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บทคดัย่อ 
 

การจดัท าโครงงานสหกิจเร่ือง การใชร้ะบบ PBX บนโทรศพัทม์ือถือเพื่อบริหารจดัการส านกังาน
ของบริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดัโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้
สะดวกและตอบโจทยก์ารท างานในรูปแบบ Work fome home ของบริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย 
จ  ากดั ผา่นช่องทางโทรศพัทมื์อถือใหง่้ายต่อการใชง้านอีกทั้งยงัสามารถท างานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

เมื่อไดด้  าเนินการจดัท าระบบ PBX ส าหรับการท างานบนโทรศพัทม์ือถือ ซ่ึงใชแ้อพพลิเคชนั dtac 
one call ในการช่วยเปล่ียนจากมือถือธรรมดาเป็นเสมือน ตู ้PBX อีกทั้งยงัมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยใน
ระยะเวลา  31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีผูติ้ดต่อทั้งหมด 11 เบอร์ 9 
วนัจาก 31 วนั โดยวนัละ 1-2 เบอร์โทรศพัท ์และตอ้งการติดต่อเพื่อจองท่ีพกั ในระยะเวลา  31 วนั ระหว่าง
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีผูติ้ดต่อทั้งหมด 7 คน ผูท่ี้จองจ านวน 2 คน และจะเขา้
พกัจริงทั้งหมด 4 คน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ท าให้บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากัด มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
ค ำส ำคญั : ระบบ PBX โทรศพัทม์ือถือ ส านกังาน 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญั 
บริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากัด ตั้ งอยู่ท่ี  21/6 ซอยเฉลิมสุข จันทรเกษม เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 บริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั จดัตั้งข้ึนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ทุน
จดทะเบียน 2,000,000บาท เป็นธุรกิจจดัน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวหลกัจะเป็นชาวต่างชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์1.
จดัน าเท่ียว ศึกษาดูงาน สัมมนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เฉพาะหมู่คณะหรือส่วนบุคคล 2.จ  าหน่าย
แพ็คเก็จทวัร์ในประเทศและต่างประเทศเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป เป็นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
ธรรมชาติ รวมไปถึงการแสดงแบบไทย  3.รับจองโรงแรมท่ีพกัในประเทศและต่างประเทศ  4.จ  าหน่ายตัว๋
เคร่ืองบินในประเทศและต่างประเทศในราคาท่ีสามารถเขา้ถึงได ้5.รับยืน่วีซ่าทุกประเทศ 6.บริการให้เช่ารถ
โคช้ปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 

สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (Covid-19) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ช่วงเดือน
ธนัวาคม 2562 ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไทยและการท่องเท่ียวโลกอย่างมาก โดยเฉพาะบริษทัทวัร์
ขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้การเดินทางท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศหยดุชะงกั รวมถึงส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ
ไทย รัฐบาลของหลายประเทศตอ้งบงัคบัใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายเเละลด
จ านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่ มาตรการเหล่าน้ีนอกจากควบคุมเช้ือโรคเเลว้ ยงัส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะงักเน่ืองจากประชาชนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้างผลกระทบเป็นวงกวา้งรวมถึงการ
ท่องเท่ียวและบริการ ไม่ว่าจะเป็น inbound (ชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียวเมืองไทย) outbound (ชาวไทยเดินทาง
ออกไปต่างประเทศ) เเละการท่องเท่ียวภายในประเทศ ยอดผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตยงัคง เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ง 77 จงัหวดัในประเทศ และปัจจยัส าคญัของการท่องเท่ียวคือ แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียว
เชิงประวติัศาสตร์ รวมไปถึงการท่องเท่ียวแบบพกัผ่อน ซ่ึงส่วนใหญ่การท่องเท่ียวแบบน้ีจะมากนัเป็น
ครอบครัวหรือเป็นกลุ่มคณะ จากรายงาน World Tourism Barometer ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ของ
องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : UNWTO) 
แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการท่องเท่ียวโลกในช่วงไตรมาสแรกของ ปี2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) 
ดว้ยจ านวนนักท่องเท่ียวระหว่าง ประเทศลดลงร้อยละ 22.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2562 ซ่ึงเป็นการ
ลดลงท่ีไม่เคยเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์การท่องเท่ียวโลกตั้งแต่ เร่ิมมีการรวบรวมขอ้มูลในปี 2493 และถือ
เป็นช่วงตกต ่าท่ีสุดในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาหลงัจากวิกฤติการเงินของโลกในปี 2552 และแน่นอนว่าปัจจัย
ส าคญัท่ีสุดคือ ผลกระทบท่ีเกิดจากการระบาดของไวรัส โควิด-19 ท่ีเร่ิมมีมาตั้งแต่ปลายเดือนธนัวาคม 2562 
และจนถึงปัจจุบนัยงัคงมีการระบาดอยา่งต่อเน่ือง ไปทัว่โลกใน 215 ประเทศ ดว้ยจ านวนผูติ้ดเช้ือสะสม
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ทั้งส้ินเกือบ 10 ลา้นคน (9.52 ลา้นคน) และมีผูเ้สียชีวิตจ  านวน 0.48 ลา้นราย คิดเป็น ร้อยละ 5.08 โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีจ  านวนผูติ้ดเช้ือ มากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก รองลงมา ได้แก่ บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย สหราชอาณาจกัรสเปน เปรูชิลีและอิตาลีส่งผลให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียว ระหว่างประเทศท่ีเดินทาง
ไปยงัภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกลดลง สูงสุดถึงร้อยละ 34.8 รองลงมา ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ท่ี
เดินทางไปยงัประเทศในแถบยโุรป ลดลงร้อยละ 18.0 นกัท่องเท่ียว ระหว่างประเทศท่ีเดินทางไปตะวนัออก
กลาง ทวีปอเมริกาและแอฟริกา ลดลงเช่นกนัในอตัราร้อยละ 19.7 ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 13.6 ตามล าดบั 
โดยเดือนมีนาคม 2563 เป็นช่วงท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียว ลดลงในอตัราสูงสุดคือ ร้อยละ 54.6 ซ่ึงการแพร่
ระบาดมีความรุนแรง และกระจายตวัไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลกมากข้ึน และนบัเป็นคร้ังแรก ท่ีทุกประเทศ
ท่ีเป็นจุดหมายปลายทางทัว่โลกต่างด าเนินมาตรการจ ากดั การเดินทางและปิดสนามบินหา้มการเดินทางเขา้
มาของนกัท่องเท่ียว ต่างชาติไปจนถึงการปิดเขตแดนของประเทศตน   

โดยผูจ้ดัท าเลง็เห็นถึงโอกาสท่ีจะช่วยฟ้ืนฟูบริษทัโดยส่ือออนไลน์จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการปรับตวัและมี
การปรับระบบเป็นแบบออนไลน์มากข้ึน โดยมีนโยบายให้พนักงาน Work from home จึงท าให้ผูจ้ดัท าได้
เล็งเห็นโอกาสท่ีน าระบบตูส้าขาโทรศพัท์บนคราวล์ Cloud Private Branch Exchange (Cloud PBX) เป็น
ระบบท่ีเพ่ิมความสามารถให้โทรศพัทก์ลายเป็นโทรศพัท์ส านกังาน มีฟีเจอร์ครอบคลุมในการรับสายลูกคา้
ไดเ้หมือนมีตูส้าขา ระบบตูส้าขาโทรศพัทบ์นคราวล ์Cloud Private Branch Exchange (Cloud PBX) ไม่ตอ้ง 
ติดตั้งและเดินสาย พร้อมทั้งมีค่าบริการท่ีถูกกว่าเพราะบริษัทไม่ต้องลงทุนซ้ือตู้สาขา Private Branch 
Exchange (PBX) เพ่ือเพ่ิมความเป็นมืออาชีพใหพ้นกังานทุกแผนก สามารถรับสายเพ่ือใหข้อ้มูลลูกคา้ไดจ้าก
ทุกท่ี ไม่พลาดทุกสายลูกคา้ ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายการจดัการระบบส าหรับองคก์ร เพราะเมื่อลูกคา้โทร
เขา้เบอร์ส านักงาน จะท าให้คุณสามารถรับสายผ่านโทรศพัท์ไดจ้ากทุกท่ี พร้อมทั้งมีระบบจดัการสายโทร
เขา้ท่ีมีฟีเจอร์หลากหลายและประสิทธิภาพสูง ท าใหเ้พ่ิมโอกาสในการขายใหก้บับริษทัไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 
 

