของ NetBeans ที่ทําการเขียนโคดได
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• สั่งใหทําการทดสอบและการทํางานของโคดดวยการคลิกปุม Play
โปรแกรม (ภาพที่ 9.14)

ไดผลการทํางานของ

ภาพที่ 9.14 แสดงผลการทํางานของโคดจาวาใน NetBeans
• ทําการบันทึกโคดที่ทําการเขียนดวยโปรแกรมภาษาจาวา บนเน็ตบีนต โดยปกติเมื่อทําการสั่งใหทํา
การทดสอบโปรแกรมและทํ างาน(Run) ตัวเน็ตบีนส จะทําการบันทึกเปนชื่อที่ตั้ งโปรเจ็ คครั้งแรก
อัตโนมัติ ในที่นี้เปนชื่อ First.java โดยทําการนําไปเก็บที่ แพ็กเกจ JavaApplication1 (ชื่อFolder) ใน
ตําแหนงที่ D:/Java แตถาตองการทําการกําหนดชื่อใหมสามารถทําไดโดย
การเลือก เมนู File->Save As และทําการกําหดนชื่อแฟมขอมูลใหมได (ภาพที่ 9.15)

ภาพที่ 9.15 แสดงหนาตางการบันทึกแฟมจาวา (One.java)
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มายเอ็สคิวแอล (MySQL)
มายเอ็สคิวแอล เปนระบบฐานขอมูลที่มีการยอมรับมากสุด ในกลุมของฐานขอมูลชนิดโอเพ็น ซอรส ดวยมียอดการติดตั้งไปแลวมากกวา 16 ลานราย ขอมูลจากhttp://www.mysql.com/whymysql/white-papers/top-10-reasons-to-use-mysql-as-an-embedded-database/ เมื่ อ วั น ที่
23 มิถุนายน 2557 และมียอดผูดาวนโหลดใหมไมต่ํากวา 10,000 รายตอวัน โดยมายเอ็สคิวแอล
ถูกจัดอันดับใหเปนระบบฐานขอมูลที่มีผูใชเปนอันดับสามของโลก ดวยมายเอ็สคิวแอล มีการสนับสนุน
จาก Oracle และ Microsoft SQL Serverมายเอ็สคิวแอล มีสมรรถนะและความสามารถในการขยาย
ในการนําไปใชงานทั้งดานทั้งระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) ดานระบบการรักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งการงายตอการจัดเตรียมตามความตองการสําหรับแพ็กเกจการใชงาน SMB (Server
Massage Block) และแพ็คเกจการใชงานของซอฟทแวรดานการศึกษา(educational software)
องคกร ISV (Independent Software Vendor) ที่เปนผูพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ใชมายเอ็สคิวแอล
และกลุมลูกคา (ภาพที่ 9.16)

ภาพที่ 9.16 แสดงกลุมองคกรที่ไดใชมายเอ็สคิวแอล
ที่มา (MySQL, 2014)

มายเอ็สคิวแอล ถูกออกแบบมาชวยในการลดตนทุน (cost) ในการพัฒนาระบบ ดวยกลุมที่
ผูพัฒนาไดจัดเตรียมการทํางานขั้นพื้นฐานใหกับผูใชงานไดนําไปพัฒนาตอตามลักษณะงานที่แตกตางกัน
ไดโดยไมตองกังวนดานลิขสิทธิ์ มายเอ็สคิวแอล เปนระบบที่มีการตนทุน (cost) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางมาก เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบในระยะเวลาในการพัฒนาระบบฐานขอมูล (TCO : Total
Costs Over) ทั้งระบบจํานวน 3 ป พบวามายเอ็สคิวแอล เปนระบบที่มีคาการบริหารระบบถูกที่สุด เมื่อ
เทียบกับระบบของ Microsoft SQL Server และ Sybase ASE ดวยขอกําหนดทางฮารดแวร
(Hardware Configuration: Intel x86_64 Servers: 4, CPUs/Server: 4, Cores/Socket: 8)
(ภาพที่ 9.17)
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ภาพที่ 9.17 แสดงการเปรียบเทียบ TCO จํานวน 3 ปของ 3 ระบบ
ที่มา (TCO, 2014)

มายเอ็สคิวแอล (MySQL) เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database
Management System) โดยใชภาษา SQL มายเอ็สคิวแอล สรางขึ้นโดยชาวสวีเดน 2 คน และชาว
ฟนแลนด ชื่อ David Axmark, Allan Larsson และ Michael "Monty" Widenius
ปจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส (Sun Microsystems, Inc.) เขาซื้อกิจการของ MySQL AB
เรียบรอยแลว โดยมายเอ็สคิวแอล เปนซอฟตแวรโอเพนซอรส ทีมีความแตกตางจากซอฟตแวรโอเพน
ซอรสทั่วไป คือมีทั้งในแบบที่ใหใชฟรี และแบบที่ใชในเชิงธุรกิจ
ชุดพัฒนาที่เรียกวา AppServ เปนชุดที่ใชในการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Apache
HTTP Server) โปรแกรม PHP สําหรับการเขียนการควบคุมหนาเว็บไซต โปรแกรมฐานขอมูลมายเอ็ส
คิวแอล (MySQL) และ phpMyAdmin เปนชุดพัฒนาที่ติดตั้งและใชงานไดทันที สรางโดยชาวไทย ซึ่ง
ชุดพัฒนาสามารถดาวนโหลด ไดที่ http://sourceforge.net/projects/appserv/files/ (ภาพที่ 9.18)

ภาพที่ 9.18 แสดงแหลงดาวนโหลด AppServ
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การติดตั้ง มายเอ็สคิวแอลดวย Appserv
ตัวชุดโปรแกรม Appserv ซึ่งรวมโปรแกรมที่ตองการนํามาใชงานในเนื้อหาการประยุกตการ
ติดตอฐานขอมูลกับเครือขาย คือ มายเอ็สคิวแอล และ Apache HTTP Server เปนโปรแกรมจําลอง
เครือขายคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปนเครื่องแมขาย (Server) ดังนั้นจึงแนะนําใหทําการติดตั้งในการ
ประกอบการศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. ทําการเปดชุดโปรแกรมดวยการ เลือกตัวชุดโปรแกรม Appserv จากที่ดาวนโหลดและทํา
การสั่งทําการติดตั้งดวยการ คลิก Run (ภาพ 9.19)

ภาพ 9.19 แสดงการเปดโปรแกรม AppServ
2. ดําเนินการติดตั้งตามคําแนะนําของชุดโปรแกรม โดยการคลิก Next (ภาพที่ 9.20)

ภาพที่ 9.20 แสดงยินดีตอนรับชุดโปรแกรม AppServ
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3. ทําการยอมรับลิขสิทธิ์ ดวยการคลิก I Agree และในหนาการเลือกตําแหนงในการติดตั้ง
สามารถกําหนดใหทําการติดตั้งได ในที่นี้กําหนดเปน C:\AppServ (เปลี่ยนไดโดยคลิก Browse )
จากนั้นใหทําการคลิก Next เพื่อเริ่มทําการติดตั้ง (ภาพที่ 9.21)

ภาพที่ 9.21 แสดงขบวนการติดตั้ง
4. ทําการเลือกโปรแกรมที่ตองการติดตั้งจากชุดโปรแกรม AppServ ในที่นี้ตองการเลือก
โปรแกรม Apache HTTP Server และโปรแกรม MySQL Database ดวยการคลิก Next จากนั้น
ระบบใหทําการกําหนดขอมูลของที่อยูเครื่องแมขาย (Apache HTTP Server Information) ซึ่งสามารถ
กําหนดใหทําการติดตั้งโปรแกรม Apache บนเว็บไซตจริงได หรือตองการจําลองการทํางานของเครื่อง
แมขายจําลองได โดยทําการกําหนดไดในชอง Server Name (e.g. www.appserbnetwork.com) ใน
ที่นี้ทําติดตั้งจําลองเครื่องคอมพิวเตอรนี้ เปนเครื่องแมขายที่ทําไดโดยการพิมพ localhost ซึ่งเปนการ
ใหการศึกษาการควบคุมเครื่องแมขายงาย สะดวก ปลอดภัย กอนจะทําการนําไปพัฒนาทํางานบนระบบ
เครื่องแมขายจริง ดังนั้น IP Address ของเครื่องโลคอลโฮส (Local Host) คือ 127.0.0.1 ที่ใชติดตอ
หรือเรียกผานทางโปรแกรมบราวเซอร (Browser) ตางๆ เชน Google Chrome, Internet Explorer,
Fire Fox เปนตน เมื่อทําการติดตั้งที่อยูของเครื่องแมขายแลว ตองทําการกําหนดสิทธิ์ของผูบริหาร
เครื่องแมขายในชอง Administrator’s Email Address (e.g. webmaster@gmail.com) ในที่นี้ให
กําหนดเปน root@localhost.com แลวทําการคลิก Next (ภาพที่ 9.22)
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ภาพที่ 9.22 แสดงรายละเอียดการติดตั้ง Apache HTTP Server
5. ทําการติดตั้ง MySQL Server Configuration ดวยการกําหนด Enter Root Password
และ Re-enter Root password ในที่นี้ใหใชรหัสเปน 1234 ใหเหมือนกันทั้งสองชอง แลวทําการคลิก
Next เพื่อสั่งใหทําการติดตั้ง MySQL Server Configuration รอดําเนินการจนสําเร็จจะพบการแสดง
กลองขอความ (Dialog) วา Completing the AppServ 2.5.10 Setup Wizard ใหทําการคลิก
Finish (ภาพที่ 9.23)

ภาพที่ 9.23 แสดงการติดตั้ง MySQL Server สําเร็จ
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เมื่อทําการติดตั้งสําเร็จเรียบรอยแลว สามารถทําการตรวจสอบการทําการของ AppServ วา
เครือขายไดทําการเปดเครือขายสมบู รณหรื อไม ดวยการตรวจสอบวา Apache ได ทํางาน (Start)
พรอมกับระบบฐานขอมูล MySQL ไดพรอมใชงานไดดวย ใหใชบราวเซอรทําการเปดแมขายจําลองที่
แอสเดรส หรือใน URL ที่ localhost หรือ IP Address: 127.0.0.1 (ภาพที่ 9.24, 9.25)

ภาพที่ 9.24 แสดงการเปดโดย Google Chrome

ภาพที่ 9.25 แสดงการเปดโดย Internet Explorer
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การเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอล
ในการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาใหมีความสามารถในการเก็บสารสนเทศที่ตองการอยางเปน
ระบบ ระเบียบ งายตอการจัดเก็บ สะดวกในการคนหานั้น ในระบบตองอาศัยเทคโนโลยีของเน็ตบีนส
รวมกับมายเอ็สคิวแอล ใหสามารถเชื่อมตอกันได โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เปดโปรแกรม NetBeans เพื่อทําการเปด Services ของ Database ผานทาง Driver ให
สามารถเชื่อมตอ MySQL (ภาพที่ 9.26)

ภาพที่ 9.26 แสดงการเปดระบบบริการ (Services) ของ NetBeans
2. เมื่อทําการเปด Services ก็สามารถนํา NetBeans ทําการเชื่อมตอกับ MySQL ผานทาง
Localhost
ซึ่ ง ในการจั ด การกั บ เครื่ อ งแม ข า ยจํ า ลอง จํ า เป น ต อ งใช สิ ท ธิ์ ข องผู บ ริ ห ารระบบ
(Administration) ในที่ User Name ก็คือ root และรหัสผาน 1234 ตามที่ไดทําการกําหนดไวตอนทํา
การติดตั้ง AppServ นั่นเอง สามารถทําไดโดยการ เลือก Database->Driver ทําการคลิกขวาที่
MySQL (Connector/j driver) (ภาพ 9.27)
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ภาพ 9.27 แสดงการเชื่อม Database กับ MySQL
3. ทําการกําหนด Configuration ขอมูลที่จําเปนในการกําหนดใหกับ Host ที่เปน localhost
คือ User Name : คือ root สวน Password : คือ 1234 และทําการเลือกใหจําพาสเวิรดที่
Remember Password แลวทําการคลิก Next (ภาพที่ 9.28)

ภาพที่ 9.28 แสดง Wizard ของ MySQL

224

4. เมื่อทําการคลิก Finish เปนการเชื่อมตอไดสําเร็จสมบูรณ (ภาพที่ 9.29)

ภาพที่ 9.29 แสดงผลการเชื่อมตอ NetBeans กับ MySQL สมบูรณ

การเพิ่ม Library ของ NetBeans กับ MySQL jdbc Driver
ในการทํางานรวมกันระหวาง NetBeans กับ MySQL มีความจําเปนตองอาศัย Driver ของ
ฐานขอมูล MySQL อยางตอเนื่อง ในการแปลงขอมูลระหวางกัน สามารถการเพิ่ม Library ของ
NetBeans กับ MySQL jdbc Driver โดยการคลิกขวาที่ Libraries แลวทําการเลือก Add Library
แสดงดังภาพ 9.36 แลวทําการเลือก MySQL JDBC Driver (ภาพ 9.30)

ดังภาพ 9.30 แสดงขั้นตอนการ Add Libraries ของ NetBeans
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ดังภาพ 9.31 แสดงการเลือก MySQL JDBC Driver

การกําหนดคุณลักษณะมายเอ็สคิวแอล (Configuring
Properties)

MySQL

Server

o ทําการคลิกขวาที่ Databases->MySQL Server at localalhost: 3306 [root] (disconnection)
แลวทําการเลือก Properties… (ภาพที่ 9.32)

