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จากการที่ผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ดี-วันโซลูชั่น จ ากดั ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ประกอบธุ ร กิจ เกีย่ วก บั การรับท าระบบคอนเฟอร์ เรนในรู ป แบบต่ า งๆ และการถ่า ยทอดสดส่ ง
สัญญาณผ่า นระบบคอนเฟอร์ เรนท์ ผูจ้ ัด ทาได้ป ฏิ บัติงานในตาแหน่ ง นัก พัฒนาโปรแกรม ทาให้
พบว่า เดิมทางบริ ษทั ยังไม่มีการใช้งานระบบคอนเฟอร์เรนท์ผ่า นแอปพลิเคชันบนสมาร์ ทโฟน จึงทา
ให้เกิด ความไม่สะดวกในการใช้งานของลูกค้า ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึ งเล็งเห็ นถึงความสาคัญในการที่ จะ
พัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่ องเล่นวีดีโอไฟล์ M3u8 โดยใช้ภาษา Javaในการพัฒนาแอป
พลิ เคชันแอนดรอยด์ เครื่ อ งเล่ นวี ดี โอไฟล์ M3U8 เพื่ อให้ ผูใ้ ช้สามารถป้ อน URL ของวิ ดีโ อที่
ต้องการรับชม ซึ่ งแอปพลิเคชันช่ว ยให้ผูใ้ ช้ได้รับความสะดวกในการรับชมวีดีโอไฟล์ M3u8 และ
เป็ นการเพิ่มช่องทางการในการใช้งานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้ นและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุก
เวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต
คาสาคัญ: แอปพลิ เคชันแอนดรอยด์ / วีดีโอไฟล์ M3u8/ บริ ษทั ดี-วันโซลูชั่น
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ดี วนั โซลู ช่ัน จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับรั บ เดิ นระบบคอนเฟอร์
เรนท์และพัฒนำระบบเกี่ ยวกับระบบคอนเฟอร์ เรนท์ กำรถ่ำยทอดสดส่ งสัญญำณผ่ำนระบบคอน
เฟอร์เรนท์คณะผูจ้ ดั ทำได้ปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ ณ บริ ษทั ดัวนั โซลูชนั่ จำกัด ได้เล็งเห็นควำมสำคัญใน
กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเครื่ องเล่นวีดีโอ M3u8 เนื่องจำกเดิมยังไม่มีกำรใช้งำนระบบคอนเฟอร์เรนท์
ผ่ำนแอปพลิเคชันจึงทำให้ไม่มีควำมสะดวกในกำรใช้งำนของลูกค้ำ
ในบัจจุบนั เทคโนลียีสำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทสำคัญ เช่น กำรใช้อินเทอร์ เน็ตทั้งจำก
คอมพิวเตอร์ และกำรใช้โทรศัพท์มือถื อ เพื่อสื บค้นข้อมู ล ดังนั้นผูจ้ ดั ทำจึงได้ทำกำรพัฒนำแอป
พลิ เคชันขึ้ นมำ เพื่อเป็ นกำรเพิ่ ม ช่ องทำงกำรในกำรใช้งำนให้มี ควำมสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้ นและ
สำมำรถใช้งำนได้ทุกที่ โดยใช้ภำษำ Javaในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำแอปพลิ เคชันแอนดรอยด์ เครื่ องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สำมำรถเปิ ดดูวีดีโอได้ทุกที่ทุกเวลำ
1.3.2 สำมำรถเปิ ดดูวีดีโอได้ ทุกอุปกรณ์
1.3.3 มีควำมสะดวกในกำรในกำรใช้งำน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 สะดวกต่อกำรรับชมวีดีโอ
1.4.2 เพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงระบบคอนเฟอร์ เรนท์
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและกำรศึกษำข้ อมูลโครงงำน
ศึกษำข้อมูลกำรใช้งำนในส่ วนต่ำงๆ และมีกำรประชุ มเพื่อรวบรวมควำมต้องกำร
เพิ่มเติม เพื่อใช้ในกำรพัฒนำ
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน
นำข้อมูลที่ได้ศึกษำและรวบรวมทั้งหมดมำวิเครำะห์ โดยจะแบ่งกำรทำงำนของ
แอปพลิเคชันออกเป็ นรำยกำรหลักๆได้แก่ กำรรับคำสั่งให้แอปพลิเคชันทำงำนจำกผูใ้ ช้ กำรทำงำนของ
แอปพลิเคชันหลังจำกได้รับคำสั่งจำกผูใ้ ช้
1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ขั้นตอนนี้ เป็ นกำรออกแบบระบบงำนเพื่อพัฒนำระบบเพื่อนำมำใช้ในงำนจริ ง เพื่อ
เป็ นแนวทำง ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
1.5.3.1. ออกแบบโครงสร้ำงของแอปพลิเคชัน
1.5.3.2. ออกแบบหน้ำ GUI ของแอปพลิเคชัน
1.5.3.3. เครื่ องมือที่ใช้ออกแบบหน้ำ GUI ของแอปพลิเคชันโปรแกรม Photoshop Cs6
1.5.4 จัดทำหรื อพัฒนำระบบ
เป็ นขั้นตอนในกำรนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวม นำไปพัฒนำแอปพลิเคชันเป็ น
ลำดับขั้นตำมที่ได้ออกแบบไว้
1.5.5 ทดสอบระบบ
ผูจ้ ดั ท ำได้ท ำกำรทดสอบและพัฒนำระบบไปพร้ อมๆกัน โดยใช้โปรแกรม
Android Studio ในพัฒนำและทดสอบแอปพลิเคชัน ถ้ำพบข้อผิดพลำดจะทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง
และทดสอบอีกครั้งหลังจำกแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรแนวทำงในกำรดำเนิ นโครงงำน วิธีก ำรและขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน เพื่อนำเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. รวบรวมควำมต้องกำร

