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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ดีวนั โซลูชั่น จ  ำกดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัรับ เดินระบบคอนเฟอร์

เรนท์และพฒันำระบบเก่ียวกบัระบบคอนเฟอร์เรนท์ กำรถ่ำยทอดสดส่งสัญญำณผ่ำนระบบคอน

เฟอร์เรนทค์ณะผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษำ ณ บริษทั ดวันัโซลูชัน่ จ  ำกดั ไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัใน

กำรพฒันำแอปพลิเคชนัเคร่ืองเล่นวดีีโอ M3u8 เน่ืองจำกเดิมยงัไม่มีกำรใชง้ำนระบบคอนเฟอร์เรนท์

ผำ่นแอปพลิเคชนัจึงท ำใหไ้ม่มีควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของลูกคำ้ 

ในบจัจุบนั เทคโนลียีสำรสนเทศไดเ้ขำ้มำมีบทบำทส ำคญั เช่น กำรใช้อินเทอร์เน็ตทั้งจำก 

คอมพิวเตอร์และกำรใช้โทรศพัท์มือถือ เพื่อสืบคน้ขอ้มูล ดงันั้นผูจ้ดัท ำจึงได้ท ำกำรพฒันำแอป

พลิเคชันข้ึนมำ เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรในกำรใช้งำนให้มีควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและ

สำมำรถใชง้ำนไดทุ้กท่ี โดยใชภ้ำษำ Javaในกำรพฒันำแอปพลิเคชนั 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน    

เพื่อพฒันำแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เคร่ืองเล่นวีดีโอไฟล ์M3U8 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน   

 1.3.1 สำมำรถเปิดดูวีดีโอไดทุ้กท่ีทุกเวลำ   

 1.3.2 สำมำรถเปิดดูวีดีโอได ้ทุกอุปกรณ์ 

 1.3.3 มีควำมสะดวกในกำรในกำรใชง้ำน 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 สะดวกต่อกำรรับชมวดีีโอ 
 1.4.2 เพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึงระบบคอนเฟอร์เรนท์ 
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1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
  1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูลโครงงำน 

  ศึกษำขอ้มูลกำรใชง้ำนในส่วนต่ำงๆ และมีกำรประชุมเพื่อรวบรวมควำมตอ้งกำร
เพิ่มเติม เพื่อใชใ้นกำรพฒันำ 

 
  1.5.2 วเิครำะห์ระบบงำน  
   น ำขอ้มูลท่ีได้ศึกษำและรวบรวมทั้งหมดมำวิเครำะห์ โดยจะแบ่งกำรท ำงำนของ
แอปพลิเคชนัออกเป็นรำยกำรหลกัๆไดแ้ก่ กำรรับค ำสั่งให้แอปพลิเคชนัท ำงำนจำกผูใ้ช ้กำรท ำงำนของ
แอปพลิเคชนัหลงัจำกไดรั้บค ำสั่งจำกผูใ้ช ้
 
  1.5.3 ออกแบบระบบงำน   

 ขั้นตอนน้ีเป็นกำรออกแบบระบบงำนเพื่อพฒันำระบบเพื่อน ำมำใชใ้นงำนจริง เพื่อ
เป็นแนวทำง ในกำรพฒันำแอปพลิเคชนั  

1.5.3.1. ออกแบบโครงสร้ำงของแอปพลิเคชนั 

1.5.3.2. ออกแบบหนำ้ GUI ของแอปพลิเคชนั   

1.5.3.3. เคร่ืองมือท่ีใชอ้อกแบบหนำ้ GUI ของแอปพลิเคชนัโปรแกรม Photoshop Cs6  

 

 1.5.4 จัดท ำหรือพฒันำระบบ  

 เป็นขั้นตอนในกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดร้วบรวม น ำไปพฒันำแอปพลิเคชนัเป็น
ล ำดบัขั้นตำมท่ีไดอ้อกแบบไว ้

 
1.5.5 ทดสอบระบบ  

 ผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรทดสอบและพฒันำระบบไปพร้อมๆกัน โดยใช้โปรแกรม

