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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลการดําเนินโครงการ
5.1.1 สรุปโครงงาน
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ โดยได้รับมอบหมายให้
พัฒ นาฟั ง ก์ ชั่น ในการเรี ย กดู รายชื่ อ ของกล้อ งวงจรปิ ด ที่ อ นุ ญ าตให้ ใ นส่ ว นของผู ใ้ ช้
แอพพลิ เ คชั่ น ดัง กล่ า วสามารถเข้า ดู ไ ด้ โดยประโยชน์ ห ลัก เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นความ
ปลอดภัยในการอยูอ่ าศัย
ในการทํางานฟั งก์ชั่นในการเรี ย กดู กล้องวงจรปิ ด เข้ามาไว้ในแอพพลิ เคชั่น มี
กระบวนการในการเข้าถึงระบบของกล้องวงจรปิ ด เพื่อขออนุญาตในการเข้าถึงชุ ดคําสั่งต่างๆ
บนเครื อ ข่ า ยของระบบวงจรปิ ดและ สามารถเรี ย กใช้ไ ด้อ ย่า งถู ก ต้อ งและเพื่ อ ไม่ ใ ช่ เกิ ด
ข้อผิดพลาดในการเชื่ อมต่อเข้ากับกล้องวงจรปิ ดที่เราต้องการนํามาเชื่ อมต่อ การทํางานของ
ฟั งก์ชนั่ เรี ยกใช้งานกล้องวงจรปิ ดบนแอพพลิเคชัน่ ต้องมีการขอสิ ทธิ์ จาก Auth0 เพื่อให้ได้
Token มา และนํา Token ที่ได้มา ไปขอรายชื่ อของกล้องวงจรปิ ด จาก API โดยมีตวั กําหนด
สิ ทธิ์ ตาม User ว่าสามารถเข้าถึงกล้องตามสิ ทธิ์ ที่ได้รับอนุ ญาต เพื่อการเข้าถึง Protocol ที่เป็ น
ตัวกลางที่ ใช้สําหรั บการเข้าถึ งระบบกล้องวงจรปิ ดทั้งหมด โดยการเรี ยกผ่านโปรโตคอล
กลางที่เป็ น ของบริ ษทั แล้วจึงจะ สามารถนํามาใช้งานได้
โดยกระบวนการดังกล่าวทั้งหมด ทําให้เราสามารถเรี ยกดูภาพสดจากระบบกล้อง
วงจรปิ ดได้ และนอกจากนั้นยังสามารถบันทึกภาพนิ่ง และวิดีโอ จากภาพวงจรปิ ดได้อีกด้วย
ทั้งหมดนี้เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ ด้านความปลอดภัย
5.1.2 ข้ อจํากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
5.1.2.1 Media player ของ Android ไม่รองรับการเรี ยกใช้ระบบกล้องวงจรปิ ด จึง
ต้องเรี ยกใช้ Library เพิ่มเติม
5.1.2.2 ในการบันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิ ด ต้องเรี ยกใช้ Library เพิม่ เติม
5.1.2.3 ข้อมูลสื บค้นและรายละเอียดส่ วนมากเป็ นภาษาต่างประเทศ ทําให้เข้าใจได้
ยาก
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5.2

5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 จากการได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา ในอนาคตต้องมีฟังก์ชั่นบันทึ กภาพ
โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านกล้องวิดีโอ
5.1.3.2 ในอนาคตอาจ พัฒนาต่อยอดในด้า นความปลอดภัย ให้เข้า ถึ ง การเข้าดู
กล้องวงจรปิ ดในทางสาธารณะได้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยขึ้น
สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้ศึกษาเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบงานต่างๆ
5.2.1.2 ได้เรี ยนรู ้ เกี่ยวกับระบบการทํางานจริ ง
5.2.1.3 ได้ทดลองทํางานจริ งๆและงานที่ได้รับมอบหมายต้องใช้ได้จริ ง
5.2.1.4 ได้ เ รี ยนรู ้ ว ัฒ นธรรมต่ า งๆ ภายในองค์ ก ร เช่ น การทํา งานเป็ นที ม ,
วัฒนธรรมการมาทํางานให้ตรงต่อเวลา, การให้ความเคารพผูใ้ หญ่หรื อผูท้ ี่
มีความอาวุโสกว่า เป็ นต้น
5.2.1.5 เรี ยนรู ้ถึงข้อผิดพลาดของการปฏิ บตั ิงานจริ ง ปั ญหา เทคนิ ค ทางแก้ ต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการทํางาน
5.2.1.6 ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ มา สามารถนํ า มาใช้ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1. ปั ญ หาด้า นการเดิ น ทาง การจราจรที่ ติ ด ขัด ทํา ให้ ต้อ งเผื่อ เวลาในการ
เดินทาง
5.2.2.2 ปั ญหาด้านภาษาต่างประเทศ
5.2.2.3 ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งทํ า การค้ น คว้ า เพื่ อ นํ า มาใช้ ง านจริ ง ส่ วนมากเป็ น
ภาษาต่างประเทศ
5.2.2.4 ไม่เคยมี ประสบการณ์ ทาํ งานมาก่อน จึ งต้องสอบถาม และข้อเสนอแนะ
จากพี่ๆในที่ทาํ งานอยูบ่ ่อยครั้ง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรมีศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะฝึ กงานให้ดี เพื่อง่ายต่อการเดินทาง
5.2.3.2 ควรเพิม่ ทักษะ ด้านภาษา ในการสื่ อสาร ให้ดียง่ิ ขึ้น
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5.2.3.3 ควรนําประสบการณ์และความรู ้ที่ได้รับมาจากการฝึ กงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สู งสุ ด