ตำรำงที่ 1.1 แสดงระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของโครงงำน
พ.ย 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
พ.ย. 61

2. วิเครำะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนำระบบ
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บทที2่
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในปั จจุบนั Windows Application ได้รับความนิ ยมน้อยลงเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากผูใ้ ช้งาน
ส่ วนใหญ่ใช้งานผ่านมือถื อ นักพัฒนาส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ Web Application มากขึ้นเนื่ องจาก
สามารถท างานได้ทุ ก Platform ไม่ ว่า จะเป็ น Windows, Ubuntu, Android, iOS, Windows Phone,
ฯลฯ ขอแค่ มี เ บราเซอร์ แ ละอิ นเทอร์ เ น็ ต ก็ ส ามารถเข้า ใช้ง านได้แ ล้ว แต่ ท้ งั นี้ การพัฒ นา Web
Application ยังมี ขอ้ จากัดในหลายๆ ด้าน เช่ น ไม่สามารถเข้าถึ ง Resource ของเครื่ องผูใ้ ช้งานได้
โดยตรงจาเป็ นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง ประสิ ทธิ ภาพไม่เร็ วเท่า Native Application เป็ นต้น
การพัฒนา Native Mobile Application จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจที่สุด ถึ งแม้ว่าอาจจะใช้งบประมาณใน
การพัฒนาเยอะกว่า ในบทความนี้ จะเน้นไปที่การพัฒนา Native Android Application เนื่ องจากง่าย
สาหรับผูเ้ ริ่ มต้นและไม่ยงุ่ ยากเท่า iOS
2.1 Android Studio[1]