Android Studio ในพฒันำและทดสอบแอปพลิเคชัน ถำ้พบขอ้ผิดพลำดจะท ำกำรแก้ไขให้ถูกตอ้ง 

และทดสอบอีกคร้ังหลงัจำกแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้  

   

 1.5.6 จัดท ำเอกสำร  

 เป็นกำรจดัท ำเอกสำรแนวทำงในกำรด ำเนินโครงงำน วิธีกำรและขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน เพื่อน ำเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ  
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ตำรำงท่ี 1.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนของโครงงำน  

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ย 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค.61 

1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 

2. วเิครำะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันำระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัท ำเอกสำร 

      

     

     

     

     

     
  

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำ     

 1.6.1 ฮำร์ดแวร์  (Hardware)  

  1.6.1.1 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊รุ่น ASUS K555L     

  1.6.1.2 เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊รุ่น ASUS K56U      

 1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)    

  1.6.2.1 โปรแกรม Android Studio    

  1.6.2.2 โปรแกรม Microsoft Office 2016    

               1.6.2.3 โปรแกรม Photoshop CS6   

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือส ำหรับผู้ใช้งำน    
 1.7.1 ฮำร์ดแวร์  (Hardware)   
  1.7.1.1 คอมพิวเตอร์ 
  1.7.1.2 โน๊ตบุ๊ค 
  1.7.1.3 โทรศพัทมื์อถือ 
  1.7.1.4 แทบเล็ต   
 1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)   
  1.7.2.1 โปรแกรม Android Studio 
 
 

 



 
 

 

บทที2่ 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในปัจจุบนั Windows Application ไดรั้บความนิยมนอ้ยลงเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากผูใ้ชง้าน

ส่วนใหญ่ใชง้านผ่านมือถือ นกัพฒันาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ Web Application มากข้ึนเน่ืองจาก

สามารถท างานได้ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Windows, Ubuntu, Android, iOS, Windows Phone, 

ฯลฯ ขอแค่มีเบราเซอร์และอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว แต่ทั้ งน้ีการพฒันา Web 

Application ยงัมีขอ้จ ากดัในหลายๆ ด้าน เช่น ไม่สามารถเขา้ถึง Resource ของเคร่ืองผูใ้ช้งานได้

โดยตรงจ าเป็นตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเขา้ถึง ประสิทธิภาพไม่เร็วเท่า Native Application เป็นตน้ 

การพฒันา Native Mobile Application จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุด ถึงแมว้่าอาจจะใช้งบประมาณใน

การพฒันาเยอะกวา่ ในบทความน้ีจะเนน้ไปท่ีการพฒันา Native Android Application เน่ืองจากง่าย

ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้และไม่ยุง่ยากเท่า iOS 

 

2.1 Android Studio[1] 

 

 
รูปท่ี 2.1  ตวัอยา่งหนา้จอ Android Studio 

 

                                                           
1
    https://developer.android.com/studio/ 

 



5 
 

 

 Android Studio เป็น IDE Tool จาก Google ใช้ส าหรับพฒันา Android ส าหรับ Android 

Studio เป็น IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไวพ้ฒันาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพฒันาจาก

แนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้ายกับการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin 

โดยวตัถุประสงค์ของ Android Studio คือตอ้งการพฒันาเคร่ืองมือ IDE ท่ีสามารถพฒันา App บน 

Android ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งดา้นการออกแบบ GUI ท่ีช่วยให้สามารถ Preview ตวั App 

มุมมองท่ีแตกต่างกนับน Smart Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งท า

การรัน App บน Emulator รวมทั้งยงัแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองของความเร็วของ Emulator ท่ียงัเจอ

ปัญหากนัอยูใ่นปัจจุบนั 

 

2.2 URL[2]  

 URL ย่อมาจากค าว่า Uniform Resource Locator คือ ท่ีอยู่ (Address) ของข้อมูลต่างๆใน

Internet เช่น ท่ีอยูข่องไฟล์หรือเวบ็ไซตบ์นอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนัเวบ็ไซต ์เป็นแหล่งท่ีอยูใ่หม่ของ

หลายๆธุรกิจช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างง่าย และยงัสามารถใช้งานไดทุ้กท่ีทุกเวลาเวบ็ไซต์

