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บทที 1 
ความรู้เบืองต้นของภาษาจาวา  

(Introduction to Java Programming)  
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วัตถุประสงค์ 
แนะนําหลกัการของภาษาคอมพวิเตอร์ 
อธิบายขนัตอนการทาํงานของคอมไพเลอรแ์ละอินเตอรพ์รีตเตอร ์
แนะนําประวติัโดยย่อและจดุเด่นของภาษาจาวา 
อธิบายหลกัการของ Java Virtual Machine (JVM) และ Java Platform 
แนะนําซอฟต์แวร์ทใีช้ในการพฒันาโปรแกรมภาษาจาวา 
อธิบายและแสดงตวัอย่างของโปรแกรมจาวาประยุกตแ์ละโปรแกรมจาวา       

แอปเพลต็ 
แนะนําวิธีการใช้คู่มือ Java API 
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องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

• ส่วนประกอบทีเป็นตวัเครืองคอมพิวเตอร ์
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

• Windows XP,  Linux  และ  Solaris 
โปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) 

• โปรแกรมทัวๆไป อาทิเช่น Word processor  เกม  บราวเซอร์ (Browser) 
• พฒันาโดยใช้ภาษาคอมพวิเตอร์ต่างๆ เช่น ฟอร์แทน (FORTRAN)  โคบอล (COBOL) C++ 

หรือจาวา 
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ภาษาคอมพวิเตอร์ 
ภาษาเครือง (Machine Language) 

•  01010110 
ภาษาแอสเซมบล ี(Assembly Language) 

•  ADD R1,R2 
ภาษาคอมพวิเตอร์ระดับสูง 

•  x = c1+c2 
 



2 

5 

ภาษาคอมพวิเตอร์ระดับสูง 
ภาษายุคแรก 

• ฟอร์แทรน  โคบอล  เบสิก (BASIC) 
ภาษาเชิงกระบวนการ (Procedural Language)  

• ปาสคาล (Pascal)  ซี (C) 
ภาษาเชิงออปเจ็ค (Object Oriented Programming) 

• C++  Smalltalk  จาวา  
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ตัวแปลภาษา 
ภาษาระดับสูงจะต้องใช้ตัวแปลภาษา (Language Translator) เพือเปลยีนซอร์ดโค้ด 

(Source Code) ให้เป็นคาํสังทคีอมพวิเตอร์สามารถเข้าใจได้  
วธีิแปลภาษามอียู่สองแบบ 

•  คอมไพเลอร์ (Compiler) 
•  อินเตอร์พรีตเตอร์ (Interpreter) 
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คอมไพเลอร์ 
ทาํหน้าทแีปลซอร์ดโค้ดทงัโปรแกรมให้เป็นโค้ดทีสามารถทาํงานได้ (executable 

code) 
โปรแกรม executable code จะสามารถถูกนําไปใช้งานได้ทนัท ี
ตัวอย่างของภาษาทใีช้คอมไพเลอร์คือ ฟอร์แทรน  ปาสคาล  และ C++ 

8 

ขนัตอนการทาํงานของคอมไพเลอร ์
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ข้อดีและข้อเสียของคอมไพเลอร์ 
ข้อดี 

• ทาํงานได้เรว็ 
• ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมซอรด์โค้ดในขนัตอนของการคอมไพล ์

ข้อเสีย 
• ต้องนําโปรแกรมซอรด์โค้ดมาแปลใหม่เมือเปลียนระบบปฏิบติัการ เนืองจาก

คอมไพเลอรเ์ป็นตวัแปลภาษาทีขึนอยู่กบัแพลตฟอรม์ (Platform Specific) 
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อนิเตอร์พรีตเตอร์ 
แปลโปรแกรมซอร์ดโค้ดทลีะบรรทดัให้เป็น  executable code และทาํงานทนัท ี
มข้ีอดีคือ อนิเตอร์พรีตเตอร์ถูกสร้างขนึได้ง่ายกวา่และมขีนาดเลก็ ทาํให้ภาษาทใีช้

อินเตอรพ์รีตเตอรส์ามารถทาํงานข้ามแพลตฟอรม์ได้ 
มีข้อเสียคือ ทาํงานได้ช้ากว่าคอมไพเลอร์ 
ตัวอย่างของภาษาทใีช้อนิเตอร์พรีตเตอร์คือ เบสิก  โปรลอ็ก(Prolog) และ Smalltalk 

