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บทคัดย่ อ
ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั TOT จากัด(มหาชน) สาขาเอกชัย เป็ นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่ อสาร
โทรคมนาคม ดาเนิ นกิจการเกี่ ยวกับโทรศัพท์และการสื่ อสาร เป็ นอีกหนึ่ งสาขาที่คอยบริ การลูกค้า
มาอย่ า งยาวนาน ปั จ จุ บ ัน ยัง คงมี ส ถานะเป็ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กัด ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ทาหน้าที่ให้บริ การสื่ อสารโทรคมนาคมทุกประเภท ผ่านบริ การต่างๆ
ทั้งทางโทรศัพท์ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการให้บริ การของศูนย์บริ การ
ลูกค้าบริ ษทั TOT จากัด(มหาชน) สาขาเอกชัยนั้น ยังมีการขยายพื้นที่ครอบคลุมที่กว้างขวางขึ้น แต่
เมื่อมีการขยายขอบเขตการครอบคลุมก็ตอ้ งมีปัญหาอื่นๆตามมา เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทวั่ ถึง
ลูกค้ารับทราบข่าวสารได้ช้า เป็ นต้น ประกอบกับ บริ ษทั TOT จากัด(มหาชน) ยังไม่มีเว็บไซต์ใน
สาขาย่อยของแต่ ละพื้นที่ ทางศู นย์บริ ก ารลูก ค้า บริ ษ ทั TOT จากัด(มหาชน) สาขาเอกชัย จึงได้
มอบหมายให้ทางคณะผูจ้ ดั ทาพัฒนาเว็บไซต์ เป็ นอีกสื่ อประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาและอานวย
ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ทวั่ ไป และนาเสนอข้อมูลขององค์กรให้สาหรับบุคคลทัว่ ไป

Abstract

The Telephone Organization of Thailand's Ekachai Branch is the state
enterprise that provides the communication infrastructure for Bangbon
district. Its services include high-speed Internet, landline, etc. While the
coverage area has been expanded, there are some issues that needed to be
solved. For example, the lack of public relation, the customer awareness is
relatively low. Therefore, we are planning to develop a communication
channel through the branch's website. On the website, we will provide the
information that relevant to the service of the Ekachai Branch. Moreover, we
will setup the communication channel which its customer can provide the
feedback back to the staff.
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บทที่ 1
บทนา
เนื้ อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงลักษณะการประกอบการ รู ปแบบองค์กร ตาแหน่งและลักษณะ
งานที่ได้ไปปฏิบตั ิหน้าที่มา
1.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
ที่อยู่ : 979 หมู่. 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
อาเภอ : เขตบางบอน
จังหวัด : กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ : 10150

รู ปที่ 1.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั

2

1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ศู นย์บ ริ ก ารลู ก ค้า บริ ษ ัท ที โ อที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย ให้บริ ก ารด้านให้บริ ก าร
สื่ อสารโทรคมนาคมที่ครบวงจรให้กบั ผูใ้ ช้บริ การได้เลื อกมากมาย หลากหลายรู ปแบบ ทั้งบริ การ
ด้านเสี ยง อินเทอร์ เน็ต ข้อมูล มัลติมีเดีย คอนเทนท์ และบริ การอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลู ก ค้า ทุ ก กลุ่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นลู ก ค้า ทั่ว ไป หรื อลู ก ค้า ธุ ร กิ จ รวมไปถึ ง การให้ บ ริ การเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ ดว้ ยนวัตกรรมที่ตอบสนองทันต่อความต้องการของลูกค้า ให้ความมัน่ ใจด้าน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อความมัน่ คงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึ งบริ การสาธารณะ
ต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและทัว่ ถึง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

รู ปที่ 1.2 ตัวอย่างบริ การของศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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1.3 รู ปแบบการจัดการองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย มีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่ การเป็ นผู ้
ให้บริ การสื่ อสารโทรคมนาคมชั้นนา ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและสาธารณชนอย่าง
ใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ค่ านิยม









ลูกค้าสาคัญที่สุด
คุณภาพระดับสากล
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
ริ เริ่ มและพัฒนาตนเอง
ทางานร่ วมกันเพื่อองค์กร
รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อนร่ วมงานและองค์กร
ซื่ อสัตย์และโปร่ งใส

