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บทคัดย่ อ
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จาก ัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั รัฐวิสาหกิจที่ให้บริ การโทรคมนาคม
ด้านต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เช่น ดาวเทียม สายเคเบิลใต้น้ า และเกตเวย์ระหว่างประเทศ โดย
บริ ษทั มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้า มาตอบต่อสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนการดาเนินงานเพื่อสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม ซึ่ง
ขณะปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ดูแ ลในส่ว นของการขายและให้ข ้อ มู ล
เกีย่ วกบั การใช้บัต รโทรศัพท์ระหว่า งประเทศ ทั้งนี้ ค ณะผูจ้ ัด ทาได้พบว่านอกจากผูใ้ ช้บริ การชาว
ไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติ อีกจานวนมากที่เข้ามาสอบถามการใช้บตั รโทรศัพท์ โดยที่ผ่านมาพนักงาน
จะอธิ บายเป็ นภาษาอังกฤษให้แ ก่ผูใ้ ช้บริ การต่ า งชาติ เป็ นรายคนไป ทาให้การอธิ บายค่ อนข้า งใช้
เวลา ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็ นว่าควรจะจัด ทาโครงงานการอธิ บายการใช้บตั รโทรศัพท์ระหว่า ง
ประเทศเป็ นภาษาอังกฤษผ่า นสื่ อประเภทวิดี โอคลิป เพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การได้ทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการใช้งานบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศเบื้ องต้นได้ดว้ ยตัว เอง และยังทาให้ลูกค้าเข้าถึงข้อ มู ลที่
เชื่อถือและเร็วขึ้น
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Abstract
CAT Telecom Public Company Limited is a stated-owned telecommunication company
which domestically and internationally provides various kinds of telecommunication services such
as satellites, submarine cable network connections, and international gateways. The company
focuses on bringing new technologies and innovations to serve the needs of users and to support
government policies in many ways. During the cooperative internship, the researchers were
assigned to sell and provide the information about using international calling cards. The researchers
found that not only Thai customers, there were also foreign customers who were interested in
international calling cards. In the past, the company’s staffs usually gave the information in English
one-by-one to the foreign customers. In that way, the researchers thought that it took and wasted a
lot of time. Without waiting the staffs, it would be better if the customers could reach the
information in English by their own. Therefore, the researchers decided to make a video clip about
how to use the calling cards in English in order to reduce the time for explaining and to make the
customers have a better understanding. Moreover, it will be useful for the customers to reach the
information in more reliable and faster way.
Keywords: Telecommunication, calling cards, international calling cards.