เป็นแหล่งท่ีรวมรวบขอ้มูลต่างๆไวแ้ละแสดงให้เห็นผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ ปกติแลว้เวบ็ไซต์จะมีช่ือ

และท่ีอยู่ของมนัเองเพื่อให้ระบุไดว้่าเป็นเวบ็ไซต์ของใครโดยช่ือของเวบ็ไซต์หรือ Domain name 

(โดเมน เนม) จะไม่ซ ้ ากนัของแต่ละเวบ็ซ่ึงการเปิดให็บริการเวบ็ไซตจ์ะมีการจดโดเมนเนมก่อนจึง

จะสามารถใหบ้ริการได ้

รูปท่ี 2.2 แสดงตวัอยา่ง URL 

 
                                                           
2
    http://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2045-url-คืออะไร.html 
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ปัจจุบนัไดมี้การแบ่งกลุ่มของโดเมนออกเป็นแต่ละประเภท 

 การแบ่งกลุ่มโดเมนของสหรัฐอเมริกา 

                    com : กลุ่มธุรกิจการคา้ เช่น www.hotmail.com, www.clipmass.com 

.org : หน่วยงานไม่หวงัผลก าไร  

เช่น thai.tourismthailand.org, th.wikipedia.org 

.net : หน่วยงานเก่ียวกบัเครือข่าย 

เช่น www.flashfly.net, www.thailand.net 

.mil : หน่วยงานทหาร 

เช่น www.uscg.mil, www.dla.mil 

.gov : หน่วยงานรัฐบาล 

เช่น www.cia.gov, www.state.gov 

.edu : สถาบนัการศึกษา 

เช่น www.bbc.th.edu, www.kasemptc.th.edu 

การแบ่งกลุ่มของประเทศอ่ืนๆ 

.co : ภาคเอกชน 

เช่น www.cointernet.co.th, www.pizza.co.th 

.or : องคก์รไม่หวงัผลก าไร 

เช่น www.redcross.or.th, www.bot.or.th 

.go : หน่วยงานราชการ 

เช่น www.immigration.go.th, www.customs.go.th 

.ac : สถาบนัการศึกษา    เช่น www.satriwit.ac.th, www.sg.ac.th 

 

 ทั้งหมดน้ี คือท่ีอยูบ่นเวบ็ หรือ ท่ีอยูอิ่นเทอร์เน็ต ซ่ึงปกติแลว้เรามกัพิมพย์อูาร์แอลในแถบท่ี

อยูข่องเวบ็เบราวเ์ซอร์เพื่อเรียกขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์เรียกโดยยอ่วา่ ยอูาร์แอล (URL) 

 รูปแบบของ URL จะประกอบดว้ย 

  http://www.mindphp.com/support/urlfaq.htm 

  1. ช่ือโปรโตคอลท่ีใช ้(http ซ่ึงยอ่มาจาก HyperText Transfer Protocol) 

  2. ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และช่ือเครือข่ายยอ่ย (www.mindphp) 
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  3. ประเภทของเวบไซต ์(.com) ซ่ึงมีอยู ่หลาย ประเภท คือเช่น .com   

      (Commercial),.edu (Educational),.org (Organizations),.net (Network), .co.th 

      (บริษทัในประเทศไทย ดูเพิ่มเติมท่ีน่ี) ฯลฯ 

  4. ไดเร็กทอร่ี (/support/) 

  5. ช่ือไฟลแ์ละนามสกุล (urlfaq.htm) 

 

 ความส าคญัของ URL คือเวลาเราเขา้เว็บไซต์เราก็ต้องพิมพ์ URL ลงในช่อง url address 
ของ web browser เช่น จะเข้าเว็บ google.comก็ต้องพิมพ์ http://www.google.com หรือ จะพิมพ์ 
google.com ก็ไดไ้ม่ตอ้งมี http://www.ก็ไดเ้ด๋ียว Browser มนัจะเติมให้เราเอง ดงันั้นการอา้งอิงของ
ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ตตอ้งระบุ URL ใหถู้กตอ้ง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั้นได ้
 

2.3 JavaScript[3] 

 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัไดรั้บความ

นิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึงในการ

สร้างและ พฒันาเวบ็ไซต์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เวบ็ไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว สามารถ