1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 

             1. เพื่อศึกษาระบบการท างานท่ีตอบโจทยก์ารท างานท่ีบา้น (Work From Home หรือ WFH)  
             ในช่วงท่ีมีระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 

2. เพื่อใหบ้ริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั มีระบบตูส้าขา Private Branch  
             Exchange (PBX)  ส าหรับการท างานบนโทรศพัทม์ือถือ 
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1.3 ขอบเขตโครงงำน 
               1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                   - คิดคน้หาระบบการท างานท่ีตอบโจทยท์ างานท่ีบา้น (Work From Home หรือ WFH) ในช่วงท่ี
มีระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
               2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
                   - บริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั 
               3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
                   - ระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2564 
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1 บริษทัมีระบบรองรับการท างานของศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) ไดอ้ยา่งครบถว้น ลด
ปัญหาท่ีท าใหลู้กคา้ตอ้งรอสายนาน สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ไดม้ากข้ึน 

                2 พนกังานมีระบบท่ีเพ่ิมความสามารถใหโ้ทรศพัทก์ลายเป็นโทรศพัทส์ านกังาน ใชฟี้เจอร์การโทร 
ไดเ้หมือนมีตู ้Private Branch Exchange (PBX) ซ่ึงเรียกระบบน้ีว่า OneCall ท าใหก้ารท างานร่วมกนัสะดวก
มากยิ่งข้ึน โดยใชแ้ค่โทรศพัทเ์คร่ืองเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสาย การนัดประชุม การรับสายแทนเมื่อ
เพื่อนร่วมทีมไม่สะดวก  

                3 ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลครบถว้น และเร็วมากยิง่ข้ึน เพราะมีระบบตอบรับอตัโนมติั (Interactive Voice 
Response : IVR) และสามารถส่งสายไปใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งดูแลใหไ้ดใ้นทนัที 



 
 

บทที่ 2 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 
2.1 ช่ือและที่ตั้งสถานที่ประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ          :    บริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั 
ที่ตั้งสถานประกอบการ        :    21/6 ซอย เฉลิมสุข แขวง จนัทรเกษม เขต จตุจกัร กรุงเทพฯ 
                                                  10900 โทรสาร 02-0033882 โทรศพัท ์081-3747257 
                                                  Email       : ammjung.amor@askdiscovery.com 
                                                  Facebook : https://www.facebook.com/askdiscovery 
                                                  Website   : www.askdiscovery.com 

 

 
รูปที่ 2.1 หนา้บริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
 

 
รูปที่ 2.2 โลโกบ้ริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า

mailto:ammjung.amor@askdiscovery.com
https://www.facebook.com/askdiscovery
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รูปที่ 2.3 แผนท่ีบริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
 

2.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั อาสค์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดัไดจ้ดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.2559 โดยใชช่ื้อว่า “Ask-Discovery 
Viajes” ซ่ึงเร่ิมจากการเป็นบริษทัขนาดเล็ก มีพนักงานเพียง 2-3 คนเท่านั้น จุดประสงค์ในการเปิดบริษทั
เร่ิมแรกนั้ น เพ่ือต้องการเปิดรับนักท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวขาเข้า (Inbound Tourism) น า
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ มาท่องเท่ียวภายในประเทศ แต่เน่ืองดว้ยการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จึง
ท าใหม้ีการปรับตวั และสร้างช่องทางการหารายไดใ้ห ้บริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั โดยการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวเป็นแบบการท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) น านกัท่องเท่ียว
ในประเทศ เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 