ภาพที่ 9.32 แสดงการกําหนด MySQL Server Properties
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o ทําการกําหนด Administration Password เปน 1234 (สามารถเวนวางไวได) ตามที่กําหนดขณะ
ทํ า การติ ด ตั้ ง และเมื่ อต อ งการใหมี การจํารหั ส สามารถทํา ไดโ ดยการทําเครื่อ งหมายในบล็อ ก
Remember Password แลวคลิก OK (ภาพที่ 9.33)

ภาพที่ 9.33 แสดงการกําหนดรหัสผานของ Root ของ MySQL
o ทําการกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารระบบไดโดยการคลิกแท็บ Admin Properties โดยทําการ
กําหนดในสวนของ Path/URL to admin tool: สวนของ Path to start command: และสวน
ของ Path to stop command: ซึ่งมีปุม Browse… ใหทําการคนหาตามที่ไดทําการติดตั้งชุด
โปรแกรม AppServ ไวตอนตนและตองกําหนดใหตรงแสดงในภาพที่ 9.34 ไดผลการภาพที่ 9.35

ภาพที่ 9.34 แสดงขอกําหนดของ Admin ในการกําหนด Path

227

ภาพที่ 9.35 แสดงขอกําหนดของ Admin สมบูรณ

สรุป
ในการที่ ทํ า การเขี ย นโปรแกรมจาวาให ส ามารถทํ า งานร ว มกั บ ฐานข อ มู ล และเครื อ ข า ย
จําเปนตองมีโปรแกรมที่ชวยในการจัดการที่เปนชุดโปรแกรมที่ไดจัดเตรียมไวใหสามารถทํางานรวมกันได
อยางไมติดขัด ซึ่งตัวโปรแกรมเน็ตบีนส เปนโปรแกรมที่บริษัท ซัน จํากัด ไดแนะนําและสนับสนุนใหชุด
พัฒนาดวย ซึ่งเหมาะกับการใชงานตัวชุดพัฒนาดานฐานขอมูลอยางดีเยี่ยมและถูกตองตามลิขสิทธิ์ ของ
การทํางานไดดวยการใชชุดโปรแกรมที่ AppServ ชึ่งจะอํานวยความสะดวกดวยความสามารในดาน
การเพิ่ม Library ของ NetBeans กับ MySQL jdbc Driver รวมทั้งยังสามารถ การกําหนดคุณลักษณะ
มายเอ็สคิวแอล ไดอยางอิสระดวย
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แบบฝกหัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จงเขียนสรุปความแตกตางระหวาง EditPlus กับ NetBeans มาพอสังเขป
จงเขียนสรุปความแตกตางระหวาง Microsoft Access กับ MySQL มาพอสังเขป
จงเขียนคุณลักษณะของ NetBeans ความสามารถรวมกับโปรแกรมอะไรไดบาง
จงเขียนโคดการสรางออบเจกตจาก NetBeans พรอมอธิบายความหมาย
จงเขียนเหตุผลวาทําไม MySQL จึงเปนที่นิยมของนักพัฒนาโปรแกรม
จงเขียนความสัมพันธระหวาง MySQL กับ Appserv มาพอสังเขป
จงใหความหมายของ localhost กับ 127.0.0.1 คืออะไร
การกําหนดให Administrator’s Email Address เปน root@localhost.com หมายความวา
อยางไร
9. อยากทราบวาการสราง Project ใหมของ Netbeans หมายความวาอยางไร
10. ในการติดตั้ง AppServ สามารถเลือกโปรแกรมที่ตองการติดตั้งไดอยางไร
_______________________
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10
หัวขอเนื้อหา
สรางและทําการเชื่อมตอฐานขอมูลใหพรอมใชงาน
สรางตารางใหกับฐานขอมูล
การสั่งงานตารางขอมูล
การสั่งการงานฐานขอมูลดวย Script
แนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา
สรุป
แบบฝกหัด
เอกสารอางอิง

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

เมื่อศึกษาไดศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้แลวสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

บอกวิธีการสรางตารางในระบบฐานขอมูล
อธิบายการควบคุมตารางฐานขอมูล
บอกการเขียน Script ทํางานรวมกับการทํางานของฐานขอมูล
มีทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาในรูปแบบการเขียน Script
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาประยุกตใชงานตามที่กําหนด

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

1. วิธีสอน
1.1 ใชวิธีสอนแบบบรรยายในหัวขอ การเชื่อมตอฐานขอมูล ตารางใหกับฐานขอมูล
การสั่งงานตารางขอมูล และแนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา
1.2 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาการเชื่อมตอฐานขอมูลและ
การควบคุมผานเครือขาย
1.3 ใชวิธีสอนแบบปฏิบัติการกําหนดโปรแกรมใหนักศึกษาไดทดลองบนเครื่อง
คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 ใหนักศึกษาปฏิบัติการตามที่ผูสอนสาธิตการโปรแกรมภาษาจาวา
2.2 ใหนักศึกษาอภิปรายผลการทดลอง
2.3 ทําแบบฝกหัด
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สื่อการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แฟมขอมูลการนําเสนอ ของบทที่ 10
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับคนควาโคดเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและตัวโปรแกรม NetBeans
ชุดโปรแกรม Appserv
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
เอกสารประกอบการสอน ตํารา เอกสารที่เกี่ยวของ

การวัดและการประเมินผล

1. การสังเกตจากความสนใจ และการมีสวนรวมระหวางเรียน ดวย การซักถามของผูสอน
หรือการตอบสนองดวยการตอบคําถาม หรือพฤติกรรมในการรับรู รับฟง
2. การวัดความสามารถผูเรียนไดดวยผลการทดลอง ใบงานหลังบทเรียน ในดานทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การเขียนโคดโปรแกรม การแกปญหาในการทดลองระหวางเรียน
3. การตอบคําถามทายบท ของผูเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการทํางาน การมีภาวะ
ผูนําในหองเรียน การกลาเสนอความคิดเห็นในการทํางาน
4. สังเกตจากการฝกและผลงานภาคปฏิบัติ
5. สังเกตจากความกระตือรือรนของนักศึกษา
6. ตรวจแบบฝกหัด
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บทที่ 10
การพัฒนาฐานขอมูลดวยจาวา
(Development Database with Java)
จากการกําหนดคุณลักษณะมายเอ็สคิวแอล (Configuring MySQL Server Properties) ของ
บทที่ผานมา สามารถนํา NetBeans ทําการเชื่อมตอกับ MySQL ผานทาง Localhost ซึ่งใชการจัดการ
กับเครื่องแมขายจําลอง ดวยสิทธิ์ของผูบริหารระบบ (Administration) คือroot และรหัสผาน 1234 ได
สมบูรณเรียบรอยแลว ลําดับถัดมาทําการสรางแฟมฐานขอมูลและตารางที่ประกอบในการเก็บขอมูล
ตามขั้นตอนตอไปนี้

สรางและทําการเชื่อมตอฐานขอมูลใหพรอมใชงาน (Creating and
Connecting to the Database Instance)
ปกติทั่วไปในการติดตอกับฐานขอมูลสามารถกระทําไดโดยการกระทําผานทางตัวอิดิเตอรของ
มายเอ็สคิวแอล (SQL editor) ซึ่งตัว NetBeans IDE ไดติดตั้ง SQL Editor สําหรับจัดการกับ
วั ต ถุ ป ระสงค นี้ ไว เ รี ย บร อยแล ว ด ว ยการทํา การคลิกขวาที่เมนู ของโนดหลัก และโนดยอ ยๆ ตามที่
ตองการสั่งงาน ขณะที่ทําการติดตอกับ MySQL server สามารถทําการสรางฐานขอมูลใหมที่ใชในการ
งานได ดังตัวอยางตอไปนี้จะทําการสรางฐานขอมูลชื่อ MyNewDatabase โดย ทําการคลิกขวาที่โนด
MySQL Server at locationhost: 3306 [root] และเลือกรายการเมนูยอย Create Database
ระบบจะมีกลองขอความ Create MySQL Database ใหทําการกรอกชื่อฐานขอมูลลงในชอง
New Database Name: ชื่อ MyNewDatabase แลวทําการคลิก OK (ภาพที่ 10.1)

ภาพที่ 10.1 แสดงขั้นตอนในการสรางฐานขอมูลใหม
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เมื่อทําการสรางฐานขอมูล MyNewDatabase เสร็จสมบูรณระบบจะทําการสรางโนดยอยตอ
จากโนดหลัก MySQL Server at locationhost: 3306 [root] ดวยโนดชื่อ MyNewDatabase
(ภาพที่ 10.2)

ภาพที่ 10.2 แสดงชื่อฐานขอมูล mynewdatabase ที่ถูกสรางขึ้น
จากนั้นใหทําการสั่งใหฐานขอมูล mynewdatabase ไดทําการเชื่อมตอโดยผานทาง Drivers
ดวยการทําการคลิกขวาที่โนดชื่อ mynewdatabase ทําการเลือก connect… ซึ่งหลังจากทําการ
เชื่อมตอแลวฐานขอมูลจะปรากฏโนดยอยชื่อ jdbc:mysql://localhost/mynewdatabase…เกิดขึ้น
(ภาพที่ 10.3)

ภาพที่ 10.3 แสดงการเชื่อมตอ mynewdatabase กับ Driver
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สรางตารางใหกับฐานขอมูล (Creating Database Tables)
ขณะนี้ฐานขอมูล mynewdatabase ไดทําการเชื่อมตอกับ MySQL Server แลวลําดับถัดมา
สามารถทําการสรางตาราง แกไขตาราง ดวย NetBeans IDE ซึ่งมีฟงกชัน (Function) ที่สนับสนุนแฟม
ชนิด SQL อยางดียิ่ง ฐานขอมูล mynewdatabase ยังเปนฐานขอมูลที่วางเปลายังไมมีตารางในการใช
เก็บขอมูลใดๆ ในการสรางตารางฐานขอมูลสามารถทําไดสองวิธีคือ สรางตารางไดจากกลองขอความ
(Dialog) กับการสรางตารางโดยใชตัว SQL Editor ซึ่งสามารถทําไดโดยตรงกับเมนูบน SQL Editor
ดังนี้

การสรางตารางดวย SQL Editor (Using the SQL Editor)
การสรางตารางจาก SQL Editor ของ NetBeans IDE มีขั้นตอนดังนี้
1. จากตัว Explorer ของ Database เมื่อทําการขยายแลวใหทําการเชื่อมตอโนด ตัว Explorer
ของDatabase จะมีโฟลเดอรยอยตอจาก
jbdc:mysql://localhost:3306/mynewdatabase…
จํานวน 3 โฟลเดอรยอย Tables Views และ Procedures (ภาพที่ 10.4)

ภาพที่ 10.4 แสดง Explorer ของฐานขอมูล mynewdatabase
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2. ทําการคลิกขวาที่โฟลเดอร Tables แลวทําการเลือก Execute Command ดังภาพที่ 10.5
จะไดพื้นที่วางของ main window ที่ใชในการสรางโคดของ SQL Editor (ภาพที่ 10.5)

ภาพที่ 10.5 แสดง Main Window ของ SQL Editor
3. ในพื้นที่ของ SQL editor สามารถทําการสรางตารางชื่อ Counselor โดยมีรายละเอียด
ตารางดังนี้ (ทําการพิมพโคดลงในสวนของ Main Window) (ภาพที่ 10.6)
CREATE TABLE Counselor (
id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
firstName VARCHAR (50),
nickName VARCHAR (50),
lastName VARCHAR (50),
telephone VARCHAR (25),
email VARCHAR (50),
memberSince DATE DEFAULT '0000-00-00',
PRIMARY KEY (id)
);
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หมายเหตุ รูปแบบคําสั่งของภาษา SQL ในการพิมพโคดตองใหตรงตามขอกําหนดของภาษา SQL ควร
ศึกษาเพิ่มเติม

ภาพที่ 10.6 แสดงการสรางตารางดวยภาษา SQL
4. เมื่อพิมพโคดตามภาพที่ 10.6 แลวใหทําการสั่งทํางาน (Run) ดวยปุม
บนทาสบาร
ดานบนหรือสามารถการ Run ไดดวยการกดคีย Ctrl-Shift-E หรือทําการคลิกขวาใน SQL Editor และ
เลือก Run สงผลการทํางานของ IDE สรางตาราง Counselor ลงในฐานขอมูล mynewdatabase
สามารถตรวจสอบได โ ดยการคลิ ก ที่ โ ฟลเดอร Tables ที่ อ ยูใ น Explorer ของ Database>mynewdatabase เพื่อทําการขยายโฟลเดอรยอย (ภาพที่ 10.7)
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ภาพที่ 10.7 แสดงการสั่ง Run และแสดงผลการ Run ของตาราง Counselor