ตอบสนอง ผูใ้ช้งานได้มากข้ึน ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละ

ค าสั่ง" (interpret) หรือเรียกวา่ ออ็บเจก็โอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายใน

การ ออกแบบและ พฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถ

ท างานขา้มแพลตฟอร์ม ได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML  และภาษา Java  ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์

(Client) และ ทางฝ่ัง เซิร์ฟเวอร์ (Server) JavaScript ช่วยให้ผูพ้ฒันา สามารถสร้างเวบ็เพจไดต้รงกบั

ความตอ้งการ และมี ความน่าสนใจมากข้ึน ประกอบกบัเป็นภาษาเปิด ท่ีใครก็สามารถน าไปใชไ้ด ้

ดงันั้นจึงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง มีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง  

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
    http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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 ข้อดีและข้อเสียของ Java JavaScript 

 การท างานของ JavaScript เกิดข้ึนบนบราวเซอร์ (เป็น client-side script) ดงันั้นไม่วา่จะใช้

เซิร์ฟเวอร์อะไร หรือท่ีไหน ก็ยงัสามารถใช้ JavaScript ในเวบ็เพจได ้ต่างกบัภาษาสคริปตอ่ื์น เช่น 

Perl, PHP หรือ ASP ซ่ึงตอ้งแปลความและท างานท่ีตวัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (เรียกวา่ server-side script) 

ดงันั้นจึงตอ้งใชบ้นเซิร์ฟเวอร์ ท่ีสนบัสนุนภาษาเหล่าน้ีเท่านั้น อยา่งไรก็ดี จากลกัษณะดงักล่าวก็ท า

ให้ JavaScript มีขอ้จ ากดั คือไม่สามารถรับและส่งขอ้มูลต่างๆ กบัเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เช่น การอ่าน

ไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ามาแสดงบนเวบ็เพจ หรือรับขอ้มูลจากผูช้ม เพื่อน าไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ 

เป็นตน้  

 

 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ : บริษทั ดี วนั โซลูชัน่ จ  ากดั 

ท่ีตั้ง : 45 ซอย เพชรเกษม 66/1 บางแคเหนือ  

                                           บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์ : 02-804 3434 

website : http://www.d-one.co.th/wp/ 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั ดีวนั โซลูชัน่ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลักขององค์กร 

 บริษทั ดีวนั โซลูชัน่ จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2010 เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับ
ท าระบบ Conferrence ในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 

 Online Video Conference Solution Multiple Screen Support  
ระบบประชุมออนไลน์ ท่ีรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ สามารถแยกและขยาย
หน้าจอการประขุม รองรับการน าเสนอเอกสาร การแชร์ไฟล์ และคลิปวิดีโอในระหว่าง 
การประชุม ฟังก์ชนัท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้งาน ดว้ยระบบ
ประชุมออนไลน์ ท่ีไม่ใช่แค่การใช้งานแบบบุคคลเท่าน้ัน แต่สามารถใช้งานในห้อง
ประชุมขนาดใหญ่ได ้ใกลเ้คียงกบัระบบประชุมมาตรฐานท่ีมีราคาสูง 

 WEBGATE HD CCTV Security 
HD-CCTV Over Coax without Network ระบบกล้องวงจรปิดความละเอียด 1080P (2 
Megapixel) ความคมชัดสูงมาก ใช้งานผ่านสายเคเบิล รองรับสถานท่ีๆ มีแสงน้อยถึง 
0.0005 lux พร้อมฟังก์ชัน WDR และยงัได้รับมาตราฐาน HDcctv ด้วย ส่งสัญญาณภาพ
แบบเรียลไทม ์(Real-Time) ไม่มี Frame Lost หรือส่งภาพกระตุก คุณภาพวดีีโอท่ีส่งสูง ไม่
ตอ้งบีบอดัภาพการส่งเขา้เคร่ืองบนัทึก 

 