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าจอ Android Studio
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https://developer.android.com/studio/
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Android Studio เป็ น IDE Tool จาก Google ใช้ส าหรั บ พัฒ นา Android ส าหรั บ Android
Studio เป็ น IDE Tools ล่าสุ ดจาก Google ไว้พฒั นาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจาก
แนวคิ ดพื้ นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้ายกับ การท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin
โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่ องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน
Android ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App
มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่ น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งทา
การรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรั บปรุ ง ในเรื่ องของความเร็ วของ Emulator ที่ ยงั เจอ
ปั ญหากันอยูใ่ นปั จจุบนั
2.2 URL[2]
URL ย่อมาจากค าว่า Uniform Resource Locator คื อ ที่ อยู่ (Address) ของข้อ มู ล ต่ า งๆใน
Internet เช่น ที่อยูข่ องไฟล์หรื อเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ในปั จจุบนั เว็บไซต์ เป็ นแหล่งที่อยูใ่ หม่ของ
หลายๆธุ รกิ จช่ องทางที่สามารถเข้าถึ งได้อย่างง่าย และยังสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเว็บไซต์
เป็ นแหล่งที่รวมรวบข้อมูลต่างๆไว้และแสดงให้เห็นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ปกติแล้วเว็บไซต์จะมีชื่อ
และที่อยู่ของมันเองเพื่อให้ระบุได้ว่าเป็ นเว็บไซต์ของใครโดยชื่ อของเว็บไซต์หรื อ Domain name
(โดเมน เนม) จะไม่ซ้ ากันของแต่ละเว็บซึ่ งการเปิ ดให็บริ การเว็บไซต์จะมีการจดโดเมนเนมก่อนจึง
จะสามารถให้บริ การได้

รู ปที่ 2.2 แสดงตัวอย่าง URL
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http://mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2045-url-คืออะไร.html
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ปั จจุบนั ได้มีการแบ่งกลุ่มของโดเมนออกเป็ นแต่ละประเภท
การแบ่งกลุ่มโดเมนของสหรัฐอเมริ กา
com : กลุ่มธุ รกิจการค้า เช่น www.hotmail.com, www.clipmass.com
.org : หน่วยงานไม่หวังผลกาไร
เช่น thai.tourismthailand.org, th.wikipedia.org
.net : หน่วยงานเกี่ยวกับเครื อข่าย
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 : สถาบันการศึกษา
เช่น www.bbc.th.edu, www.kasemptc.th.edu
การแบ่งกลุ่มของประเทศอื่นๆ
.co : ภาคเอกชน
เช่น www.cointernet.co.th, www.pizza.co.th
.or : องค์กรไม่หวังผลกาไร
เช่น www.redcross.or.th, www.bot.or.th
.go : หน่วยงานราชการ
เช่น www.immigration.go.th, www.customs.go.th
.ac : สถาบันการศึกษา เช่น www.satriwit.ac.th, www.sg.ac.th
ทั้งหมดนี้ คือที่อยูบ่ นเว็บ หรื อ ที่อยูอ่ ินเทอร์เน็ต ซึ่งปกติแล้วเรามักพิมพ์ยอู าร์แอลในแถบที่
อยูข่ องเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเรี ยกข้อมูลจากเว็บไซต์ เรี ยกโดยย่อว่า ยูอาร์ แอล (URL)
รู ปแบบของ URL จะประกอบด้วย
http://www.mindphp.com/support/urlfaq.htm
1. ชื่อโปรโตคอลที่ใช้ (http ซึ่ งย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol)
2. ชื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และชื่อเครื อข่ายย่อย (www.mindphp)

7
3. ประเภทของเวบไซต์ (.com) ซึ่ งมีอยู่ หลาย ประเภท คือเช่น .com
(Commercial),.edu (Educational),.org (Organizations),.net (Network), .co.th
(บริ ษทั ในประเทศไทย ดูเพิ่มเติมที่นี่) ฯลฯ
4. ไดเร็ กทอรี่ (/support/)
5. ชื่อไฟล์และนามสกุล (urlfaq.htm)
ความส าคัญของ URL คื อเวลาเราเข้าเว็บไซต์เราก็ต้องพิมพ์ URL ลงในช่ อง url address
ของ web browser เช่ น จะเข้า เว็บ google.comก็ ต้อ งพิ ม พ์ http://www.google.com หรื อ จะพิ ม พ์
google.com ก็ได้ไม่ตอ้ งมี http://www.ก็ได้เดี๋ยว Browser มันจะเติมให้เราเอง ดังนั้นการอ้างอิงของ
ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตต้องระบุ URL ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
2.3 JavaScript[3]
เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ที่กาลังได้รับความ
นิ ยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ น ภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ (ที่เรี ยกกันว่า "สคริ ปต์" (script) ซึ่ งในการ
สร้างและ พัฒนาเว็บไซต์ (ใช่ ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถ
ตอบสนอง ผูใ้ ช้งานได้มากขึ้ น ซึ่ งมีวิธีการทางานในลักษณะ "แปลความและดาเนิ นงานไปทีละ
คาสั่ง" (interpret) หรื อเรี ยกว่า อ็อบเจ็กโอเรี ยลเต็ด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้ าหมายใน
การ ออกแบบและ พัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับผูเ้ ขียนด้วยภาษา HTML สามารถ
ทางานข้ามแพลตฟอร์ม ได้ โดยทางานร่ วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั ทางฝั่งไคลเอนต์
(Client) และ ทางฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ (Server) JavaScript ช่วยให้ผพู ้ ฒั นา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับ
ความต้องการ และมี ความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็ นภาษาเปิ ด ที่ใครก็สามารถนาไปใช้ได้
ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็ นอย่างสู ง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง

3

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html
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ข้ อดีและข้ อเสี ยของ Java JavaScript
การทางานของ JavaScript เกิดขึ้นบนบราวเซอร์ (เป็ น client-side script) ดังนั้นไม่วา่ จะใช้
เซิ ร์ฟเวอร์ อะไร หรื อที่ไหน ก็ยงั สามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ ต่างกับภาษาสคริ ปต์อื่น เช่ น
Perl, PHP หรื อ ASP ซึ่ งต้องแปลความและทางานที่ตวั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ (เรี ยกว่า server-side script)
ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิ ร์ฟเวอร์ ที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี จากลักษณะดังกล่าวก็ทา
ให้ JavaScript มีขอ้ จากัด คือไม่สามารถรับและส่ งข้อมูลต่างๆ กับเซิ ร์ฟเวอร์ โดยตรง เช่น การอ่าน
ไฟล์จากเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อนามาแสดงบนเว็บเพจ หรื อรับข้อมูลจากผูช้ ม เพื่อนาไปเก็บบนเซิ ร์ฟเวอร์
เป็ นต้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
สถานประกอบการ
: บริ ษทั ดี วัน โซลูชนั่ จากัด
ที่ต้ งั
: 45 ซอย เพชรเกษม 66/1 บางแคเหนือ
บางแค กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
: 02-804 3434
website
: http://www.d-one.co.th/wp/

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั ดีวนั โซลูชนั่ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ดีวนั โซลูชนั่ จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการรับ
ทาระบบ Conferrence ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่
 Online Video Conference Solution Multiple Screen Support
ระบบประชุ มออนไลน์ ที่รองรับการใช้งานหลากหลายรู ปแบบ สามารถแยกและขยาย
หน้าจอการประขุม รองรับการนาเสนอเอกสาร การแชร์ ไฟล์ และคลิ ปวิดีโอในระหว่าง
การประชุ ม ฟั งก์ชนั ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน ด้วยระบบ
ประชุ ม ออนไลน์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ แค่ ก ารใช้ง านแบบบุ ค คลเท่ า น้ัน แต่ ส ามารถใช้ง านในห้อ ง
ประชุมขนาดใหญ่ได้ ใกล้เคียงกับระบบประชุมมาตรฐานที่มีราคาสู ง
 WEBGATE HD CCTV Security
HD-CCTV Over Coax without Network ระบบกล้อ งวงจรปิ ดความละเอี ย ด 1080P (2
Megapixel) ความคมชัดสู ง มาก ใช้ง านผ่า นสายเคเบิ ล รองรั บ สถานที่ ๆ มี แสงน้อยถึ ง
0.0005 lux พร้ อมฟั งก์ชัน WDR และยังได้รับมาตราฐาน HDcctv ด้วย ส่ ง สัญญาณภาพ
แบบเรี ยลไทม์ (Real-Time) ไม่มี Frame Lost หรื อส่ งภาพกระตุก คุณภาพวีดีโอที่ส่งสู ง ไม่
ต้องบีบอัดภาพการส่ งเข้าเครื่ องบันทึก