การสรางตารางดวย Table Dialog (Using the Create Table Dialog)
ในการสรางตารางดวย SQL Editor ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการสรางตาราง ซึ่ง SQL Editor ยัง
สามารถสรา งตารางได ดว ยการทํ างานของที่ละ Dialog ซึ่งในตัวอยางนี้จ ะทําการสรางตารางชื่อ
Subject มีขั้นตอนดังนี้
1. จากตัว Explorer ของ Database เมื่อทําการขยายแลวใหทําการเชื่อมตอโนด ตัว Explorer
ของ Database จะมีโฟลเดอรยอยตอจาก jbdc:mysql://localhost:3306/mynewdatabase…
มีโฟลเดอรยอย Tables ทําการคลิกขวาที่โฟลเดอร Tables แลวทําการเลือก Create Table ตัวกลอง
ขอความที่ใชสรางตาราง (Create Table Dialog) ถูกเปดขึ้น ใหทําการพิมพชื่อตารางลงในชอง Table
Name: Subject และทําการคลิกปุม Add column (ภาพที่ 10.8)
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ภาพที่ 10.8 แสดงขั้นตอนในการสรางตารางดวย Dialog
2. เมื่อไดทําการกําหนดชื่อตารางเปน Subject เพื่อทําการสรางขอมูลดังตารางที่ 10.1 ดวย
การพิมพขอมูลลงใน Dialog (ภาพที่ 10.9)
ตารางที่ 10.1 แสดงขอมูลตาราง subject ของฐานขอมูล mynewdatabase
Key

Index

Null

checked] [checked]

Unique

Column
Name

[checked] id

Data
Type

Size

SMALLINT 0

[checked]

name

VARCHAR 50

[checked]

description

VARCHAR 500

[checked]

FK_counselorID SMALLINT 0
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ภาพที่ 10.9 แสดงการเพิ่มคอลัมนใหกับตาราง Subject ของฐานขอมูล mynewdatabase
3. ทําการเพิ่มคอลัมนใหกับตาราง Subject ดวยการคลิกปุม Add column ทําการพิมพขอมูลดัง
ตารางที่ 10.1 เปนตัวกําหนดตารางโดยทําการสรางใหครบทั้ง 3 รายการ แสดงขั้นตอนในการสราง
ตาราง (ภาพที่ 10.10)

ภาพที่ 10.10 แสดงการเพิ่มคอลัมนใหกับตาราง Subject ของฐานขอมูล mynewdarabase
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4. เมื่อทําการสรางตารางครบตามที่ไดออกแบบขอมูลในตารางที่ 10.1 แลว สามารถทําการตรวจ
ขอมูลได (ภาพที่ 10.11)

ภาพที่ 10.11 แสดงผลการสรางตาราง Subject ของฐานขอมูล mynewdatabase
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การสั่งงานตารางขอมูล (Working with Table Data)
ในการสั่งใหการทํางานรวมกันระหวางตารางขอมูลบน SQL Editor ของ NetBeans สามารถ
ใหทํางานในรูปแบบของ SQL queries บนฐานขอมูลไดหลากหลาย การปรับปรุงแกไขโครงสรางของ
ฐานขอมูล การเพิ่ม(add) การแกไข(modify) และการลบ(delete) รวมทั้งเพิ่มรายการขอมูล (record
หรือ row) ลงในตารางขอมูล Counselor สามารถทําไดดังนี้
1. ทําการเลือกตารางขอมูลที่ตองการสั่งงาน ในที่นี้ตองการติดตอกับตาราง Counselor เพื่อ
ตองการเพิ่มขอมูลใหกับตารางที่ไดสรางไวแลว โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร Tables->counselor แลวเลือก
Execute Command ตัว SQL Editor จะทําการเปด main window เปนพื้นที่ใหทําการเขียนคําสั่งที่
ละบรรทัดได เปนโคดที่การตองการเพิ่มรายการขอมูล ไดดวยคําสั่งดานลาง (ภาพที่ 10.12)
INSERT INTO Counselor
VALUES (1, 'Ricky', '"The Dragon"', 'Steamboat','334 612-5678', 'r_steamboat@ifpwafcad
.com', '2014-07-01')

ภาพที่ 10.12 แสดงขั้นตอนการสั่งเพิ่มรายการผาน Command กับตารางขอมูล Counselor
2. เมื่อทําการเขียนโคดดวยภาษา SQL บน SQL Editor เรียบรอยแลว สามารถทําการสั่ง Run
ไดหลายวิธีตามไดกลาวมาแลวขางตน ในที่ใหทําการกด Ctrl-Shift-E ผลการประมวลผลโคดจะทําการ
แสดงที่ Output window พบคําวา successfully executed (ภาพที่ 10.13)
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ภาพที่ 10.13 แสดงการสั่ง Run บน SQL Editor ของ NetBeans
3. หลังจากทําการสั่ง Run โคดภาษา SQL แลว สามารถตรวจสอบผลการเพิ่มขอมูลลงใน
ตาราง Counselor ไดดวยการคลิกขวาที่โนดโฟลเดอร Counselor แลวเลือก View Data ในสวนของ
main widow จะแสดงคําสั่งภาษา SQL และผลการทํางานจะแสดงในตาราง (ภาพที่ 10.14)

ภาพที่ 10.14 แสดงการเพิ่มรายการดวยภาษา SQL ผลการทํางานในตาราง Counselor
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การสั่งการงานฐานขอมูลดวย Script (Running an SQL Script)
ในการจัดการเรื่องตารางขอมูลของ NetBeans ยังสามารถสั่งใหทํางานไดดวย SQL script
โดยตรงไดดวย ดังตัวอยางแฟมขอมูลดานลาง เปน script file ชื่อ ifpwafcad.sql หรือดาวนโหลดไดที่
https://netbeans.org/project_downloads/samples/Samples/Java%20Web/ifpwafcad.sql
แลวทําการบันทึกไวในตําแหนงเดียวกับโปแกรม NetBeans IDE อยู ในที่เปน C:\Program Files
(x86)\NetBeans 8.0\bin สคริ ป ตจะทําการสรางตาราง 2 ตารางที่คลายกับ การสรางตาราง
Counselor และ Subject โดยสคริปตไดทําการเปลี่ยนชื่อตารางเปน Counselor2 และ Subject2
ตามลําดับ ในการสั่งสคริปตทํางานสามารถดําเนินการไดดังนี้
1. ทําการเปดแฟมขอมูลสคริปตดวยการคลิกที่เมนูหลักFile>Open File แลวเลือก ifpwafcad.sql
ตามตําแหนงที่ไดทําการเก็บไว สคริปตจะถูกทําการเปดแสดงไวในสวนของ SQL Editor (ภาพที่ 10.15)
ดานลางนี้เปนสคริปตที่ทําการบันทึกไวในแฟมขอมูล ifpwafcad.sql
DROP TABLE IF EXISTS Counselor2;
DROP TABLE IF EXISTS Subject2;
CREATE TABLE Counselor2 (
counselor_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
first_name VARCHAR (50),
nick_name VARCHAR (50),
last_name VARCHAR (50),
telephone VARCHAR (25),
email VARCHAR (50),
member_since DATE DEFAULT '0000-00-00',
PRIMARY KEY (counselor_id)
);
CREATE TABLE Subject2 (
subject_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR (50),
description TEXT,
counselor_idfk SMALLINT UNSIGNED,
PRIMARY KEY (subject_id)
);
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INSERT INTO Counselor2 (first_name, nick_name, last_name, telephone, email,
member_since)
VALUES ('Jake', '"The Snake"', 'Roberts', '412 565-5656', 'snake@ifpwafcad.com',
'2003-09-10'),
('Andre', '"The Giant"', '', '606 443-4567', 'bobo@ifpwafcad.com', '2001-01-12'),
('Brutus', '"The Barber"', 'Beefcake', '555 555-4432', 'beefcake@ifpwafcad.com', '200503-08'),
('Randy', '"Macho Man"', 'Savage', '555 317-4444', 'machoman@hotmail.com', '200011-10'),
('Ricky', '"The Dragon"', 'Steamboat','334 612-5678', 'r_steamboat@ifpwafcad.com',
'1996-01-01'),
('George', '"The Animal"', 'Steele', '412 565-5656', 'george@ifpwafcad.com', Now()),
('Koko', '"The Birdman"', 'B. Ware', '553 499-8162', 'birdman@ifpwafcad.com', '199912-03'),
('Greg', '"The Hammer"', 'Valentine', '617 889-5545', 'valentino@ifpwafcad.com', '199805-07'),
('Bobby', '"The Brain"', 'Heenan', '777 513-3333', 'b_heenan@ifpwafcad.com', '200207-09');
INSERT INTO Subject2 (name, description, counselor_idfk)
VALUES ('Financial Consultancy', 'Investment advice and financial planning
guidance, helping you to maximize your net worth through proper asset allocation.
This includes the stocks, bonds, mutual funds, insurance products, and gambling
strategies proven to work.', '9'),
('Existential Psychotherapy', 'Often wonder what the purpose of life is?
After learning the basics of Existential Psychotherapy, you''ll understand why you''re
happy when you''re feeling happy, and why you''re not feeling happy when you''re
not happy, allowing you to transcend to a state of pure bliss.', '7'),
('Temper Management', 'Are your angry outbursts affecting your
relationships with loved-ones? Do tantrums at work hinder your ability to perform?
Temper management helps you to channel your anger into positive, life-changing
productivity.', '4'),
('Past-Life Regression', 'Past-Life Regression is a journey of the soul,
backward and forward through time, like a yo-yo.', '2'),
('Marriage Guidance', 'Even if you share a solid, caring and mutually
beneficial relationship with your spouse, you may both still need urgent counseling.
There''s only one way to find out. Contact us now!', '1'),
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('Crisis Management', 'Whether you''re a fireman, executive CEO, or
housewife, applying crisis management techniques at the right moment can be lifesaving for you as well as all those around you.', '3'),
('Dream Analysis', 'Dream Analysis will allow you to delve into the
depths of your subconcious. Your counselor will put you through a rigorous,
disciplined training program, allowing you to remain in a waking state while
dreaming. By the end, you''ll be able to analyse your dreams while you are having
them!', '8'),
('Hypnosis', 'Contrary to popular belief, hypnosis can be a powerful and
effective form of counseling.', '6'),
('Reiki', 'Need a massage but are afraid to let a stranger touch your body?
Reiki could be the perfect solution for you.', '5');

ภาพที่ 10.15 แสดงขั้นตอนการเปด script file : ifpwafcad.sql
2. ทําการสั่ง Run โดยตองทําการเลือกการสรางตารางชื่อ Counselor2 และตาราง Subject2
ใหทําการเชื่อมตอกับฐานขอมูลใหมหรือฐานขอมูลเดิมที่มีอยูในที่นี้เลือกฐานขอมูล mynewdatabase
(ภาพที่ 10.16)
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ภาพที่ 10.16 แสดงการนํา script file ตารางมาเชื่อมตอกับ mynewdatabase
3. สามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการ Explorer->Databases->mynewdatabase
(ภาพที่ 10.17)

ภาพที่ 10.17 แสดงการเชื่อมตอตาราง counselor2 กับ subject2 กับฐานขอมูล mynewdatabase
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4. สามารถตรวจสอบการบันทึกรายการของทั้งสองตาราง จากการกําหนดขอมูลที่เขียนโดย
สคริปตมีการปรับปรุงขอมูล ไดดวยการคลิกขวาที่โฟลเดอรชื่อตารางที่ตองการตรวจสอบ และเลือก
View Data ในสวนของ SQL Editor จะทําการแสดงคําสั่งภาษา SQL สวนดานลางจะทําการแสดงคา
ขอมูลที่ไดทําการเพิ่มในตาราง ภาพที่ 10.18 แสดงขอมูลตาราง Counselor2 และภาพที่ 10.19 แสดง
ขอมูลตาราง Subject2

ภาพที่ 10.18 แสดงขอมูลตาราง Counselor2

ภาพที่ 10.19 แสดงขอมูลตาราง Subject2
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แนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา
ในการศึกษาที่ผานมา ไดกลาวถึงการจําลองเครือขายดวยชุดโปรแกรม AppServ ที่มี Apache
เปนตัวจําลองการทํางานแมขายคอมพิวเตอร เปนโลคอลโฮส (Localhost) หรือที่ URL Address เปน
127.0.0.1 แลวทําการเขียนโคดที่ทําหนาที่เปนเครื่องแมขาย (Server) ซึ่งทําการบันทึกโคดตางๆ ไวที่
C:\AppServ\www ดังนั้นจึงเปนการจําลองสถานการณวาเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องแมขาย
และในขณะที่ทําการเรียกขอมูล ดวยบราวเซอร ตางๆ (Internet Explorer, Google Chrome) เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรทําหนาที่เปนเครื่องลูกขาย(Client) ในเวลาเดียวกัน
ดังนั้นถาการนําโคดที่ไดทําการบันทึกไวที่ C:\AppServ\www ไปทําการเก็บไวบนเครือขาย
คอมพิวเตอรจริง หรือ IP Address จริง เปนการทํางานจริงของการเขียนโปแกรมบนเครือขาย
คอมพิวเตอรได หรือศึกษาเพิ่มเติมไดที่https://netbeans.org/kb/docs/web/mysql-webapp.html
ซึ่งเปนการสรางเว็บไซตบน MySQL database server ซึ่งครอบคลุมความคิดพื้นฐานเทคโนโลยีการ
พัฒนาเว็บ JavaServer Pages (JSP), JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL), the Java
Database Connectivity (JDBC) API และ สถาปตยกรรม client-server เปนตน แนะนําการ
ออกแบบสําหรับผูเริ่มตนมีความเขาใจการพัฒนาเว็บไซต รวมทั้งมีความรูในการใช MySQL database
MySQL เปนฐานขอมูล ที่ใชในการจัดการกับขอมูลที่ใชในการประยุกตใชบนเว็บ ดวยอาจเปน
เพราะ MySQL มีความโดดเดน ดานความเร็ว (speed) ดานการยืดหยุน (flexibility) และดานความ
เปนธรรมชาติ (reliability) MySQL ใชภาษา SQL ในการเขียนซึ่งมีโครงสรางของภาษาเปน Query
Language สําหรับการเขาถึง และการประมวลผลขอมูลที่อยูในฐานขอมูล จึงทําให MySQL เปนระบบ
มีความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน

สรุป
ในการทําการสรางฐานขอมูลดวยจาวา ตองทําการสรางและทําการเชื่อมตอฐานขอมูลใหพรอม
ใชงานกอน ดวยการกระทําผานทาง NetBeans IDE ที่ไดติดตั้ง SQL Editor สามารถทําการสราง
ฐานขอมูลใหมที่ใชในการงานได สรางตารางใหกับฐานขอมูล สามารถทําไดสองวิธีคือ สรางตารางได
จากกลองขอความ (Dialog) กับการสรางตารางโดยใชตัว SQL Editor การสั่งงานตารางขอมูล ในการ
สั่งใหการทํางานรวมกันระหวางตารางขอมูลบน SQL Editor ของ NetBeans สามารถใหทํางานใน
รูปแบบของ SQL queries บนฐานขอมูลได การสั่งการงานฐานขอมูลดวย Script ในการจัดการเรื่อง
ตารางขอมูลของ NetBeans สามารถสั่งใหทํางานไดโดยตรง แลวทําการบันทึกไวในตําแหนงเดียวกับ
โปแกรม NetBeans IDE สคริปตจะทําการสรางตาราง 2 ตารางที่คลายกับการสรางตาราง Counselor
และ Subject โดยสคริปตไดทําการเปลี่ยนชื่อตารางเปน Counselor2 และ Subject2 ตามลําดับ
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แบบฝกหัด
กําหนดใหระบบเครื่องคอมพิวเตอรควรมีซอฟตแวรดังนี้
o NetBeans IDE เวอรชั่น 7.2, 7.3, 7.4, 8.0
o Java Development Kit (JDK) เวอรชั่น 7 หรือ 8
o MySQL database server เวอรชั่น 5.x
ให นั กศึ กษาสร า งโครงงานที่สามารถทําการติดตอกับ ฐานขอมูล อยางนอย 1 ฐานขอมูล
ประกอบดวยตารางขอมูลอยางนอย 2 ฐานขอมูล โดยมีโครงสรางการทํางาน (ภาพที่ 10.20) และมีหนา
แรกที่เปนแฟมขอมูล index.jsp (ภาพที่ 10.21)

ภาพที่ 10.20 แสดงโครงสรางการติดตอระหวางเครื่องลูกขายกับเครื่องแมขาย

ภาพที่ 10.21 แสดงหนาแรกของโครงงาน
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การทดลองที่ 1
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรม
2. เพือ่ ใหสามารถเตรียมความพรอมในการเขียนโปรแกรม
3. ศึกษาการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวา

ความรูพื้นฐาน
โปรแกรม Edit Plus ทําหนาที่ในการสรางซอรสโคดของโปรแกรมจาวา โดยตัวซอรสโคด
โปรแกรมตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือตองมีประโยค public static void main(String args[]){ }
เปนกําหนดที่เปนเมธอดหลัก ซึ่งเมธอดหลักจะมีหนาที่ในการทํางานอยางไรบางขึ้นอยูกับประโยคคําสั่ง
ตางๆ ที่อยูภายในเครื่องหมายปกกาเปด ({) และปกกาปด (}) และเมธอดหลัก public static void
main(String args[]){ } นี้ เปนองคประกอบของคลาสหลัก ที่จะถูกสรางขึ้นดวยประโยคคําสั่ง public
class FileNameClass { } โดยชื่อของคลาสหลัก (FileNameClass) ตองเปนชื่อเดียวกันกับแฟมขอมูล
ของซอรสโคดที่สรางขึ้น โดยชื่อของคลาสหลักตองเปนซื่อของแฟมขอมูลที่บันทึกดวยชื่อ-นามสกุลคือ
FileNameClass.java ดวยเพราะเมื่อซอรสโคดถูกคอมไพลตัวคอมไพเลอรจะทําการสรางคลาสที่เปน
ไบทโคดขึ้นมา มาเปนนามสกุล FileNameClass.class
การเขียนโปรแกรมจาวามีขั้นตอนในการพัฒนาคือ เมื่อทําการสรางซอรสโคดของโปรแกรมจา
วาตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว ผูพัฒนาโปรแกรมตองทําการแปลภาษาจาวาดวยตัวคําสั่งที่ใชในการ
แปลภาษา javac.exe เปนการสรางแฟมขอมูลที่เปนคลาสมาหนึ่งแฟมขอมูลที่มีนามสกุล .class เปน
ขั้นตอนที่สอง ซึ่งถามองในมุมของระบบปฏิบัติการวินโดว (Window) แฟมขอมูลที่ถูกสรางขึ้นมา
เป น คลาสนั้ น หมายความวา ในระบบระบบปฏิบัติการวิน โดว จะทําการสรางโฟลเดอรใหมมาหนึ่ง
โฟลเดอร (Folder) หรือหนึ่งไดเรกทอรี่ (Directory) ที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อคลาส และหลังจากนั้นเปนขั้น
ที่สามเปนการนํางานที่พัฒนาที่สรางขึ้นมาสั่งใหทํางานดวยตัวคําสั่งที่ใชในการสั่งรันคือ java.exe ซึ่งใน
การพัฒนางานดวยโปรแกรมภาษาจาวาผูพัฒนาสามารถทํางานไดทั้งที่เปนระบบดอส หรือเปนระบบ
ของวินโดว โดยใชโปรแกรม Edit Plus เปนเครื่องมือในการพัฒนาไดทั้งสองระบบ แตดวยโปรแกรม
Edit Plus เปนเครื่องมือที่มีความสะดวกตอการสรางและและการสั่งการจึงทําใหนักพัฒนานิยมใชตัว
โปรแกรม Edit Plus เปนเครื่องมือในการทํางาน
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อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติที่สามารถเขาถึงระบบปฏิบัติการดอส (DOS Prompt)
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับดาวนโหลด
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง

1. ติดตั้งชุดพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของ
ผูเรียน
2. เรียกโปรแกรม Edit Plus มาใชงาน
3. เขียนโคดโปรแกรมตามที่กําหนดดานลางลงบนโปรแกรม Edit Plus
public class circle
{
public static void main(String[] args)
{
int radius = 10;
double pi = 3.14159;
System.out.println("Circle Area");
System.out.println("Radius = 10 ");
System.out.println("Circle Area = "+ pi * radius * radius);
}
}
4. เมื่อพิมพโ ปรแกรมแล วใหนั กศึกษาทําการสั่ งใหโ ปรแกรมภาษาจาวาทําการแปลภาษา
โปรแกรมที่เขียนและตรวจความถูกตองและทําการแกไขขอผิดพลาดตามการแสดง Error
โดยเลือกคําสั่งดังภาพดานลางแลวสั่งทําการ แปลภาษา (Compiler) ที่เขียนและตรวจ
ความถูกตองและทําการแกไขขอผิดพลาดตามการแสดง Error
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5. สั่งทําการใหโปรแกรมทํางาน (Run) ไดดังนี้

6. ทําการปรับปรุงโปรแกรมใหสามารถทําคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา
7. ใหทําการพิมพโปรแกรมตามตัวอยางทําการบันทึกชื่อแฟมขอมูล FirstDialog.java
import javax.swing.JOptionPane;
public class FirstDialog
{
public static void main(String[] args)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, "First Java dialog");
}
}
8. ทําการแปลภาษาโปรแกรม (Compiler)
9. สั่งใหโปรแกรมทํางาน
10. เขียนผลการทํางานของโปรแกรมที่ได
-------------------------------------
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การทดลองที่ 2
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2. เพือ่ ใหสามารถมีความพรอมในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. ศึกษาการทํางานของโปรแกรมภาษาจาวาตามรูปแบบคําสั่ง (Syntax)

ความรูพื้นฐาน
การเขี ย นโปรแกรมจาวามี ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาด ว ยการสร า งโปรแกรมจาวาแล ว
ผูพัฒนาโปรแกรมตองทําการแปลภาษาจาวา ที่การสรางแฟมขอมูลที่เปนคลาสมาหนึ่งแฟมขอมูล ขั้น
ตอมาเปนการสั่งใหโปรแกรมทํางาน โดยใชโปรแกรม Edit Plus เปนเครื่องมือในการพัฒนา
โดยการเขียนโปรแกรมทั้งทําการคํานึงการทํางานของภาษาจาเปนการโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่ง
วัตถุ หรือ อ็อบเจกต ดวยภาษาจาวามีสิ่งที่เปนควรรูพื้นฐานที่สําคัญในการเขียนโปรแกรมดังนี้ คลาส
คือเปนการประกาศภาพรวมของกลุมวัตถุ อินสแตนซ เปนวัตถุท่ีถูกสรางขึ้นมาในหนวยความจําดวย
คําสั่ง new เปนการอางถึงขอมูลในหนวยความจําที่เปนวัตถุ ซึ่งทํางานคลายๆกับ พอยเตอร ในภาษาซี
คืออางไปยังหนวยความจําที่เก็บขอมูลนั่นเอง การปดบังขอมูล เปนวิธีการกําหนดสิทธิในการเขาถึง
ขอมู ล หรื อกํา หนดการกระทํ า ต อกั บ วัตถุของ คลาสนั้น ๆ ทําใหแนใจไดวาขอมูล ของวัตถุนั้น จะถูก
เปลี่ยนแปลงแกไขผานทางเมธอด หรือ คุณสมบัติ ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น การปดบังขอมูลนั้นเปนการ
ปองกันไมใหอ็อบเจกตภายนอกเขาถึงขอมูลไดอยางอิสระ เปนการสรางความปลอดภัยใหกับขอมูล การ
สืบทอดคุณสมบัติ เปนการสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแมไปยังคลาสลูก โดยที่คลาสลูกสามารถสืบทอด
คุณสมบัติมาจากคลาสแมได ซึ่งเปนคุณสมบัติของการนําอ็อบเจกต กลับมาใชใหมประหยัดเวลาในการ
ทํางาน ซึ่งเปนจุดเดนสําคัญ ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นามธรรม เปนการแสดงถึงคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของอ็อบเจกต เทาที่จําเปนตองรับรูและใชงาน โดยซอนสวนที่เหลือเอาไวเพื่อไมใหเกิด
ความสับสน และสามารถนํามาเพิ่มเติมคุณสมบัติเพิ่มเต็มภายหลังได โพลิมอฟซึม เปนการกําหนด
หนาที่การทํางานที่มีหลายรูปแบบ หรือกลาวไดวา หนึ่งเมธอด สามารถทํางานไดหลายๆรูปแบบ โดยมี
ชื่อเมธอดเดียวกัน แตสามารถทํางานแตกตางกันได ซึ่งโพลิมอฟซึมสามารถแบงเปน 2 แบบ คือ การโอ
เวอรโหลดดิ้ง (Overloading) และการโอเวอรไรดิ้ง (Overriding) เปนตน
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อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติที่สามารถเขาถึงระบบปฏิบัติการดอส (DOS Prompt)
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับดาวนโหลด
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง
1.
2.
3.
4.

เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
เขียนโปรแกรมตาม ตัวอยาง 2.1 โปรแกรมในการกําหนดคาคงที่
เมื่อพิมพโ ปรแกรมแล วใหนั กศึกษาทําการสั่ งใหโ ปรแกรมภาษาจาวาทําการแปลภาษา
โปรแกรมที่เขียนและตรวจความถูกตองและทําการแกไขขอผิดพลาดตามการแสดง สั่งทํา
การแปลภาษา ที่เขียนและตรวจความถูกตองและทําการแกไขขอผิดพลาดตามการแสดง
Error
5. สั่งทําการใหโปรแกรมทํางาน
6. ใหนกั ศึกษาเขียนผลการทํางานโปรแกรม
7. ทําการปรับปรุงโปรแกรมตาม ตัวอยาง 2.2 โปรแกรมในการแสดงคาที่กําหนด
8. ทําการแปลภาษาโปรแกรม
9. สั่งใหโปรแกรมทํางาน
10. ใหนักศึกษาเขียนผลการทํางานโปรแกรม
11. เขียนโปรแกรม ตัวอยาง 2.3 โปรแกรมในการกําหนดคาในขอบเขต
12. ทําการแปลภาษาโปรแกรม และสั่งใหโปรแกรมทํางาน
13. ใหนักศึกษาเขียนผลการทํางานโปรแกรม
14. เขียนโปรแกรม ตัวอยาง 2.4 การเขียนโปรแกรม ดวยการจบคําสั่งของแตละบรรทัดดวย
คําสั่ง ; หรือเขียนโคดในบรรทัดเดียวกันมากกวาหนึ่งคําสั่ง
15. ทําการแปลภาษาโปรแกรม และสั่งใหโปรแกรมทํางาน
16. เขียนผลการทํางานของโปรแกรมที่ได
17. ใหนักศึกษาเขียนผลการทํางานโปรแกรม พรอมวิเคราะหการทํางานของโปรแกรม
18. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมที่ยังไมสมบูรณ ตัวอยาง 2.5
19. ใหนักศึกษาแกไขใหสมบูรณ
20. ทําการแปลภาษาโปรแกรม สั่งใหโปรแกรมทํางาน และเขียนผลการทํางานโปรแกรม
-------------------------------------
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การทดลองที่ 3
ตัวแปรและตัวดําเนินการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมโดยการนําตัวแปรและตัวดําเนินการมาเปนเครื่องมือใน
การแกปญหาโจทยที่กําหนดได
2. เพื่ อ ให ส ามารถมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห ตั ว แปรและตั ว ดํ า เนิ น การบนตั ว
โปรแกรมจาวา
3. เพื่ อให เ กิ ดทั กษะในการโปรแกรมภาษาจาวา ด ว ยการประยุกต ตั ว แปรและตั ว
ดําเนินการมาประกอบเปนงาน