รูปท่ี 3.2  WEBGATE 

ด้วยประสบการณ์มากกว่า  15 ปี  WEBGATE ได้พัฒนาระบบ Security ให้ทันสมัย
ตลอดเวลา WEBGATE ได้ประสบความส าเร็จในกลุ่มผูใ้ช้งานระดับ Hight End ด้วย
ฮาร์ดแวร์ท่ีมีคุณภาพและซอฟแวร์ท่ีมีความสามารถไม่ใช่เพียงแค่ใช้งานง่าย แต่ยงั
ออกแบบมาให้ใชก้บัระบบความปลอดภยัท่ีซบัซอ้น เป็นเหตุผลท่ีท าให้ WEBGATE เป็น
อุปกรณ์ท่ียอมรับในกลุ่มผูใ้ชง้านระดบัองคก์รท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง 
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รูปท่ี 3.3  Full HD resolution 

 

 ดว้ยเทคโนโลยีของ WEBGATE ท่ีไดรั้บมาตราฐาน HD-CCTV จาก HDcctv Alliance ช่วย

ให้ผูใ้ช้สามารถใช้กลอ้งวงจรปิดท่ีมีความละเอียดสูง โดยส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล RG59, RG6 

ได ้ท าใหไ้ม่ตอ้งเปล่ียนสายใหม่ สามารถติดตั้งแทนระบบเก่าไดท้นัที และไม่มีปัญหาเร่ืองสัญญาณ 

Frame Lost ภาพกระตุก หรือขาดสาย  เพราะเป็นการส่งสัญญาณความละเอียดสูงจากตวักล้อง

โดยตรง ไม่ตอ้งผา่นการบีบอดัภาพก่อน (HD-SDI Port Connection) 

 WEBGATE พฒันาระบบ HD-CCTV ทั้งระบบตั้งแต่ HD-DVR Recorder, HD-SDI Camera 

รวมถึงอุปกรณ์ เสริมต่างๆ ท่ีรองรับทั้ง 720p/ 1080p. ช่วยให้ง่ายในการเปล่ียนระบบจาก Analogue 

CCTV เป็น HD-CCTV แบบเตม็ระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุดมัน่ใจในอุปกรณ์ของ WEBGATE 

HD-CCTV ดว้ยมาตรฐานท่ีผา่นการทดสอบอย่างเขม้งวด โดยหน่วยงาน HDcctv Alliance ซ่ึงเป็น

หน่วยงานกลางในการรับรองมาตราฐาน HD-CCTV จากทัว่โลก 

 
รูปท่ี 3.4  HD-CCTV 
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รูปท่ี 3.5  Player on Device 

 

 Unified Media Streaming 

ดว้ยระบบ Video Broadcast Streaming ของ D-One เป็นแบบ Unified Streaming ท่ีรองรับ
การส่งภาพทั้งจาก โปรแกรมส่งภาพท่ีใหค้วามคมชดัสูง หรือจากหนา้เวปท่ีใหค้วามง่ายใน
การใชง้าน รวมถึงการใชง้านผา่น Mobile 3G/ wifi ท่ีช่วยให้สามารถส่งภาพไดจ้ากทุกท่ีๆ 
ตอ้งการผ่านมือถือ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเบาๆ งานสังสรรค์ หรือการเผยแพร่ ข่าวสาร
ขอ้มูล ท่ีตอ้งการความรวดเร็วในการส่งภาพ หรือความคล่องตวัในการใชง้าน 
 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6  Encode Live Video 

 

 ผูเ้ขา้ชมหรือฟังการถ่ายทอดภาพสามารถ ใชง้านไดจ้ากหลากหลายรูปแบบเช่น จากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ Windows  Mac หรือ Linux ก็สามารถใชง้านผา่น Flash Player ได ้ส าหรับ Mobile เช่น 

Android ก็สามารถใช้งานผ่าน Flash Player หรือ App ส าหรับ Android รวมถึง iPhone/ iPad ก็

สามารถเข้าชมได้ด้วยระบบ Unified Streaming ของ D-One ช่วยให้ผูใ้ช้งาน สามารถถ่ายทอด 

ส่ือสาร หรือเผยแพร่ ขอ้มูลข่าวสารไดถึ้งทุกกลุ่ม 
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พร้อมดว้ยความสามารถในการรองรับผูเ้ขา้ระบบจ านวนมากๆ หรือการกระจายสัญญาณ ไปตาม

หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งและรับสัญญาณภาพไดดี้ท่ีสุด โดยมีการบริหารจดัการ Bandwidt 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

