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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานนี้คณะผูจ้ ดั ทาได้แบ่งหัวข้อออกเป็ น 3 ส่ว น เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและ
สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาส่ว นแรกจะเป็ นส่วนของการลงทะเบียนบัตรโทรต่า งประเทศที่
จาเป็ นต้องสมัครก่อนขั้นตอนอื่นๆ ส่วนที่ สองเกีย่ วก ับขั้นตอนวิธีการใช้งานบัตรโทรต่างประเทศ
ส่วนที่สามคือขั้นตอนการยกเลิกการลงทะเบียนบัตรโทรต่างประเทศ
4.1 วิธีการใช้ บริการ
4.1.1 โทรเข้าระบบด้วยเลขหมาย 1544 หรื อ 00180082422273
4.1.2 กดเลือกภาษา เช่น กด 1 เลือกภาษาไทย
4.1.3 กดรหัสบัตรจากแถบที่ขูด (ออกกรณี บตั รแข็ง) หรื อตามที่ปรากฏในสลิป ตามด้วย
เครื่ องหมาย #
4.1.4 เลือกโทรคุณภาพคมชัดกด 001 หรื อโทรราคาประหยัดกด 009 >> รหัสประเทศ >>
รหัสเมือง >> หมายเลขปลายทาง >> #
ตัวอย่าง : การโทรไปลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา กด 001 / 009 >> 1 >> 213 >>
XXXXXXX >> # หรื อโทรเลขหมายในไทย เช่ น โทรเลขหมายใน กทม. กด 021044516 ตามด้วย
เครื่ องหมาย # กรณี นาบัตรไปใช้ในต่างประเทศโทรกลับไทย โทรเข้าระบบด้วยเลขหมายโทรฟรี
ตามที่กาหนดไว้สาหรับแต่ละประเทศและแต่ละผูใ้ ห้บริ การของประเทศนั้นๆ (ดูขอ้ มูลจากตาราง
ประเทศที่เปิ ดให้บริ การ) หลังจากได้ยนิ คาแนะนา กดเลือกภาษา เช่น กด 1 เพื่อเลือกภาษาไทย กด
รหัสบัตรจากแถบที่ขูด (ออกกรณี บตั รแข็ง) หรื อตามที่ปรากฏในสลิป ตามด้วยเครื่ องหมาย #
ตัวอย่าง เช่น โทรกลับเลขหมายใน กทม. กด 021044516 ตามด้วยเครื่ องหมาย #

4.2 กรณีนาบัตรไปใช้ ในต่างประเทศโทรไปประเทศอื่ น
โทรเข้าระบบด้วยเลขหมายโทรฟรี ตามที่ กาหนดไว้สาหรับแต่ละประเทศและแต่ละผูใ้ ห้บริ การ
ของประเทศนั้นๆ (ดูขอ้ มูลจากตารางประเทศที่ เปิ ดให้บริ การ)
4.2.1 กดเลือกภาษา เช่น กด 1 เลือกภาษาไทย
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4.2.2 กดรหัสบัตรจากแถบที่ขูด (ออกกรณี บตั รแข็ง) หรื อตามที่ปรากฏในสลิป ตามด้วย
เครื่ องหมาย #
ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณอยู่สหรัฐอเมริ กา และต้องการโทรไปยังออสเตรเลีย เมืองซิด นีย ์ เลขหมาย
5555-9999 กด 001 >> 61 >> 2 >>5555-9999 >> #
4.3 วิธีลงทะเบียนเลขหมายต้นทางเพื่อไม่ ต้องกดรหัสบัตรในการใช้ งานครั้งต่อไป
โทรเข้าระบบด้วยเลขหมาย 0-2104-1555, 00180084245263 (เลขหมายโทรฟรี ) และ
1800018912 (เลขหมายโทรฟรี ) จากโทรศัพท์ที่คุณต้องการลงทะเบียน
4.3.1 กดเลือกภาษา เช่น กด 1 เลือกภาษาไทย กด 2 เลือกภาษาอังกฤษ
4.3.2 กดรหัสบัตร (12 หลัก) ตามด้วยเครื่ องหมาย #
4.3.3 ระบบแจ้งยอดเงินคงเหลื อ
4.3.4 ลงทะเบียน กด 0 ตามด้วยเครื่ องหมาย #
4.4 วิธียกเลิกการลงทะเบียนเลขหมายต้ นทางกรณีที่ใช้ งานบัตรเก่ าหมด
4.4.1 กด 0-2104-1555 หรื อ 1800018912 (เลขหมายโทรฟรี ) เพื่อเข้าสู่ระบบ
4.4.2 ระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือ
4.4.3 ยกเลิกการลงทะเบีย นกด 0 ตามด้วยเครื่ องหมาย #
4.4.4 ระบบแจ้งจานวนหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้
4.4.5 กด 1 เพื่อยกเลิกการลงทะเบียน
4.4.6 กด 2 เพื่อยกเลิกการลงทะเบีย นทั้งหมด
4.4.7 กด 1 เพื่อยืนยันการยกเลิกการลงทะเบียน
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4.5 ขั้นตอนการค้ นคว้ า หาข้อมูล

รู ปที่ 4.5.1 ภาพการค้นคว้า หาข้อมูล

รู ปที่ 4.5.2 ภาพการค้นคว้า หาข้อมูล

31

4.6 ขั้นตอนขณะปฏิบัตงิ าน

รู ปที่ 4.6.1 ภาพขณะปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 4.6.2 ภาพขณะปฏิบตั ิงาน
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4.7 เบือ้ งหลังขณะถ่ ายทาวีดโี อ

รู ปที่ 4.7.1 ภาพเบื้องหลังการถ่ายทา

4.8 วีดโี อ

รู ปที่ 4.8.1 ภาพขณะทาวีดีโอ