ความรูพื้นฐาน
ตัวแปร เปนสวนประกอบที่สําคัญอยางมากในการโปรแกรมทุกโปรแกรมตองมีการเรียกใชตัว
แปรทุกครั้ง เพื่อใหเก็บขอมูลไดเหมาะสมกับขนาดของคาที่ตองทําการเก็บ ตัวแปรเลขที่นํามาใชงาน
สามารถแบงไดดังนี้ 1) ชนิด Boolean ขนาด 1 บิท 2) ชนิด byte ขนาด 8 บิท 3) ชนิด char ขนาด
16 บิท 4) ชนิด short ขนาด 16 บิท 5) ชนิด int ขนาด 8 บิท 6) ชนิด float ขนาด 32 บิท 7) ชนิด
long ขนาด 64 บิท และ 8)ชนิด double ขนาด 64 บิท ดังนั้นนักศึกษาตองพิจารณาในการกําหนด
หรือประกาศตัวแปรวาตองนํามาใชในการเก็บขอมูลเปนชนิดใด เพื่อใหการประมวลผลของโปรแกรม
ทํางานไดอยางมีประสิทธิ หมายถึงโปรแกรมทํางานไดถูกตองแลว โปรแกรมตองสามารถทํางานหรือ
ประมวลผลไดอยางรวดเร็วตามมาดวย
ตัวดําเนินการ สามารถทําการแบงตามลักษณะการดําเนินการกับตัวถูกกระทําได 6 ลักษณะ
ดังนี้ 1) ตัวดําเนินการการกําหนดคาโดยใชสัญญาลักษณ = (เครื่องหมายเทากับ) เปนตัวดําเนินการ
ในการทําหนาที่ในการกําหนดคา ตางๆ 2) ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ซึ่งมีสวนยอยดังนี้ 2.1) ตัว
ดําเนินการทางคณิตศาสตรเลขจํานวนเต็ม มีเครื่องหมาย + (บวก) เครื่องหมาย – (ลบ) เครื่องหมายคูณ
(*) เครื่องหมายหาร (/) และเครื่องหมายหารคิดเศษ (modulus: %) 2.2) ตัวดําเนินการทาง
คณิตศาสตรเลขทศนิยม มีเครื่องหมาย + (บวก) เครื่องหมาย – (ลบ) เครื่องหมายคูณ (*) เครื่องหมาย
หาร (/) และเครื่องหมายหารคิดเศษ (modulus: %) 2.3) ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรรวมกับการ
กําหนดคา เปนตัวดําเนินการที่นําผลการกระทําของคณิตศาสตรมาเก็บยังตัวแปรเดิมที่ถูกกระทํา เชน a
= a+1; 2.4) ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรการเพิ่มคาและการลดคา เปนตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร
ที่นิยมนํามาใชในการกําหนดการเพิ่มคาหรือลดคา เปนสวนหนึ่ง ของกลุมคําสั่งวนรอบ ดังเชน a =
a+1 สามารถเขียนลดรูปไดเปน a++; 3) ตัวดําเนินการระดับบิท ในการกระทําระดับบิทสามารถ
กระทําขอมูลของตัวแปรที่เปนชนิดตัวเลขขนาดตางๆ ไดแก byte, short, integer, long และ char ตัว
ดําเนินการที่นํามาดําเนินการระดับบิท มีดังนี้ อินเวอรเตอร แอนด ออร เอ็กคูซีพออร การเลื่อนขวา
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และเลื่อนซาย 4) ตัวดําเนินการความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ ไดแก ตัวดําเนินการเทากัน == ตัว
ดําเนินการไมเทากัน != ตัวดําเนินการมากกวา > ตัวดําเนินการนอยกวา > ตัวดําเนินการมากกวาและ
เทากับ >= ตัวดําเนินการนอยกวาและเทากับ >= เปนตน

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง

1. เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
2. ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
3. เขียนโปรแกรมตาม ตัวอยาง 3.1 โปรแกรมการกําหนดตัวแปร และการเปรียบเทียบตัว
ดําเนินการหารกับโมดูลัส
4. เมื่อพิมพโ ปรแกรมแล วใหนักศึกษาทําการสั่งใหโปรแกรมภาษาจาวาทําการ สั่งทําการ
แปลภาษา และสั่งทําการใหโปรแกรมทํางาน
5. ใหนักศึกษาเขียนอธิบาย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวา
ทํางานอยางไรโดยอางอิง ตัวแปร และตัวดําเนินการ
6. ทําการปรับปรุงโปรแกรมตาม ตัวอยาง 3.2
7. ทําการแปลภาษาโปรแกรม และสั่งใหโปรแกรมทํางาน
8. ใหนักศึกษาเขียนผลการทํางานโปรแกรม
9. ใหนักศึกษาทําการเขียนโปรแกรมทําการใชตัวดําเนินการออร(OR) กระทํา 2 ตัวแปร แลว
นําผลมาผานการตัวดําเนินการน็อต(NOT) โดยทําการดัดแปลงจากตัวอยางโปรแกรมภาพ
ที่ 3.17 ทําการแปลภาษาโปรแกรม และสั่งใหโปรแกรมทํางาน
10. ใหนักศึกษาเขียนผลการทํางานโปรแกรม
11. ใหนักศึกษาทําการเขียนโปรแกรมทําการใชตัวดําเนินการเอ็กคลูซีพออร(EXCLUSIVE OR)
กระทํา 2 ตัวแปร โดยทําการดัดแปลงจากตัวอยางโปรแกรมภาพที่ 3.18
12. ทําการแปลภาษาโปรแกรม และสั่งใหโปรแกรมทํางาน
13. เขียนผลการทํางานของโปรแกรมที่ได
14. ใหนักศึกษาทําการเขียนโปรแกรมทําการใชตัวดําเนินการความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ
(Relational Operator) ตรวจสอบรหัสผาน (pass word)
15. ทําการแปลภาษาโปรแกรม สั่งใหโปรแกรมทํางาน และเขียนผลการทํางานโปรแกรม
-------------------------------------
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การทดลองที่ 4
ประโยคควบคุมการทํางาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมในการควบคุมการทํางานของงานที่กําหนดได
2. เพื่อใหสามารถมี ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โปรแกรมใหสามารถทําการ
ควบคุมไดทั้งประโยคการทํางานวนรอบ ประโยคการควบคุมการตัดสินใจ
3. เพื่อใหเกิดทักษะในการแกปญหาโปรแกรมภาษาจาวาได

ความรูพื้นฐาน
ประโยค if-else

มีโครงสรางของประโยค if-else ดังนี้
if (<boolean expression >)
<statements>;
[else <statements>; ]

เมื่อ
<boolean expression>คื อ ประโยคเงื่อนไขที่ กําหนดตรวจสอบถ าถูก ตองใหค าบูลี น เป น
true และให ทํางานใน statements ในบล็ อกถัด ไป และถ า
ตรวจสอบเงื่อนไขวาไมถูกตองคาบูลีนเปน false ใหทําบล็อกถัดไป
หรือทําดําเนินการหลัง else ถามี
<statements>
คือ บล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
[…]
คือ เปนเครื่องหมายที่แสดงวาผูเขียนโปรแกรม จะกําหนดคาใดๆ
ในเครื่องหมาย[ ] หรือไมก็ได เชน [else <statements>;]
หมายถึง ถามีการกําหนด else เปนการกําหนดบล็อกใหดําเนินการ
งานเมื่อเงื่อนไขไมถูกตอง
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ประโยค switch-case

เมื่อ

มีโครงสรางของประโยค ดังนี้
switch (<variable >)
{
case <value> : <statements>; break;
case <value> : <statements>; break;
.
default : <statements>;
}
<variable>

เปน คา ที่ใชกําหนดทางเลือก โดยการเทียบคาของ variable วาตรง
กับ value ที่ case ใด ตัวคอมไพเลอรจะตัดสินใจเลือกงานนั้น คา
ของ variable สามารถเปนชนิดขอมูล int, short, long, char, หรือ
byte แตหามเปน boolean, float, หรือ double
case <value> เปนตัวงานที่ถูกเลือกจาก คาของ variable ตรงกับ value ซึ่งคาของ
value เปนตัวแยกแยะงาน ดังนั้นคาของ value หามมีคาซ้ํากัน
<statements> เปนบล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
Default
เปนบล็อกใหดําเนินการกอนออกจาก switch-case ในกรณีที่คาใน
variable มีคาไมตรงกับvalue ของ case ใดๆ
break
ทําหนาที่ปดงานของแตละ case ยกเวนในสวนของ default ไมตอง
ใช break

ประโยค for

มีโครงสรางประโยคดังนี้
for (<initial exp> ; <condition exp> ; <update exp>)
<statements>;
เมื่อ
<initial exp> เป น คาที่ ใชกํ าหนดคาเริ่มต น ของรอบที่ต องการให ทํางานซ้ํ า ซึ่ ง
สามารถกําหนดใหเปนคาผานตัวแปร หรือ กําหนดใหอยูในรูปของ
สมการ สามารถกําหนดได
<condition exp>เปน เงื่อนไขในการตรวจสอบจํานวนรอบวาครบตามจํานวนที่
กํา หนดหรือไม ซึ่งถาผลการทดสอบเปน true โปรแกรมจะไป
ดําเนินการใน statement
<statements> เปนบล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
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<update exp> จะถูกเรียกใหประมวลผลตอจากการทํางานของ statement และนํา
คาตัวแปรเริ่มตนที่ปรับปรุงคา (update) แลวไปทําการทดสอบ
เงื่อนไขใน <condition exp> อีก และทํางานซ้ําเชนนี้จนกวาคาใน
<condition exp> มีคาเปน false โปรแกรมก็จะหลุดจากลูปไป
ทํางาน ในประโยคที่ตอจาก statement

ประโยค while (while statement)
มีโครงสรางประโยคดังนี้
while (<boolean expression>)
<statements>;

เมื่อ

<boolean expression> เปน เงื่อนไขในการตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ซึ่งถาผลการ
ตรวจสอบเปน true โปรแกรมจะไปดําเนินการใน statement แต
ถาผลการตรวจสอบเปน false โปรแกรมจะไปดําเนินการใน นอก
บล็อกของ statements
<statements> เปนบล็อกที่กําหนดงานใหดําเนินงานในการแกปญหาของโปรแกรม
ซึ่งอาจเปนคําสั่งหรือเมธอดเดียว หรือเปนกลุมคําสั่งมากกวาหนึ่ง
คําสั่งตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }

ประโยค do…while (do…while statement)
มีโครงสรางประโยค do…while ดังนี้

do {

<statements>;
} while (<boolean expression>);

เมื่อ
do
เปนการสั่งใหทํางานเริ่มตนกอนหนึ่งรอบ ตามบล็อก statement
<statements> เปนบล็อกที่ดําเนินงานของลูปในการทํางานซ้ํา เปนกลุมคําสั่งในการ
แกปญหาของโจทยตองเขียนภายใตเครื่องหมาย { }
while <boolean expression> เปน เงื่อนไขในการตรวจสอบวาถูกตองหรือไม ซึ่ง
ถาผลการตรวจสอบเปน true โปรแกรมจะไปดําเนินการใน do <statement> ไป
เรื่อยๆ จนตรวจสอบแลวผลเปน false โปรแกรมจะไปดําเนินการนอกบล็อกของ
statements
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ประโยคการควบคุมอื่นๆเพิ่มเติม (other control statements)

ประโยคในการควบคุ ม ทิ ศ ทางกํ า หนดให โ ปรแกรมทํ า งานของผู เ ขี ย นโปรแกรม
นอกเหนือจากวิธีในการกําหนดผานทางเงื่อนไข ผานทางการวนลูป เปนหลักแลวยังมีประโยคที่
นาสนใจเพิ่มเติม ที่สามารถนํามาชวยในการแกปญหาในการเขียนโปรแกรมที่ไมปกติได เมื่อ
ตองการกระโดด (jump) ออกจากบล็อกของลูปการทํางานปกติ ไปยังจุดการทํางานจุดอื่นได
ประโยคดังกลาวประกอบดวย ประกอบดวย break, continue และ return