รูปท่ี 3.7  Edge/Origin Repeater 
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รูปท่ี 3.8  peplink 

 

Broadcast Any Time Any Where from Mobile 

รูปท่ี 3.9  ตวัอยา่ง Live Stream 

 

http://www.d-one.co.th/wp/wp-content/uploads/2012/03/police.jpg


15 

 

 

 

 3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ  ในต าแหน่ง 
นกัพฒันาโปรแกรม (Programmer) ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ การพฒันา  Application 
เพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัธุรกิจขององคก์ร และท าหนา้ท่ีผูช่้วยงานทัว่ไปในการดูแลควบคุมอุปกรณ์
ต่างๆขององคก์ร 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ-นามสกุล :นายสุรเชษฐ ์ เซ่ียงฉิน 

 ต าแหน่ง        : Programmer 

 E-mail           : surachat@gmail.com 

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ดี วนั โซลูชั่นจ ากัด  ตั้ งแต่ว ันท่ี  

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลาจ านวน 16 สัปดาห์  

 



 

 

บทที4่ 
รายละเอยีดโครงงาน 

 

4. 1 รายละเอยีดของแอปพลิเคชัน 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงหนา้แรกของแอปพลิเคชนั 

 จากรูปท่ี 4.1 แสดงถึงหนา้แรกของแอปพลิเคชนัแอนดรอยด์ เคร่ืองเล่นวีดีโอไฟล ์M3U8 

ประกอบดว้ย ส่วนในการใส่ URL 
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รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอส าหรับการแชร์วีดีโอ 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงถึงการแชร์ไฟลว์ดีีโอในช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้ความ บลูทูธ บนัทึกไป

ท่ีไดรฟ์ เพิ่มไปยงัdropbox อีเมล facebook และ Gmail 
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอเล่นไฟลว์ดีีโอ  

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอเล่นไฟลว์ดีีโอ M3u8 จาก URL ท่ีผูใ้ชป้้อน โดยคุณภาพ และ
เสียงของวดีีโอในระดบั HD 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 
  จากการศึกษาการใชง้านและรวบรวมขอ้มูลการใชง้าน ขอ้มูลการตั้งค่าต่าง ๆ ของ
แอปพลิเคชนั ซ่ึงจากการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัน้ีไดเ้กิดประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ไปดูวดีีโอต่างๆไดส้ะดวกมากข้ึน 
 
 5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  5.1.2.1 แอปพลิเคชนัไม่สามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ด ้ 

  5.1.2.2 แอปพลิเคชนัยงัไม่มีเวอร์ชัน่ภาษาองักฤษ 

5.1.2.2 แอปพลิเคชนัยงัไม่มีลูกเล่นท่ีหลากหลาย 

 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

  หากทางบริษทัมีแนวคิดท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชนัVideoPlayerM3u8 ต่อสามารถ
พฒันาต่อไดโ้ดยผูพ้ฒันาตอ้งมีความรู้เร่ืองการเขียนโปรแกรม เพื่อให้แอปพลิเคชัน่มีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการได้ปฏิบัติสหกจิ 

จากท่ีไดม้าปฏิบติังานสหกิจศึกษาทางผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานใน

ดา้นการพฒันาแอปพลิเคชนั ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตวัผูจ้ดัท าใหมี้ความรู้ในดา้นการปฏิบติัจริงและ

ความกดดนัของงาน รวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมสังคมในองคก์ร ซ่ึงการปฏิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ี

เป็นประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์อยา่งมากกบัผูจ้ดัท าเป็นอยา่งยิง่ 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ปัญหาท่ีผูป้ฏิบัติงานสหกิจพบในการปฏิบัติงานประกอบไปด้วย ปัญหาด้าน

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการใช้ค  าสั่ง (Code) ในการท างานของแอปพลิเคชนั ซ่ึงผูป้ฏิบติังานสห

กิจยงัมีความรู้ไมม่ากพอในการปฏิบติังาน  
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

 นกัศึกษาท่ีจะไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาในต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ควรศึกษาเร่ือง

การใชค้  าสั่งเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมภาษา java ในระดบัหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน การ

ส่ือสารใหเ้ขา้ใจ และแกปั้ญหาไดต้รงจุด 
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