1.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นัก ศึ ก ษาภาควิช าวิท ยาการคอมพิ วเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สยาม ได้ไ ป
ปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาระหว่างวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึ งวันที่ 21 มิ ถุนายน พ.ศ.2556 ใน
ตาแหน่ ง IT support ณ ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด มหาชน สาขาเอกชัย โดยได้รับ
มอบหมายให้จดั การข้อมูล ของลู ก ค้าในระบบ Manual รวมไปถึ งการดู แลงานด้าน IT ทุ ก ชนิ ด
ภายในบริ ษทั ออกสารวจพื้นที่และเข้าพบปะกับลูกค้าเพื่อประสานงานในด้านการติดตั้ง Internet
และได้ทาการสร้างเว็บไซต์สาหรับศูนย์บริ การลูกค้าทีโอที สาขาเอกชัย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ผใู้ ช้งานทัว่ ไปเข้าเยีย่ มชมและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
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1.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายประทีป สุ วรรณวงษ์ ตาแหน่ ง: หัวหน้าฝ่ ายทะเบียน ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย

1.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มเข้ามาปฏิ บตั ิงานที่ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย ตั้งแต่
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวมเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ศูนย์บริ การลู กค้าบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย แบ่งโครงสร้ างการทางาน
ออกเป็ น 4 แผนกใหญ่ๆ โดยแต่ละแผนกจะทาหน้าที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่ น แผนกช่ าง
เป็ นแผนกที่ทาหน้าที่ ออกไป site งานข้างนอก แผนกบริ การและประชาสัมพันธ์ จะเป็ นฝ่ ายทา
หน้าที่ติดต่อกับลูกค้า แผนกทะเบียน เป็ นแผนกที่คอยดูแลและจัดการระบบและประสานงานกับทุก
แผนก ซึ่ งบริ ษทั TOT นี้ เป็ นบริ ษทั ที่จะให้อานาจในส่ วนผูบ้ ริ หารของแต่ละสาขาจัดการดูแลกับ
ระบบเกือบทั้งหมดในพื้นที่น้ นั ๆ โดยอิงจากบริ ษทั สาขาหลักเป็ นหลัก ดังนั้นบริ ษทั TOT ในแต่ละ
สาขาจึงมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ โปรโมชัน่ หรื อการเข้าหาลูกค้า ที่ไม่เหมือนกันตามแต่
ที่ ผูบ้ ริ หารจะจัดการ ปั ญหาที่ พ บคื อลู กค้าในพื้นที่ จะรั บข้อมูลข่ าวสารที่ ช้าและสื่ อที่ ไม่เพียงพอ
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นถึงปั ญหาตรงจุดนี้ จึงได้ปรึ กษากับหัวหน้างานถึงความต้องการ และได้
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็ นอีกสื่ อที่พร้อมจะให้ขอ้ มูลกับลูกค้าโดยเลือกที่จะทาในหลายๆส่ วนที่จาเป็ น
ต่อลูกค้า เช่น แจ้งโปรโมชัน่ หรื อข่าวสารให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ โดยสอบถามรายละเอียด
ของข้อมูลจากหัวหน้างานว่าต้องการให้ที่หน้าตา เว็บไซต์ออกมาเป็ นแบบไหน ข้อมูลอะไรบ้าง
โดยระบบที่จดั ทาขึ้นมาเพื่อ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที สาขาเอกชัย
กับลู กค้า และยังสามารถติ ดตามอัพเดทข่า วสารต่ างๆที่ อาจมี การเปลี่ ยนแปลงในภายหลัง โดย
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
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2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
2.3 ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 ผูใ้ ช้สามารถเข้าเยีย่ มเว็บไซต์เพื่อติดตามข่าวสารได้
2.3.2 ผูใ้ ช้สามารถเข้าเยีย่ มเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบโปรโมชัน่ ของศูนย์บริ การสาขาเอกชัยได้
2.3.3 ผูใ้ ช้สามารถดูคาถามที่พบบ่อยและคาตอบได้
2.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
2.4.1 เป็ นอีกหนึ่งสื่ อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริ การลูกค้า TOT สาขาเอกชัย
2.4.2 เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้ ทาให้ไม่ตอ้ งเดินทางมายังศูนย์บริ การ
2.4.3 เพื่อให้พนักงานหรื อผูใ้ ช้รับทราบข่าวสารที่ตรงกัน
2.5 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
2.5.1 รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
ตรวจสอบความต้องการของผูใ้ ช้ โดยสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ จาก
หัวหน้าแผนกฝ่ ายทะเบียนศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัยและสามารถ
ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก โดยสัมภาษณ์ พนักงานทัว่ ไปถึ งความต้องการในระบบ โดยการ
พัฒนาเว็บไซต์จะต้องตรงกับมาตรฐานขององค์กร
2.5.2 วิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ น้ นั ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้วิเคราะห์ขอ้ มูลของทางบริ ษทั และแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นกับทางหัวหน้างาน และนาข้อมูลมาแบ่งแยกเป็ นโมดูล
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2.5.3 ออกแบบระบบ
การออกแบบเว็บไซต์จะออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด และออกแบบ
มาใช้งานสะดวกโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 ในการพัฒนาเว็บไซต์น้ ีข้ ึนมา