11 

ขนัตอนการทาํงานของอินเตอรพ์รีตเตอร ์

12 

ภาษาเชิงกระบวนการและภาษาเชิงออปเจค็ 
ภาษาเชิงกระบวนการ 

• โปรแกรมจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆทีเรียกว่าโมดลู (module) 
• แต่ละโมดลูจะต้องเป็นอิสระต่อกนั 
• การออกแบบให้แต่ละโมดลูมีความเป็นอิสระต่อกนันันทาํได้ยาก  
• ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมสูง 

ภาษาเชิงออปเจค็ 
• การพฒันาโปรแกรมเป็นการเลียนแบบการทาํงานเชิงออปเจค็ 
• สามารถนําโปรแกรมกลบัมาใช้ใหม่ (reuse) ได้ดีกว่าภาษาเชิงกระบวนการ 
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โปรแกรมเชิงออปเจ็ค 
วิเคราะห์ปัญหาโดยมองปัญหาวา่ประกอบไปด้วยออปเจค็ต่างๆ 
จาํลองคณุลกัษณะและพฤติกรรมของออปเจค็ 
ออปเจ็คจะส่งข้อมูลกนัโดยผ่านข่าวสาร (Message) 
แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนการทวิีเคราะห์ปัญหาโดยพิจารณาจากลาํดบั

การทาํงานและแบ่งการทาํงานของโปรแกรมตามฟังก์ชันต่างๆ   

ระบบทะเบียนนักศึกษา 
วธีิการเชิงกระบวนการ 

•   ลงทะเบียนรายวิชา 
•   ชําระเงิน 
•   เพมิวิชา 

วธีิแบบเชิงออปเจ็ค 
•   นักศึกษา 
•   ใบลงทะเบียน 
•   รายชือรายวิชา 

15 

ออปเจค็ชนิดนักศึกษา   
คณุลกัษณะ 

• ชือ 
• รหสันักศึกษา 
• เกรดเฉลีย  

พฤติกรรม 
• ลงทะเบียน 
• เพมิหรือถอนวิชา 

16 

ข้อดีของการพฒันาโปรแกรมเชิงออปเจ็ค 
แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหาใกล้เคียงกบัธรรมชาติของมนุษย ์
ระบบจริง (real life) แบ่งตามออปเจ็ค ไม่ได้ขนึอยูก่บัฟังก์ชันการทาํงาน 
ขบวนการพฒันาโปรแกรมทาํได้รวดเรว็ขึน 
ง่ายต่อการพฒันาและแก้ไข 
นําโปรแกรมกลบัมาใช้ใหม่ได้ง่าย 
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คณุลกัษณะเด่นของโปรแกรมเชิงออปเจค็ 
การห่อหุ้ม (Encapsulation) 
การสืบทอด (Inheritance) 
การมีได้หลายรปูแบบ (Polymorphism) 

18 

ประวัติของภาษาจาวา 
พฒันาขึนโดยทีมวิจยัของบริษัทซนัไมโครซิสเตม็ส ์(Sun Microsystems)  
พฒันามาจากโครงการทต้ีองการพฒันาระบบซอฟต์แวร์เพือควบคุมเครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเลก็ภายในบ้าน 
ชือเดิมคือภาษา Oak ต่อมาเปลียนชือเป็นภาษาจาวา  
ภาษาจาวาเริมเป็นทีนิยมแพร่หลายในปี ค.ศ. 1995 
ภาษาจาวาเป็นภาษาทีไม่ขนึกบัแพลตฟอรม์ (platform independent) 
JDK 1.0 ประกาศใช้เมือปี 1996  
JDK เวอรช์นัปัจจบุนัคือ Java 2 
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จุดเด่นของภาษาจาวา 
ความง่าย (simple) 
ภาษาเชิงออปเจค็ (object oriented) 
การกระจาย (distributed) 
การป้องกนัการผิดพลาด (robust) 
ความปลอดภยั (secure) 
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จุดเด่นของภาษาจาวา 
สถาปัตยกรรมกลาง (architecture neutral) 
เคลือนย้ายง่าย (portable) 
อินเตอรพ์รีต (interpreted) 
ประสิทธิภาพสูง (high performance) 
มลัติเธรด (multithreaded) 
พลวตั (dynamic) 
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Virtual Machine 
จาวาเทคโนโลยใีช้ทงัคอมไพเลอร์และอนิเตอร์พรีตเตอร์ ในการคอมไพลแ์ละรันโปรแกรม 
โปรแกรมภาษาจาวามซีอร์ดโค้ดเป็น .java และจะแปลเป็นโปรแกรมไบท์โค้ด (byte 

code) ทเีป็น .class  
โปรแกรมไบท์โค้ดจะรันบนระบบคอมพวิเตอร์ โดยใช้ JVM (Java Virtual 