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง

1. เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
2. ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
3. เขี ย นโปรแกรมตาม ตั ว อย า ง 4.1 เป น ตั ว อย า งโปรแกรมการกํ า หนดแสดงข อ ความ
GoodMorning เมื่อรับคา 0-11 แสดงขอความ GoodAfterNoon เมื่อรับคา 12-18 และ
แสดงขอความ GoodEverning เมื่อรับคา 19-24
4. เมื่อพิมพโปรแกรมแลวใหนักศึกษาทําการสั่งใหโปรแกรมภาษาจาวาทําการแปลภาษา สั่ง
run และเขียนผลการทํางานของโปรแกรม ตั้งแตเริ่มทําการรับคาจากคียบอรด และผลการ
ประมวลผลโปรแกรม
5. เขียนโปรแกรมตาม ตัวอยาง 4.2 โปรแกรมการใช for loop ใหนักศึกษาทําการวิเคราะห
โปรแกรม วาสามารถนําไปใชงานไดหรือไม ใหนักศึกษาทําการปรับปรุงโคดใหสามารถ run
ได ตามที่นักศึกษาตองการ
6. ทําการแปลภาษาโปรแกรม สั่งใหโปรแกรมทํางาน และใหนักศึกษาเขียนผลการทํางาน
โปรแกรม
7. ใหนักศึกษาทําการเขียนโปรแกรมตัวอยาง 4.3 โปรแกรมการใช do…while loop ให
นักศึกษาทําการวิเคราะหโปรแกรม วาสามารถนําไปใชงานไดดานใด ใหนักศึกษาทําการ
ปรับปรุงโคดใหสามารถ run ได ตามที่นักศึกษาตองการ
8. จงเขียนโปรแกรม Java ใหรับคาชื่อของผูเขียนโปรแกรม ทําการพิมพ 5 ครั้ง เพื่อทําการ
คํานวณ
การบวกจาก 1 ถึง 100 โดยที่บวกเฉพาะเลขคี่ (1, 3, 5, . . . )
-------------------------------------
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การทดลองที่ 5
คลาสและอ็อบเจกต
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมในงานดวยการใชโครงสรางคลาส
2. เพือ่ ใหสามารถสรางอ็อบเจกตประกอบการเขียนโปรแกรมได
3. เพื่อใหสามารถมีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะการทํางานของแตละอ็บเจกต และ
สังเคราะหโปรแกรมใหสามารถนําคลาสที่สรางขึ้น หรือคลาสจากไลบรารีมาใชงานได
4. เพื่อใหเกิดทักษะในการแกปญหาโปรแกรมภาษาจาวาได

ความรูพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จึงเปนการเขียนโปรแกรมที่สามารถเขาถึงในการแกปญหาได โดยมี
แนวคิดจากธรรมชาติมากําหนดเปนหลักในการเขียนโปรแกรม มีองคประกอบสําคัญคือ คลาส แพ็กเกจ
และ อ็อบเจกต มีรายละเอียดดังนี้
คลาส เปนเปรียบเสมือนกับภาชนะที่รวบรวมวัตถุ(object) โดยในแตละวัตถุประกอบดวย ตัว
แปร และสองเมธอด ความหมายของคลาส คือเปนที่รวบรวมอ็อบเจกตหนึ่งอ็อบเจกต หรือมากกวา
หนึ่งอ็อบเจกต หรือเรียกคลาสวา เปนพิมพเขียวในการสรางอ็อบเจกต โดยขอมูลที่อยูในคลาสในแตละ
คลาส สามารถเรียก หรือนํามาใชมาใชงานภายนอกคลาสได
แพ็กเกจ การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ดวยภาษาจาวามีการเรียกใชงานคลาสที่เปน
แพ็กเกจอยางสม่ําเสมอ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูพัฒนาโปรแกรมไดอยางตอเนื่อง แพ็กเกจที่เปน
ส ว นสํ าคัญสํ า หรั บ ผู เ ริ่ มต น ในการพั ฒ นาโปรแกรมภาษาจาวา ควรรูและนํามาใชงานบางสว นดั ง นี้
java.applet เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาสดาน Applet สวน java.awtเปนแพ็กเกจที่เก็บคลาส
ดาน GUI(Graphic User Interface) แยกจาก swing และ java.beans เปนแพ็กเกจที่เก็บคลาส
ดาน beans เปนตน
อ็อบเจกต มีรูปแบบในการสราง ประกอบดวย 3 แบบ คือที่
1. ประกาศ instance class ดวย class_name Object_ identifier ;
โดยการเตรียมพื้นที่บนหนวยความจําสําหรับ instance class ที่สรางขึ้นดวย
Object_ identifier = new class_name ([class_parameter]);
2. ประกาศ instance พรอมเตรียมพื้นที่บนหนวยความจําสําหรับ instance ที่สรางใหม
class name Object_ identifier = new class_name();
3. สรางอ็อบเจกตโดยไมประกาศตัวแปรอ็อบเจกตเพื่อใชอางอิงอ็อบเจกตได
new class_name();
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สวนคอนสตรัคเตอร เปนการสรางอ็อบเจกตพรอมกับการกําหนดคาเริ่มตนใหกับแอทตริบิวต
ตาง ๆ ของอ็อบเจกตที่ไดสรางขึ้นดวยคียเวรด new โดยคอนสตรัคเตอรจะถูกเรียกใชใหทํางาน
อัตโนมัติ เมื่อทําการสรางออบเจ็คขึ้น ในขณะที่สรางแตละอินสแตนซขึ้นมาที่มีชื่อเดียวกันกับ
คลาส ซึ่งสามารถกําหนดเปน public ไวหนา modify ไดเทานั้น

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง

1. เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
2. ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
3. เขียนโปรแกรมตาม ตัวอยาง 5.1 เปนตัวอยางโปรแกรมการสรางคลาสลักษณะคอนสตรัค
เตอร และการสงคาเมื่อมีการสรางอ็อบเจกต ทําการบันทึกคลาสเปน Lab5_1 ทําการ
ทดสอบโปรแกรม
4. เมื่อพิมพโปรแกรมแลวใหนักศึกษาทําการสั่งใหโปรแกรมภาษาจาวาทําการแปลภาษา สั่ง
run และเขียนผลการทํางานของโปรแกรม ตั้งแตเริ่มทําการรับคาจากคียบอรด และผลการ
ประมวลผลโปรแกรม
5. เขียนโปรแกรมตาม ตัวอยาง 5.2 โปรแกรมการใชคลาส ใหนักศึกษาทําการวิเคราะห
โปรแกรม วาสามารถนําไปใชงานไดหรือไม ใหนักศึกษาทําการปรับปรุงโคดใหไดผลตามที่
นักศึกษาตองการ
6. ใหนักศึกษาทําการศึกษาแพ็กเกจของโปรแกรมภาษาจาวา เพิ่มเติมจาก ตัวอยางโปรแกรม
5.3
7. ทําการแปลภาษาโปรแกรม สั่งใหโปรแกรมทํางาน และใหนักศึกษาเขียนผลการทํางาน
โปรแกรม
8. ใหนักศึกษาทําการเขียนโปรแกรมตามตัวอยางโปรแกรมที่ 5.4 ใหสามารถทํางานรับจาก
ผูใชงาน จํานวน 2 คา แลวนํามาคํานวณ พรอมแสดงผลการคํานวณดวย Dialog ของ
Packet
-------------------------------------
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การทดลองที่ 6
การใชงานแอพเพ็ต
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมจาวาดวยเทคโนโลยีแอพเพ็ตได
เพื่อใหสามารถนําโคดแอพเพ็ตมาทํางานรวมกับเว็บเพจได
เพื่อใหสามารถมีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะการทํางานของแตละเทรดได
เพื่อใหเกิดทักษะในการแกปญหาโปรแกรมภาษาจาวาได

ความรูพื้นฐาน
ในการสร างโค ดจาวาแอพเพ็ ตตองการสรางอ็อบเจกต ที่ได ทําการขยายมาจากคลาส

ตนแบบชื่อ java.applet.Applet ดวยคียเวิรด extends ดังตัวอยางการสรางอ็อบเจกต ดังนี้
public class FirstApplet extends java.applet.Applet
{
public void paint (Graphics g)
{
ตัวโคดของสิ่งที่ตองการใหแสดงสูหนาจอภาพ
}
}

เมื่อ FirstApplet.java ถู กคอมไพลแลว จะได FirstApplet.java.class จากนั้นจะต องมี
HTML page
ที่ มี APPLET
tag
ที่ เ รี ย ก FirstApplet.java.class ให ทํ า งานอยู ใ น
ไฟล JavaApplet.html และทําการเรียก Applet มาใชงานดวย appletviewer (ภาพดานลาง)
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ภาพแสดงการ APPLET tag อยูในไฟล JavaApplet.html
ในการทํางานรวมกันระหวางแท็กแอพเพ็ต กับ HTML สามารถทําการสงพารามิเตอรที่อยู
ภายใตแท็ก <APPLET> กับ </APPLET> โดยมีรูปแบบ
<APPLET CODE = "AppletFile.class" width = 300 height =100>
<PARAM NAME = “ชื่อของพารามิเตอร 1” VALUE = “คาขอมูลของพารามิเตอร 1”>
…
<PARAM NAME = “ชื่อของพารามิเตอร N” VALUE = “คาขอมูลของพารามิเตอร N”>
</APPLET>
โดยพารามิเตอร เปนลักษณะ Case-Sensitive กลาวคือ ถาเปนชื่อเดียวกันแตคนละลักษณะ
ตัวพิมพ ถือวาเปนชื่อพารามิเตอร คนละตัวกันจึงสามารถใช ในการเก็บคาขอมูลคนพารามิเตอรละตัว

การสรางกราฟกแสดงผลสูหนาจอภาพ สามารถทําไดโดยใชเมธอด ที่อยูในแพ็คเก็ต

java.awt เชน setColor() และ setFont() สวนเมธอดที่ทําการสรางลักษณะรูปรางตางๆ ไดแกเมธอด
drawString(), drawLine(), drawRect(), fillRect(), drawRoundRect(), fillRoundRect(),
drawOval(), fillOval(), drawArc(), fillArc(), drawPolygon(), fillPolygon() และเมธอด
drawPolyline() ดังตัวอยาง การกําหนดสีใหไปใชกับอ็อบเจกตที่ตองการแสดงกราฟก มีรูปแบบการ
โคด
setColor(Object สี);

การกําหนดเสียงของแอพเพ็ต ทําไดโดยการเรียกเมธอดสําหรับใชงานการนําเสียงมาเก็บไว

ที่ ตั ว แปรได ด ว ยเมธอด getAudioClip() และเมธอดสั่ ง การควบคุ ม เสี ย ง เมธอดสั่ ง ให เ ป ดเสี ย ง
AudioClip.play() เมธอดสั่งวนรอบเสียง AudioClip.loop() และเมธอดปดเสียง AudioClip.stop()
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เปนตน ซึ่งไฟลเสียงที่นํามาใชงานควรอยูที่โฟลเดอรเดียวกับโคดจาวา และชนิดของไฟลเสียงที่สนับสนุน
ไดแก .wav .au และ .midi เปนตน
การกําหนดภาพของแอพเพ็ตสามารถเรียกใชงานไดอยางสะดวก ไดดวยถาตองการนํา
ภาพมาเก็ บ ไว ที่ ตั ว แปรได ด ว ยเมธอด getImage()
และเมธอดสั่ ง แสดงภาพได ด ว ยเมธอด
g.drawImage(“ไฟลภาพ”, 0, 0, null) ซึ่งไฟลภาพที่นํามาใชงานควรอยูที่โฟลเดอรเดียวกับโคดจาวา
และชนิดของไฟลภาพที่แอพเพ็ตสนับสนุนไดแก .gif และ .jpg เปนตน
แอพเพ็ตกับเทรดสําหรับภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวสามารถสรางขึ้นได โดยการนํา
ภาพนิ่งหลายๆ ภาพมาฉายตอเนื่องกันดวยความเร็วสูง ทําใหเกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ซึ่งใน
การดํ า เนิ น การต อ งอาศั ย การทํ า งานของ เทรด ซึ่ ง เทรด ก็ คื อ ส ว นประกอบย อ ยของการโปรเซส
(ประมวลผล) ดังนั้น เทรด จึงเปนงานยอยๆ ของการประมวลผลในขบวนการทํางานของโปรเซสเซอร
ถาในการทํางานของซีพียู 1 โปรเซส ที่มีการทํางานหลายๆ เทรด (งานยอย) การสรางเทรดในแพ็กเกจ
ของแอพเพ็ต เปนการเรียกเมธอด run() ซึ่งระบบก็ตองมีสวนประกอบการทํางานเทรดของเมธอด
paint() ประกอบทุกครั้งอยางนอย 1 เทรด ตัวอยาง การสรางคลาสที่มีการอินเตอรเฟส (interface) เท
รดเปนสวนยอยนั่นเอง เชน public class ClassName implements Runnable {…} หรือสรางคลาส
ดวย public class ClassName extends Thread {…} ในการสรางภาพเคลื่อนไหว กอนทําการสราง
ตองเตรีย มภาพที่ตองการนํ ามาแสดง และพื้นหลังที่ตองการใหภ าพนิ่ง จํ านวนตามที่ ตองการสราง
ภาพเคลื่อนไหวในที่นี้ตองทําการเตรียมแฟมขอมูลที่เปนนามสกุล .gif มารวมใชงานการสรางเปนตน