รู ปที่ 3.2 WEBGATE
ด้ ว ยประสบการณ์ ม ากกว่ า 15 ปี WEBGATE ได้ พ ัฒ นาระบบ Security ให้ ท ัน สมัย
ตลอดเวลา WEBGATE ได้ป ระสบความส าเร็ จ ในกลุ่ ม ผู ใ้ ช้ง านระดับ Hight End ด้ว ย
ฮาร์ ด แวร์ ที่ มี คุ ณ ภาพและซอฟแวร์ ที่ มี ค วามสามารถไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ใ ช้ ง านง่ า ย แต่ ย งั
ออกแบบมาให้ใช้กบั ระบบความปลอดภัยที่ซบั ซ้อน เป็ นเหตุผลที่ทาให้ WEBGATE เป็ น
อุปกรณ์ที่ยอมรับในกลุ่มผูใ้ ช้งานระดับองค์กรที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง
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รู ปที่ 3.3 Full HD resolution

ด้วยเทคโนโลยีของ WEBGATE ที่ได้รับมาตราฐาน HD-CCTV จาก HDcctv Alliance ช่วย
ให้ผูใ้ ช้สามารถใช้กล้องวงจรปิ ดที่มีความละเอียดสู ง โดยส่ งสัญญาณผ่านสายเคเบิล RG59, RG6
ได้ ทาให้ไม่ตอ้ งเปลี่ยนสายใหม่ สามารถติดตั้งแทนระบบเก่าได้ทนั ที และไม่มีปัญหาเรื่ องสัญญาณ
Frame Lost ภาพกระตุ ก หรื อขาดสาย เพราะเป็ นการส่ ง สั ญญาณความละเอี ย ดสู ง จากตัวกล้อ ง
โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านการบีบอัดภาพก่อน (HD-SDI Port Connection)
WEBGATE พัฒนาระบบ HD-CCTV ทั้งระบบตั้งแต่ HD-DVR Recorder, HD-SDI Camera
รวมถึงอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ ที่รองรับทั้ง 720p/ 1080p. ช่วยให้ง่ายในการเปลี่ยนระบบจาก Analogue
CCTV เป็ น HD-CCTV แบบเต็มระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดมัน่ ใจในอุปกรณ์ของ WEBGATE
HD-CCTV ด้วยมาตรฐานที่ผา่ นการทดสอบอย่างเข้มงวด โดยหน่ วยงาน HDcctv Alliance ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานกลางในการรับรองมาตราฐาน HD-CCTV จากทัว่ โลก

รู ปที่ 3.4 HD-CCTV
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รู ปที่ 3.5 Player on Device
 Unified Media Streaming
ด้วยระบบ Video Broadcast Streaming ของ D-One เป็ นแบบ Unified Streaming ที่รองรับ
การส่ งภาพทั้งจาก โปรแกรมส่ งภาพที่ให้ความคมชัดสู ง หรื อจากหน้าเวปที่ให้ความง่ายใน
การใช้งาน รวมถึงการใช้งานผ่าน Mobile 3G/ wifi ที่ช่วยให้สามารถส่ งภาพได้จากทุกที่ๆ
ต้องการผ่านมื อถื อ ไม่ว่าจะเป็ นกิ จกรรมเบาๆ งานสังสรรค์ หรื อการเผยแพร่ ข่าวสาร
ข้อมูล ที่ตอ้ งการความรวดเร็ วในการส่ งภาพ หรื อความคล่องตัวในการใช้งาน

รู ปที่ 3.6 Encode Live Video
ผูเ้ ข้าชมหรื อฟั งการถ่ายทอดภาพสามารถ ใช้งานได้จากหลากหลายรู ปแบบเช่น จากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ Windows Mac หรื อ Linux ก็สามารถใช้งานผ่าน Flash Player ได้ สาหรับ Mobile เช่น
Android ก็ ส ามารถใช้ ง านผ่ า น Flash Player หรื อ App ส าหรั บ Android รวมถึ ง iPhone/ iPad ก็
สามารถเข้า ชมได้ด้ว ยระบบ Unified Streaming ของ D-One ช่ วยให้ ผูใ้ ช้ง าน สามารถถ่ า ยทอด
สื่ อสาร หรื อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารได้ถึงทุกกลุ่ม
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พร้อมด้วยความสามารถในการรองรับผูเ้ ข้าระบบจานวนมากๆ หรื อการกระจายสัญญาณ ไปตาม
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถส่ งและรับสัญญาณภาพได้ดีที่สุด โดยมีการบริ หารจัดการ Bandwidt
ได้อย่างเหมาะสม