Machine)  ทเีป็นอนิเตอร์พรีตเตอร์ ซึงจะแปลโปรแกรมไบท์โค้ดให้เป็น
ภาษาเครืองทีขึนอยู่กบัแพลตฟอรม์นัน 

22 

Java Virtual Machine (JVM) 
เครืองคอมพิวเตอรที์จะสามารถรนัโปรแกรมไบทโ์ค้ดได้จะต้องมี JVM อยู ่
JVM อาจเป็นซอฟต์แวรห์รือฮารด์แวร ์
ในปัจจุบนั JVM มีอยู่ใน 

• ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอรต่์างๆ 
• โปรแกรมเวบ็บราวเซอร ์
• เครืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
• โทรศพัท ์ 
• เครืองมือสือสาร 
• สมารท์การด์ 
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Java  Platform 
แพลตฟอร์มกคื็อ ฮาร์ดแวร์และ software environment ทจีะใช้ในการรันโปรแกรม 
แพลตฟอรม์ของภาษาจาวาประกอบด้วย 

• Java Virtual Machine 
• Java Application Programming Interface (Java API) 
 

24 

Java  Platform 
บริษทัซนัไมโครซิสเตม็สไ์ด้กาํหนดแพลตฟอรม์ของ Java 2 ไว้สามรปูแบบ

คือ 
• Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) 
• Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 
• Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) 



7 

Java Platform 

26 

ชุดพฒันาโปรแกรมภาษาจาวา 
Java 2 SDK (Software Development Kit) 
เดิมชือ JDK แต่ต่อมาเปลียนชือเป็น Java 2 ตงัแต่ JDK 1.2 
เวอรช์นัปัจจุบนัคือเวอรช์นั 1.4 
โปรแกรม Java 2 SDK 

• Javac.exe  :   โปรแกรมคอมไพเลอร ์
• Java.exe    :   โปรแกรมอินเตอรพ์รีตเตอร ์(JVM) 

Java 2 SDK ไม่มีโปรแกรมอิดีเตอร ์

27 

ชุดพฒันาโปรแกรมภาษาจาวาอืนๆ 
Forte for Java  ของบริษทั Sun Microsystem (www.forte.com) 
Visual Cafe ของบริษทั Web Gain (www.webgain.com) 
Visual Age for Java  ของบริษทั IBM  (www.ibm.com) 
Visual J++  ของบริษทั Microsoft  (www.microsoft.com) 
JBuilder  ของบริษทั Borland/Inprise  (www.inprise.com) 

28 

Java อิดีเตอร ์
โปรแกรมสาํหรบัเขียนซอรด์โค้ด 

• RealJ เป็นฟรีแวรที์สามารถ download ได้ที www.realj.com 
• JCreator ของบริษทั Xinox Software (www.jcreator.com) 
• WinEdit ของบริษทั WinEdit Software (www.winedit.com) 
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โปรแกรมจาวา 
โปรแกรมจาวาประยุกต์ (Java Application)  

• โปรแกรมใช้งานทัวไป 
• โปรแกรมทาํงานภายใต้จาวาอินเตอรพ์รีตเตอร ์
• โปรแกรมแบบ Standalone 

โปรแกรมจาวาแอปเพลต็ (Java Applet) 
• โปรแกรมทีทาํงานภายใต้โปรแกรมเวบบราวเซอร์ทีมี JVM 

30 

การสร้างโปรแกรมจาวาประยกุต์ 
เขียนซอรด์โค้ด       HelloWorld.java 
คอมไพลโ์ปรแกรม 
  javac HelloWorld.java 
    HelloWorld.class 
รนัโปรแกรม 
  java HelloWorld 

31 

HelloWorld.java 
 
 public class HelloWorld { 
  public static void main(String args[]){ 
   System.out.println("Hello World"); 
  } 
 } 

ตวัอย่างการใช้ Java อิดีเตอร ์
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รูปแสดงขนัตอนการทํางาน 

34 

การสร้างโปรแกรมจาวาแอปเพลต็ 
โปรแกรมจาวาแอปเพลต็จะมไีฟล์ทเีขยีนขนึสองไฟล์คือ 

• โปรแกรมซอรด์โค้ด (.java) 
• โปรแกรมเวบ็เพจ (.html)  

ขนัตอนการทาํงาน 
• เขียนโปรแกรมซอรด์โค้ด    HelloWorldApplet.java 
• คอมไพลโ์ปรแกรม    HelloWorldApplet.class 
• ใช้โปรแกรมเวบ็บราวเซอรใ์ดๆเปิดโปรแกรม  HelloWorld.html 