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างการออกแบบหน้าโปรแกรมบนโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5
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2.5.4 เขียนโปรแกรม
สาหรับเว็บไซต์ที่พฒั นาขึ้ นนี้ ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 เริ่ มจากการ
ออกแบบหน้าเว็บโดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 เมื่อได้รูปแบบที่ตอ้ งการแล้วการ
พัฒนารู ปแบบของเว็บด้วยภาษา HTML ระหว่างการสร้ างโปรแกรม ได้มีการทดสอบ โปรแกรม
เป็ นระยะเพื่อให้โปรแกรมออกมาผิดพลาดน้อยที่สุด

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่างการพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ย Adobe Dreamweaver CS5.5
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2.5.5 ทดสอบโปรแกรม
การสร้างหน้าเว็บไซต์ใหม่น้ ี ได้มีการ สัมภาษณ์ถึงความต้องการเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์
และทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของเว็บไซต์น้ ี
2.5.6 ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม
ตารางที่ 2.1 Gantt Chart
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
เขียนโปรแกรม
ทดสอบโปรแกรม
จัดทาเอกสารประกอบ
โปรแกรม

มี.ค. 56

เม.ย. 56

พ.ค. 56

2.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
2.6.1 ฮาร์ดแวร์
HP ProBook 4431s Intel(R) Core(TM) i5-2410M RAM: 8.00 GB
2.6.2 ซอฟต์แวร์
2.6.2.1 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5
2.6.2.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

มิ.ย. 56
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2.7 การวิเคราะห์ ระบบ
2.7.1 Use case Diagram

รู ปที่ 2.3 Use Case Diagram ระบบเว็บไซต์ของศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
สาขาเอกชัย
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2.7.2 Use Case Description
ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดของ Use Case Read News / Blog / Article
Use Case Name :
Actors :
Brief Description
:
Pre-Condition :
Post-Condition :
Flow of Events :

Read News / Blog / Article
ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
อ่านรายละเอียดของ บริ ษทั
Actors
1. ผูใ้ ช้เลือกเนื้อหาส่ วนที่ตอ้ งการ

System
2. ระบบจะแสดงข้อมูล เนื้อหาของ
ส่ วนที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ

Exceptions :
ตารางที่ 2.3 แสดงรายละเอียดของ Use Case Edit News / Blog / Article
Use Case Name :
Actors :
Brief Description
:
Pre-Condition :
Post-Condition :
Flow of Events :

Edit News / Blog / Article
พนักงาน
เพิม่ ข้อมูล แก้ไข

Exceptions :

-

Actors
1. ผูใ้ ช้แก้ไขข้อมูลตามต้องการ

System
2. ระบบทาการบันทึกข้อมูล
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2.7.3 Sequence Diagram

รู ปที่ 2.4 Sequence Diagram Read News / Blog / Article
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2.8 รายละเอียดของโครงงาน
เว็บไซต์ของ ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ และพัฒนาด้วย Adobe Dreamweaver
2.8.1 รายการพร้ อมคาอธิบายงานทั้งหมด
โดยรายการทั้งหมดในตารางที่ 2.4 เป็ นเว็บเพจต่างๆ ที่อยู่ในระบบเว็บไซต์ ศูนย์บริ การ
ลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
ตารางที่ 2.4 ตารางอธิ บายงานทั้งหมด
ลาดับที่
รายการ
1
Index.html
2
3
4
5
6
7
8

Contact.html
Faq.html
Info.html
Promotion.html
Promotion_all.html
News.html
News1.html

9
10
11
12
13
14
15

News2.html
Pro1.html
Pro2.html
Pro3.html
Pro4.html
Pro5.html
Pro6.html

คาอธิบาย
หน้าแรกของเว็บไซต์ แสดงข่าวสารต่างๆ
หน้าเว็บแสดงข้อมูลการติดต่อกับศูนย์บริ การ
หน้าเว็บแสดงคาถามที่พบบ่อยจากผูใ้ ช้
หน้าเว็บแสดงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริ การ
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ ที่มีของศูนย์บริ การ
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ ทั้งหมดที่มีของศูนย์บริ การ
หน้าเว็บแสดงข่าวสารทั้งหมดของศูนย์บริ การ
หน้าเว็บ แสดงข่ าวทาธุ รกรรมออนไลน์ผ่าน Phone
Cash ได้แล้ว!!
หน้าเว็บแสดงข่าวสมัครใช้ e-bill ได้แล้ววันนี้ !!
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ TOT Hi Speed Pro "มัดใจ"
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ TOT แพ็กเกจ "บันเทิงใจ”
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ TOT แพ็กเกจ "MeTv”
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ TOT แพ็กเกจ "จุใจ”
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ Fly Day Sim (ซิมวันสุ ข)
หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ Pin Phone 108