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง
1. เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
2. ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
3. เขียนโปรแกรมตามตัวอยาง 6.1 โปรแกรมในการกําหนดสี สรางรูปสี่เหลี่ยม และ เติมสีใน
รู ป เหลี่ ย ม ที่ ใ นการใช เ มธอดการสร า งกราฟ ก ด ว ยเมธอด setColor()และเมธอด
drawRect() ซึ่งมีรูปแบบการโคด คือ drawRect(x, y, w, h) โดย x, y เปนจุดเริ่มตนของ
รูปสี่เหลี่ยม สวน w เปน ความกวางของรูปสี่เหลี่ยม และ h เปนความสูงของรูปสี่เหลี่ยม
และการเติมสีลงในรูปเหลี่ยม
4. ใหนักศึกษาเขียนอธิบาย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวา
ทํางานอยางไรโดยนําผลการทดลองมาประกอบการอธิบาย
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5. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรม ตามตัว อยางที่ในการใช เมธอดการสรางกราฟกด วยเมธอด
setColor()และเมธอด drawRoundRect(20,10,100,100,50,50) ซึ่ ง มี รู ป แบบการโค ด
คือ drawRoundRect(x, y, w1, h1, w2, h2) โดย x, y เปนจุดเริ่มตนของรูปสี่เหลี่ยม
สวน w1 เปนความกวางของรูปสี่เหลี่ยม และ h1 เปนความสูงของรูปสี่เหลี่ยม สวน w2
เปนความกวางของรูปสี่เหลี่ยมของที่ใชกําหนดความโคงของมุมสี่เหลี่ยม และ h2 เปน
ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมของที่ใชกําหนดความโคงของมุมสี่เหลี่ยม แสดงภาพที่ 6.17 และ
การเติมสีลงในรูปเหลี่ยมเมธอด fillRoundRect()
6. ให นั กศึ กษาเขี ย นโปรแกรมตาม ตัว อยาง 6.2 โปรแกรมในการแสดงค าของเมธอด
drawRoundRect() กับเมธอด fillRoundRect()
7. ทําการแปลภาษาโปรแกรม สั่งใหโปรแกรมทํางาน ใหผลการทํางานแสดงภาพที่ 6.18
8. ใหนักศึกษาเขียนใหนักศึกษาเขียนอธิบาย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ใน
แตละบรรทัดวาทํางานอยางไรโดยนําผลการทดลองมาประกอบการอธิบาย
9. เขี ย นโปรแกรมตาม ตั ว อย า ง ตั ว อย า ง 6.3 โปรแกรมในการแสดงค า ของเมธอด
drawOval() กับเมธอด fillOval()
10. ใหนักศึกษาเขียนอธิบาย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวา
ทํางานอยางไร และใหเขียนผลการทํางานของโปรแกรม
11. ใหนักศึกษาทําการคนควาในการเขียนโคด โดยใช g .setColor(), drawRect(), fillRect(),
fillOval() ใหสามารถ แสดงผลการทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 6.19)
12. ใหนักศึกษาทําการคนควาในการเขียนเมธอด drawArc(), fillArc(), drawPolygon(),
fillPolygon() และเมธอด drawPolyline()
13. จงเขียนโคดใหมีภาพเคลื่อนไหวของแอพเพ็ตอยางนอย 2 ภาพ และเขียนเหตุผลการแสดง
คาของโคดวาไดผลที่แสดงการทํางานเปนเพาะเหตุใด
14. จากโคดดานลางพรอมเขียนเหตุผลการแสดงคาของโคดวาไดผลที่แสดงเพราะเหตุใด
import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class ImageExApplet extends java.applet.Applet
{
Image imgEx;
public void init()
{
imgEx = getImage(getCodeBase(), "bravo.gif");
}
public void paint(Graphics g)
{
g.drawImage(imgEx, 100, 100, null); }
}
-------------------------------------
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การทดลองที่ 7
สวนติดตอกับผูใชแบบกราฟก
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมจาวาสรางสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกได
2. เพื่อใหสามารถนําสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟกมาทํางานรวมกับเสียงและภาพได
3. เพื่อใหสามารถมีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะการทํางานของสวนติดตอกับผูใช
แบบกราฟกได
4. เพื่อใหเกิดทักษะในการแกปญหาโปรแกรมภาษาจาวาได

ความรูพื้นฐาน
GUI มีสวนประกอบหลักดังนี้
Containers เปนสวนที่ทําหนาที่ในเก็บ Components ตางๆ ที่ตองแสดงหนาเว็บ ตามที่

กําหนด ซึ่งอาจเปนโครงรางในการออกแบบการวาง layout (เชน flow หรือ grid) และสวนของ
container สามารถเก็บสวนที่เปน sub-containers ไดก ารโปรแกรม GUI ใน Container จะต อ ง
มี frame, Dialog และ Applet (Top-Level Containers) ซึ่ ง ในสวนของ frame ได
จัดเตรียมสวนที่เปน main window
Components
เป น ส ว นประกอบเป น ส ว นที่ แ สดงข อ มู ล บนหน า จอเว็ บ เช น
Button, Label, and TextField เปนตน ในการโปรแกรม GUI ทุก component ตองถูกวางใน
container โดยทุก component สามารถวางดวยเมธอด add (Component c) มีผลทําให
Container สามารถเขามาทํางานได

การโปรแกรม GUI ดวย Swing และ AWT
ขั้นตอนที่ 1 สราง JFrame ดวย JFrame fName = new JFrame("Title");
ขั้นตอนที่ 2 สราง JPanel ซึ่งเปน component และตองนํา JPanel ไปวางบนในสวนของ container
ในที่นี้
ก็คือ JFrame ซึ่งมีรูปแบบของการสราง JPanel คือ
JPanel pName = new JPanel(manager);
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ขั้นตอนที่ 3 สรางคลาสที่เปน Component
3.1 สวนที่เปน ปุม (Button) สามารถสรางโดยมีรูปแบบการสราง ดังนี้
JButton bName = new JButton(text, icon);
3.2 ปายแสดงขอความ (Label) มีรูปแบบการสราง ดังนี้
JLabel lName = new JLabel(text, icon, alignment);
3.3 ชองรับขอความ (TextField) มีรูปแบบการสราง ดังนี้
JTextField tName = new JTextField (text, length);
3.4 ชองรับรหัสผาน (PasswordField) มีรูปแบบการสราง ดังนี้
JPasswordField pwName = new JPasswordField (text, length);
3.5 ตัวเลือกหนึ่งรายการ (RadioButton) มีรูปแบบการสราง ดังนี้
JRadioButton rbName = new JRadioButton (text, icon, boolValue);
3.6 รายการขอมูล (List) มีรูปแบบการสรางรายการขอมูล ดังนี้
JList ltName = new JList (item);
3.7 ตัวเลือกรายการมากกวาหนึ่งตัวเลือก (CheckBox) มีรูปแบบการสรางรายการขอมูล ดังนี้
JCheckBox ckName = new JCheckBox (text, icon);
3.8 ตัวเลือกรายการหนึ่งตัวเลือก (ComboBox) มีรูปแบบการสรางรายการขอมูล ดังนี้
JComboBox cbName = new JComboBox (item);
3.9 เมนู (Menu) มีรูปแบบและขั้นตอนในการสรางเมนู ดังนี้
3.9.1 สรางเมนูบารดวย JMenuBar MyMenuBar = new JMenuBar();
3.9.2 สรางเมนูดวย JMenu MyMenu = new JMenu(StringName);
3.9.3
รายการเมนู ย อ ยJMenuItem
MyMenuItem
=
new
JMenuItem(iTemName);
3.9.4 การเพิ่มรายการเมนูยอยลงในเมนูดวย MyMenu.add(MyMenuItem);
3.9.5 การเพิ่มเมนูลงในเมนูบารดวย MyMenuBar.add(MyMenu);
3.9.6 การสั่งใหเมนูบารลงในเฟรมดวย FrameName.setJMenuBar(MyMenuBar);
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ขั้นตอนที่ 4 การจัดวางองคประกอบ (Layout Manager)
FlowLayout เปนการจัดวางองคประกอบใหทําการแสดงที่เรียงลําดับตามบรรทัดแรกใหเต็ม
บรรทัดกอนจึงทําการใหแสดงในบรรทัดถัดไป จนครบองคประกอบที่ถูกสั่งใหทําการแสดง ซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้
JPanel flName = new JPanel();
flName.setLayout(new FlowLayout());
BorderLayout เปนการจัดวางองคประกอบใหแสดงตามทิศทั้ง 5 ตําแหนง คือทิศเหนือ
(North) ทิศใต (South) ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West) และจัดใหอยูกึ่งกลาง ซึ่งมีรูปแบบ
ดังนี้
JPanel bflName = new JPanel();
flName.setLayout(new BorderLayout());
GridLayout เปนการจัดวางองคประกอบใหทําการแสดงในชอง (grid) เปนลักษณะตารางซึ่งมี
รูปแบบดังนี้
JPanel glName = new JPanel();
glName.setLayout(new GridLayout(Row, Column));

สราง Basic Event Handling

โดยมีละขั้นตอนในการสราง ดังนี้
1. สรางออบเจกต JRadioButton ดวย
JRadioButton rB = new JRadioButton ("Single Choice");
2. กําหนด Event ใหกับ ออบเจกต JRadioButton และ addActionListener ( listener )
เปนคําสั่งที่ใชในการดักฟงเหตุการณเมื่อมีการคลิกที่คอมโพเนนต ดวย
rB.addActionListener ( new ActionListener ( )
3. การคืนคาคอมโพเนนต เมื่อมีการเกิดเหตุการณ (Event) ขึ้น ดวย
JRadioButton rB = ( JRadioButton ) event.getSource ( );
4. การตรวจสอบสถานะของ RadioButton วาถูกเลือกอยูหรือไมถูกเลือกอยู ดวย
boolean isSelected = radioButton.isSelected ( );
5. การแสดง Message Dialog ดวย
JOptionPane.showMessageDialog ( null, "Click to selected." );
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อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง
1. เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
2. ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
3. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรม ตามตัวอยางที่ 7.1 ในการใช Frame และ Panel พรอมการ
กําหนดสี
4. ใหนักศึกษาเขียนอธิบาย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวา
ทํางานอยางไรโดยนําผลการทดลองมาประกอบการอธิบาย
5. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรม โดยใชเครื่องมือ ComboBox ใหไดผลการทํางานโปรแกรม ดัง
ภาพที่ 7.19
6. ให นั ก ศึ ก ษาเขี ย นโปรแกรมตาม ตั ว อย า ง 7.3 โปรแกรมในการแสดงค า ของเมธอด
drawOval() กับเมธอด fillOval()
7. ทําการแปลภาษาโปรแกรม สั่งใหโปรแกรมทํางาน ใหผลการทํางาน
8. ใหนักศึกษาทําการคนควาทําการเขียน ActionListener รองรับการคลิกเมาส และการรัน
ขอความลงใน TextBox จํานวน 20 ตัวอักษร
9. ใหนักศึกษาเขียน GUI ใหสามารถรับคามาทําการคํานวณคณิตศาสตรอยางมีระบบ 1
โปรแกรม
-------------------------------------
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การทดลองที่ 8
การติดตอกับกับแฟมขอมูล
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมจาวาสรางการติดตอกับแฟมขอมูลได
เพื่อใหสามารถนําสวนการตรวจจับดวย การใชคําสั่ง try … catch / finally
เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมจาวาสรางการติดตอดวยคารแร็คเตอรสตรีมได
เพื่อใหสามารถมีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะการทํางานแฟมขอมูลได
เพื่อใหเกิดทักษะในการแกปญหาโปรแกรมภาษาจาวาได

ความรูพื้นฐาน
ในการสงขอมูลระหวางตัวโปรแกรม กับแหลงที่เก็บขอมูลจะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นได 2
ลักษณะคือ การอาน (Read) กับ การเขียน (Write)
การอานไฟลสตรีม (File Stream Reading) ตองมีการตรวจสอบความถูกตองหรือ การดัก
จับ เออเรอร (Error) ทั้งดานอินพุตและเอาตพุต (IOException) วาแฟมขอมูลที่ไดทําการติดตอนั้นมี
อยูจริง หรือมีขอมูลอยูหรือไม ถาไมมีการทํางานของ IOException จะทําการฟองชนิดของการ Error
ใหผูใชโปรแกรมทราบขอผิดพลาด มีรูปแบบดังนี้
public static void main(String[] args) throws IOException
สามารถสั่งงาน ดังนี้
File filename
= new File(“path”);
FileInputStream fInput
= new FileInputStream(filename);
fInput.read();
การเขียนไฟลสตรีม (File Stream Writing) มีรูปแบบการสั่งงาน ดังนี้
File filename
= new File(“path”);
FileOutputStream fOutput = new FileOutputStream(filename,
append);
fOutput.write(data);
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การใชคําสั่ง try … catch / finally เปนการจัดการ Exception มีโครงสรางการทํางาน
คลายกับกลุมคําสั่ง if / else กลาวคือถามีการตรวจสอบเงื่อนไข ในที่นี้คือ Exception ที่อยูหลัง try วา
มีเหตุการณเกิดขึ้น ถือวาถูกตอง ก็จะใหโปรแกรมมาประมวลผลหลังคําสั่ง catch สวน finally เปน
ชุดคําสั่งใหทําทุกเหตุการณกอนออกจาก try
คารแร็คเตอรสตรีม เปนสตรีมที่มีการจัดการขอมูลที่ไดทําการติดตอกับแฟมขอมูล เมื่อทําการ
เรียกใชแฟมขอมูลที่ไมมีอยูในหนวยความจํา ก็จะทําการสรางแฟมขอมูลขึ้นมาตอบสนองการติดตอของ
Stream ไดทันที
การอานขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม มีรูปแบบดังนี้
File filename
= new File(“path”);
FileReader fInput = new FileReader(filename);
data
= fInput.write();
การเขียนขอมูลคารแร็คเตอรสตรีม มีรูปแบบดังนี้
File filename
= new File(“path”);
FileWriter fOutput = new FileWriter(filename [, append]);
fOutput.write(data);