รู ปที่ 3.7 Edge/Origin Repeater
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รู ปที่ 3.8 peplink
Broadcast Any Time Any Where from Mobile

รู ปที่ 3.9 ตัวอย่าง Live Stream
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ต าแหน่ ง งานที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายจากการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ในต าแหน่ ง
นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การพัฒนา Application
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุ รกิจขององค์กร และทาหน้าที่ผชู ้ ่วยงานทัว่ ไปในการดูแลควบคุมอุปกรณ์
ต่างๆขององค์กร
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล :นายสุ รเชษฐ์ เซี่ยงฉิน
ตาแหน่ง : Programmer
E-mail
: surachat@gmail.com
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา ณ บริ ษัท ดี วัน โซลู ชั่ น จ ากัด ตั้ง แต่ ว ัน ที่
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เป็ นระยะเวลาจานวน 16 สัปดาห์

บทที4่
รายละเอียดโครงงาน
4. 1 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน

รู ปที่ 4.1 แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.1 แสดงถึงหน้าแรกของแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เครื่ องเล่นวีดีโอไฟล์ M3U8
ประกอบด้วย ส่ วนในการใส่ URL
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รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าจอสาหรับการแชร์วีดีโอ
จากรู ปที่ 4.2 แสดงถึงการแชร์ไฟล์วดี ีโอในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ข้อความ บลูทูธ บันทึกไป
ที่ไดรฟ์ เพิ่มไปยังdropbox อีเมล facebook และ Gmail
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รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าจอเล่นไฟล์วดี ีโอ
จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้าจอเล่นไฟล์วดี ีโอ M3u8 จาก URL ที่ผใู ้ ช้ป้อน โดยคุณภาพ และ
เสี ยงของวีดีโอในระดับ HD

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจัย
จากการศึกษาการใช้งานและรวบรวมข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ ของ
แอปพลิเคชัน ซึ่ งจากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ ได้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูวดี ีโอต่างๆได้สะดวกมากขึ้น
5.1.1 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 แอปพลิเคชันไม่สามารถตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ได้
5.1.2.2 แอปพลิเคชันยังไม่มีเวอร์ ชน่ั ภาษาอังกฤษ
5.1.2.2 แอปพลิเคชันยังไม่มีลูกเล่นที่หลากหลาย
5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
หากทางบริ ษทั มีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิ เคชันVideoPlayerM3u8 ต่อสามารถ
พัฒนาต่อได้โดยผูพ้ ฒั นาต้องมีความรู ้เรื่ องการเขียนโปรแกรม เพื่อให้แอปพลิเคชัน่ มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการได้ ปฏิบัติสหกิจ
จากที่ได้มาปฏิบตั ิ งานสหกิ จศึกษาทางผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้จากการปฏิบตั ิงานใน
ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้พฒั นาศักยภาพของตัวผูจ้ ดั ทาให้มีความรู ้ในด้านการปฏิบตั ิจริ งและ
ความกดดันของงาน รวมถึงการเรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมสังคมในองค์กร ซึ่ งการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาครั้งนี้
เป็ นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากกับผูจ้ ดั ทาเป็ นอย่างยิง่
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญ หาที่ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านสหกิ จพบในการปฏิ บ ัติ ง านประกอบไปด้ว ย ปั ญหาด้า น
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการใช้คาสั่ง (Code) ในการทางานของแอปพลิเคชัน ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิงานสห
กิจยังมีความรู ้ไม่มากพอในการปฏิบตั ิงาน
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5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
นักศึกษาที่จะไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในตาแหน่งโปรแกรมเมอร์ ควรศึกษาเรื่ อง
การใช้คาสั่งเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา java ในระดับหนึ่งเพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน การ
สื่ อสารให้เข้าใจ และแก้ปัญหาได้ตรงจุด
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