14

2.8.2 ตัวอย่างรายละเอียดงาน

รู ปที่ 2.6 หน้าแรกของเว็บไซต์ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
แสดงข่าวสารต่างๆ เป็ นหน้าหลักสาหรับผูใ้ ช้และพนักงาน เพื่อทาการเชื่อมโยงไปยังเพจ
อื่นภายในเว็บไซต์
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รู ปที่ 2.7 หน้าเว็บแสดงข้อมูลการติดต่อกับศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขา
เอกชัย แสดงที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ พร้อมทั้งแผนที่ที่ต้ งั ของศูนย์
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รู ปที่ 2.8 หน้าเว็บแสดงคาถามที่พบบ่อยจากผูใ้ ช้ แสดงคาถามและคาตอบ
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รู ปที่ 2.9 หน้าเว็บแสดงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.10 หน้าเว็บแสดงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของ ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.11 หน้าเว็บแสดงข่าวหน้าที่ 1 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.12 หน้าเว็บแสดงข่าวหน้าที่ 2 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย

21

รู ปที่ 2.13 หน้าเว็บแสดงโปรโมชัน่ ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.14 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันทั้งหมดของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.15 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันหน้าที่ 1 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.16 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันหน้าที่ 2 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.17 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันหน้าที่ 3 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.18 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันหน้าที่ 4 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.19 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันหน้าที่ 5 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย
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รู ปที่ 2.20 หน้าเว็บแสดงโปรโมชันหน้าที่ 6 ของ
ศูนย์บริ การลูกค้า บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขาเอกชัย

บทที่ 3
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
3.1 สรุ ปผลข้ อดีและข้ อเสี ยของระบบ
สาหรับ เว็บ TOT Support นี้ เป็ นเว็บที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมาเพื่อให้ขอ้ มูลแก่ ผูใ้ ช้ โดยสามารถ
เรี ยกดู ติ ดตามหรื อรั บข่าวสารจาก TOT ของสาขาเอกชัยได้อีกทั้งยังช่ วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้แก่ผใู ้ ช้ในการค้นหาอีกด้วย
3.1.1 ข้อดีของการจัดทาระบบ
3.1.1 สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ให้ทราบข่าวสารได้รวดเร็ วขึ้น
3.1.2 เว็บนี้ เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลและโปรโมชัน่ ของศูนย์บริ การลูกค้าบริ ษทั
ทีโอที จากัด มหาชัน สาขาเอกชัย ได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเปรี ยบเทียบก่อน
ตัดสิ นใจเลือกโปรโมชัน่ ได้
3.2.1 ข้อจากัดของระบบ
3.2.1.1 ไม่รองรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
3.2.1.2 การแสดงผลของเว็บไม่รองรับ Browser IE เวอชัน่ ต่ากว่า 6 ลงไป
3.2 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบ สามารถนาไปพัฒนาเพิ่มเติมได้โดยมีแนวทาง
ให้ผดู้ ูแลสามารถ Update เปลี่ยนแปลงข่าวสารหรื อโปรโมชัน่ ต่างๆได้
3.3 ปัญหาในการปฏิบัติงาน
3.3.1 เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่เชี่ยวชาญด้านการทาเว็บทาให้เกิดการทางานล่าช้า
3.3.2 มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เนื่ องจากข้อมูลต่างๆยังไม่แน่ชดั
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3.4 สิ่ งทีได้ จากการปฏิบัติงานสหกิจ
3.4.1 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ
3.4.2 ได้เรี ยนรู ้กระบวนการคิดและวิเคราะห์ระบบอย่างเป็ นขั้นตอน
3.4.3 ได้เรี ยนรู ้จุดบกพร่ องของตนเอง ทาให้สามารถนามาปรับปรุ งแก้ไขได้
3.4.4 ได้เรี ยนรู้ชีวติ การทางานจริ ง เรี ยนรู้วฒั นธรรมขององค์กร และสามารถนามาปรับ
เพื่อให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
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