35 

HelloWorldApplet.java 
  
 import java.awt.*; 
 import java.applet.*; 
 
 public class HelloWorldApplet extends Applet { 
  public void paint(Graphics g) { 
   g.drawString("Hello World",20,20); 
  } 
 }  

36 

HelloWorld.html 
  
 <HTML> 
  <HEAD> 
   <TITLE>HelloWorld Example</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
   <APPLET CODE="HelloWorldApplet.class"  
      WIDTH="300" HEIGHT="300"> 
   </APPLET> 
  </BODY> 
 </HTML> 
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รูปแสดงขนัตอนการทํางาน 

38 

ตวัอย่างการรนัโปรแกรมบนเวบ็บราวเซอร ์

39 

Java API Documentation  
เอกสารในรูปแบบของ HTML ทอีธิบายข้อมูลเกยีวกบั API (Application 

Programming Interface) ของภาษาจาวา 
สามารถทจีะ download ได้จาก http://java.sun.com  
เรียกดู online ได้ท ีhttp://java.sun.com/j2SE/1.3/docs/api 
     

ตวัอย่าง Java API 
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สรปุเนือหาของบท 
ระบบคอมพิวเตอรป์ระกอบไปด้วยส่วนหลกัสามส่วนคือ ฮารด์แวร ์

ระบบปฏิบติัการ  และโปรแกรมประยุกต์ 
ภาษาคอมพิวเตอรแ์บง่ออกเป็นสามประเภทคือ ภาษาเครือง 

ภาษาแอสเซมบลี และภาษาระดบัสูง 
ภาษาระดบัสูงแบง่ออกเป็นสองประเภทคือ ภาษาเชิงกระบวนการ และภาษา

เชิงออปเจค็ 
ตวัแปลภาษาแบง่ออกเป็นสองแบบคือ คอมไพเลอร ์และอินเตอรพ์รีตเตอร ์
ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงออปเจค็ทีใช้ทงัตวัแปลภาษาแบบคอมไพเลอรแ์ละ

อินเตอรพ์รีตเตอรใ์นการคอมไพลแ์ละรนัโปรแกรม  
42 

สรปุเนือหาของบท 
คอมไพเลอรข์องภาษาจาวาจะทาํหน้าทีแปลโปรแกรมภาษาจาวาให้เป็น

โปรแกรมไบทโ์ค้ด ซึงจะใช้อินเตอรพ์รีตเตอร ์(JVM) ในการแปลโปรแกรม
ไบทโ์ค้ดให้เป็นภาษาเครือง 

โปรแกรมภาษาจาวาสามารถทาํงานข้ามแพลตฟอรม์ได้ถ้าระบบ
คอมพิวเตอรนั์นมี JVM อยู ่

แพลตฟอรม์ของจาวาประกอบไปด้วย JVM และ Java API ซึง Java 2 มี
แพลตฟอรม์ 3 แบบคือ J2SE, J2EE และ J2ME 

ชุดพฒันาโปรแกรมภาษาจาวา Java 2 SDK ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆ
ทีสาํคญัคือ โปรแกรมคอมไพเลอร ์(javac.exe) และโปรแกรมอินเตอรพ์
รีตเตอร ์(java.exe) 
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สรปุเนือหาของบท 
โปรแกรมจาวาทีอยู่บนแพลตฟอรม์ J2SE สามารถพฒันาได้สองรปูแบบคือ

โปรแกรมจาวาประยุกต์ซึงจะทาํงานภายใต้ JVM โดยตรง และโปรแกรมจา
วาแอปเพลต็ซึงจะทาํงานภายใต้เวบ็บราวเซอรที์มี JVM 

คู่มือ Java API จะช่วยในการค้นหารายละเอียดของแพคเกจ็และคลาสต่างๆ
ทีมีอยู่ในชุดพฒันาโปรแกรม Java 2 SDK 
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แบบฝึกหดั 
แบบฝึกหดัที 1 การเขียนโปรแกรมจาวาประยกุต์อย่างง่าย 

• เขียนโปรแกรมจาวาประยุกต์เพือแสดงข้อความ Hello World 
แบบฝึกหดัที 2 การเขียนโปรแกรมจาวาแอปเพลต็อย่างง่าย 

• เขียนโปรแกรมจาวาแอปเพลต็เพือแสดงข้อความ Welcome to Java  
แบบฝึกหดัที 3 การใช้คู่มือ Java API 

 