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม Edit Plus
ตัวโปรแกรมภาษาจาวา
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
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วิธีทดลอง
1. เปดโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรม Edit Plus บนเครื่องคอมพิวเตอรของนักศึกษา
2. ตรวจสอบที่อยูของคําสั่งตางในโปรแกรม Edit Plus กอนใชงาน
3. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรม ตามตัวอยางที่ 8.1 การใช Byte Stream และทําการจัดเตรียม
แฟ มข อมู ล ที่ ใช ในการติ ดตอกับ โปรแกรมแกม ชื่อ D:/Java/DataForLaB8.txt และ
LaB8Out.txt
4. ใหไดผลการทํางาน ขอมูลในแฟม D:/Java/DataForLaB8.txt แสดงภาพที่ 8.13ม 8.14
และ 8.15
5. ใหนักศึกษาเขียนอธิบาย โดยทําการวิเคราะหการทํางานของแตคําสั่ง ในแตละบรรทัดวา
ทํางานอยางไรโดยนําผลการทดลองมาประกอบการอธิบาย
6. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรม เรื่อง try… catch ใหไดผลการทํางานโปรแกรม (ภาพที่ 8.16)
7. ใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมตาม ตัวอยาง 8.3 โปรแกรมในการแสดง character stream
โดยใช try… catch รวมกับ การใชคําสั่งการติดตอแฟมขอมูลระดับ ไฟล ด วยคําสั่ ง
FileReader และ FileWriter
8. ใหนักศึกษาเขียนผลการทดลองของโปรแกรมและอธิบาย การทํางานมาพอเขาใจ
9. ให นักศึ กษาทํ า การค น ควาทําการเขียน ใหนักศึกษาทําการคน ควาทําการเขียน Buffer
Stream รองรับการปอนขอมูล จํานวน 10 ตัวอักษร
10. ใหนักศึกษาทําการคนควาทําการเขียนขอมูลดวยคลาส PrinterWriter
-------------------------------------
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การทดลองที่ 9
การประยุกตการติดตอฐานขอมูลกับเครือขาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมจาวาบนเน็ตบีนสได
2. เพื่อใหสามารถเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอลได
3. มีทักษะการโปรแกรมใชมายเอ็สคิวแอลบนเครือขายได

ความรูพื้นฐาน
การติดตั้งเน็ตบีนส

สามารถดาวนโหลดไดที่ https://netbeans.org/downloads/

การใชงานเน็ตบีนส
8.0

เรียกโปรแกรมเน็ตบีนส จาก Start->All Programs ->NetBeans->NetBeans IDE

สรางโปรเจ็ค (Project )

ดวยการเลือกรายการเมนู File->New Project

สั่งใหทํางาน

สั่งใหทําการทดสอบและการทํางานของโคดดวยการคลิกปุม Play

การติดตั้ง AppServ

การติ ด ตั้ ง ระบบเครื อขา ยคอมพิว เตอร สําหรับ การเขี ย นการควบคุ มหนาเว็บ ไซต
โปรแกรมฐานขอมูลมายเอ็สคิวแอล (MySQL) และ phpMyAdmin ซึ่งชุดพัฒนาสามารถ
ดาวนโหลด ไดที่ http://sourceforge.net/projects/appserv/files/
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การเชื่อมตอเน็ตบีนสกับมายเอ็สคิวแอล
เปดโปรแกรม NetBeans เพื่อทําการเปด Services ของ Database ผานทาง Driver
ใหสามารถเชื่อมตอ MySQL
ทําการเปด Services ก็สามารถนํา NetBeans ทําการเชื่อมตอกับ MySQL ผานทาง
Localhost
ทําการกําหนด Configuration ใหกับ Host ที่เปน localhost คือ User Name : คือ
root สวน Password : คือ อยางนอย 4 ตัวอักษร

การเพิ่ม Library ของ NetBeans กับ MySQL jdbc Driver
การกําหนดใหมีการทํางานรวมกันระหวาง NetBeans กับ MySQL มีความจําเปนตอง
อาศัย Driver ของฐานขอมูล MySQL อยางตอเนื่อง ในการแปลงขอมูลระหวางกัน สามารถ
การเพิ่ม Library ของ NetBeans กับ MySQL jdbc Driver โดยการคลิกขวาที่ Libraries แลว
ทําการเลือก Add Library ทําการเลือก MySQL JDBC Driver

การกําหนดคุณลักษณะมายเอ็สคิวแอล
การกําหนดสามารถทําได โดยการคลิกขวาที่ Databases->MySQL Server at
localalhost: 3306 [root] (disconnection) แลวทําการเลือก Properties
ทําการกําหนด Administration Password เปน 1234 (สามารถเวนวางไวได) ตามที่
กํ า หนดขณะทํ า การติ ด ตั้ ง และเมื่ อ ต อ งการให มี ก ารจํ า รหั ส สามารถทํ า ได โ ดยการทํ า
เครื่องหมายในบล็อก Remember Password แลวคลิก OK
ทําการกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารระบบไดโดยการคลิกแท็บ Admin Properties
โดยทําการกําหนดในสวนของ Path/URL to admin tool: สวนของ Path to start
command: และสวนของ Path to stop command: ซึ่งมีปุม Browse

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
ตัวโปรแกรม NetBeans
ตัวโปรแกรม Appserv
ตัวโปรแกรม MySQL
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)
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วิธีทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใหนักศึกษาทําการติดตั้ง NetBeans ไวที่ Dive D:
ใหนักศึกษาทําการสราง Project ชื่อ HelloBeans ไวที่ D:\Breans
ใหโคดใหแสดง ชื่อ รหัสนักศึกษา และสาขาวิชาของนักศึกษา
ใหทําการทดสอบการทํางานของโคด และใหบันทึกผลการทํางานโปรแกรม
ใหนักศึกษาทําการติดตั้ง MySQL ดวย Appserv ลงในไวที่ Drive D:
ใหนักศึกษาทําการทดสอบการทํางานของ NetBeans กับ MySQL ใหสมบูรณ
-------------------------------------
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การทดลองที่ 10
การประยุกตการติดตอฐานขอมูลกับเครือขาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถใหเน็ตบีนสเชื่อมตอกับ MySQL ได
2. เพือ่ ใหสามารถสรางฐานขอมูลดวยเน็ตบีนส บนมายเอ็สคิวแอลได
3. มีทกั ษะการสรางตารางบนมายเอ็สคิวแอลของเครือขายได

ความรูพื้นฐาน
สรางและทําการเชื่อมตอฐานขอมูลใหพรอมใชงาน

การติดตอกับฐานขอมูลสามารถกระทําไดโดยการกระทําผานทางตัวอิดิเตอรของมายเอ็สคิว
แอล (SQL editor) ซึ่งตัว NetBeans IDE ไดติดตั้ง SQL Editor สามารถทําการสรางฐานขอมูลใหมที่ใช
ในการงานได ดวยทําการสรางฐานขอมูลโดยการคลิกขวาที่โนด MySQL Server at locationhost:
3306 [root] และเลือกรายการเมนูยอย Create Database ระบบจะมีกลองขอความ Create MySQL
Database ใหทําการกรอกชื่อฐานขอมูลลงในชอง New Database Name: แลวทําการคลิก OK

สรางตารางใหกับฐานขอมูล (Creating Database Tables)

การสรางตารางฐานขอมูลสามารถทําไดสองวิธีคือ สรางตารางไดจากกลองขอความ (Dialog)
กับการสรางตารางโดยใชตัว SQL Editor ดังนี้

การสรางตารางดวย SQL Editor (Using the SQL Editor)

การสรางตารางจาก SQL Editor ของ NetBeans IDE มีขั้นตอนดังนี้
• จากตัว Explorer ของ Database เมื่อทําการขยายแลวใหทําการเชื่อมตอโนด จะมี
โฟลเดอร ย อ ยต อ จาก
jbdc:mysql://localhost:3306/mynewdatabase…
จํานวน 3 โฟลเดอรยอย Tables Views และ Procedures
• จากนั้นใหทําการคลิกขวาที่โฟลเดอร Tables แลวทําการเลือก Execute Command
จะไดพื้นที่วางของ main window ที่ใชในการสรางโคดของ SQL Editor
• ทําใหมพี ื้นที่ของ SQL editor สามารถทําการสรางตารางไดตามตองการ
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การสรางตารางดวย Table Dialog (Using the Create Table Dialog)

สรางตารางไดดวยการทํางานของที่ละ Dialog ซึ่งในตัวอยางนี้จะทําการสรางตารางชื่อ
Subject มีขั้นตอน ดังนี้
• ตัว Explorer เมื่อทําการขยายแลวตัวExploreของDatabaseจะมีโฟลเดอร
ยอยตอจาก ก jbdc:mysql://localhost:3306/mynewdatabase… มี
โฟลเดอรยอย Tables ทําการคลิกขวาที่โฟลเดอร Tables แลวทําการเลือก
Create Table ตัวกลองขอความที่ใชสรางตาราง (Create Table Dialog)
ถูกเปดขึ้น ใหทําการพิมพชื่อตารางลงในชอง Table Name: Subject และ
ทําการคลิกปุม Add column
• เมื่อไดทําการกําหนดชื่อตารางเปน Subject เพื่อทําการสรางขอมูล ดวยการ
พิมพขอมูลลงใน Dialog
• ทําการเพิ่มคอลัมนใหกับตาราง Subject ดวยการคลิกปุม Add column ทํา
การพิมพขอมูล เปนตัวกําหนดตารางโดยทําการสรางใหครบทั้ง 3 รายการ
• เมื่อทําการสรางตารางครบตามที่ไดออกแบบขอมูลในตารางที่ 10.1 แลว
สามารถทําการตรวจขอมูลได

การสั่งงานตารางขอมูล (Working with Table Data)
ในการสั่งใหการทํางานรวมกันระหวางตารางขอมูลบน SQL Editor ของ NetBeans สามารถ
ใหทํางานในรูปแบบของ SQL queries บนฐานขอมูลไดหลากหลาย การปรับปรุงแกไขโครงสรางของ
ฐานขอมูล การเพิ่ม(add) การแกไข(modify) และการลบ(delete) รวมทั้งเพิ่มรายการขอมูล (record
หรือ row) ลงในตารางขอมูล Counselor

การสั่งการงานฐานขอมูลดวย Script (Running an SQL Script)
ในการจัดการเรื่องตารางขอมูลของ NetBeans สามารถสั่งใหทํางานไดโดยตรงดวยการดาวน
โหลดที่ https://netbeans.org/project_downloads/samples/Samples/Java%20Web/ifpwafcad.sql แลว
ทําการบันทึกไวในตําแหนงเดียวกับโปแกรม NetBeans IDE อยู ในที่เปน C:\Program Files
(x86)\NetBeans 8.0\bin สคริปตจะทําการสรางตาราง 2 ตารางที่คลายกับการสรางตาราง
Counselor และ Subject โดยสคริปตไดทําการเปลี่ยนชื่อตารางเปน Counselor2 และ Subject2
ตามลําดับ ในการสั่งสคริปตทํางานสามารถดําเนินการได
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แนะนําการโปรแกรมบนเครือขายดวยจาวา
การนํ า โค ด ที่ ไ ด ทํ า การบั น ทึ ก ไว ที่ C:\AppServ\www ไปทํ า การเก็ บ ไว บ นเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรจริง หรือ IP Address จริง เปนการทํางานจริงของการเขียนโปแกรมบนเครือขาย
คอมพิวเตอรได ซึ่งเปนการสรางเว็บไซตบน MySQL database server ซึ่ง MySQL เปนฐานขอมูล
ที่ใชในการจัดการกับขอมูลที่ใชในการประยุกตใชบนเว็บ ดวยอาจเปนเพราะ MySQL มีความโดดเดน
ดานความเร็ว (speed) ดานการยืดหยุน (flexibility) และดานความเปนธรรมชาติ (reliability) MySQL
ใชภาษา SQL ในการเขียนซึ่งมีโครงสรางของภาษาเปน Query Language สําหรับการเขาถึง และการ
ประมวลผลขอมูลที่อยูในฐานขอมูล จึงทําให MySQL เปนระบบมีความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน

อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องคอมพิวเตอร
ระบบอินเทอรเน็ต สําหรับการคนควา
เครื่องคอมพิวเตอรควรมีซอฟตแวร NetBeans IDE เวอรชั่น 7.2, 7.3, 7.4, 8.0
เครื่องคอมพิวเตอรควรมีซอฟตแวร Java Development Kit (JDK) เวอรชั่น 7 หรือ 8
เครื่องคอมพิวเตอรควรมีซอฟตแวร MySQL database server เวอรชั่น 5.x
หนวยความจําเคลื่อนที่ (Handy Drive หรือ External Hard disk)

วิธีทดลอง
1.
2.
3.
4.

ใหนักศึกษาทําการทดสอบการทํางานของ NetBeans กับ MySQL ใหสมบูรณ
ใหนักศึกษาทําการสรางฐานขอมูลที่นักศึกษาตองการ 1 ฐานขอมูล
ใหนักศึกษาสรางตารางที่ใชในการเก็บรายชื่อเพื่อนในหองเรียนอยางนอย 20 รายชื่อ
เมื่อสรางตารางสําเร็จตามตองการแลว
a. ฐานขอมูลตองสามารถเพิ่มชื่อเพื่อนได
b. ฐานขอมูลตองสามารถลบชื่อเพื่อนได
c. ฐานขอมูลตองสามารถแทรกชื่อเพื่อนได
5. ใหนักศึกษานําฐานขอมูลวางที่เครือขายจําลองหรือ IP จริงตามความเหมาะสม
-------------------------------------
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