เน่ืองดว้ยนกัท่องเท่ียวหลกัของบริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั จะเป็นกลุ่มลูกคา้ชาวสเปน 
ท่ีต้องเข้าท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ รวมไปถึงการแสดงแบบไทย ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติจะนิยมมาเป็นคู่หรือเป็นแบบครอบครัว ไม่ชอบความวุ่นวาย รักความเป็นส่วนตวั เป็นการ
ท่องเท่ียวแบบพกัผอ่น โดยส่วนมากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยประมาณ 
10-15 วนั ไปจนถึง 30 วนัหรือ 1 เดือน 
ตวัอย่างผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการหลกัขององคก์ร  

1. จดัน าเท่ียว ศึกษาดูงาน สมัมนา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เฉพาะหมู่คณะหรือส่วนบุคคล  
2. จ  าหน่ายแพค็เก็จทวัร์ในประเทศและต่างประเทศเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป  
3. รับจองโรงแรมท่ีพกัในประเทศและต่างประเทศ   
4. จ  าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินในประเทศและต่างประเทศในราคาท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ 
5. รับยืน่วีซ่าทุกประเทศ  
6. บริการใหเ้ช่ารถโคช้ปรับอากาศและรถตูป้รับอากาศ 
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ทริปการท่องเทีย่วธรรมชาต ิ
ทริปน้ีจะเขา้ถึงสถานท่ีอนัเป็นสญัลกัษณ์ เช่น กาญจนบุรี เท่ียวน ้ าตกเอราวณั สุสานทหารสมัพนัธมิตรดอน
รัก พิพิธภณัฑท์างรถไฟ ไทย-พม่า สะพานรถไฟขา้มแม่น ้ าแควใหญ่ วดัถ  ้าเสือ และยงัมีสถานท่ีอ่ืนท่ี
น่าสนใจอีกมาก 

 
รูปที่ 2.4 โปสเตอร์ท่องเท่ียวธรรมชาติ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
ทริปการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์ 
ทริปน้ีจะไดเ้ห็นถึงศิลปะ และวฒันธรรมความเป็นไทย ไดเ้ขา้ใจถึงอีกมุมมองท่ีคุณไม่สามารถหาไดจ้ากท่ี
อ่ืน เช่น ทริปภายในกรุงเทพฯ เขา้ชมวดัพระแกว้ วดัอรุณราชวราราม วดัโพธ์ิ ท่าเตียน ภูเขาทองวดัสระเกศ 

 

 
รูปที่ 2.5 โปสเตอร์ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
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ทริปการท่องเทีย่วแบบพกัผ่อน 
ทริปน้ีจะเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติ ความสงบท่ีคุณสามารถสมัผสัไดด้ว้ยตวัคุณ ไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศได้
อยา่งเต็มท่ี เช่น ทริปท่องเท่ียวทางภาคใต ้เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เกาะไข่ จ.พงังา ทะเลแหวก จ.กระบ่ี 

 
รูปที่ 2.6 โปสเตอร์ท่องเท่ียวแบบพกัผอ่น 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
 

2.3 รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารองค์กร 

 
รูปที่ 2.7 รูปแบบการจดัการองคก์ร 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
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2.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ผู้จดัท า ได้รับมอบหมาย 

 
รูปที่ 2.8 ผูป้ฏิบติังาน 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
 
ช่ือผู้ปฏิบัตงิาน : นาย ณพชร ทศันธารากร  
ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : ฝ่าย staff และเอกสาร 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย : 1. บุ๊คก้ิง (Booking) โรงแรมเมื่อมีลูกคา้ 
                                       2. ติดต่อคอนเฟิร์ม (Confirm)โรงแรมก่อนท่ีลูกคา้จะเขา้พกั 
                                       3. ท างานเอกสารท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.5 ช่ือและต าแหน่งของพนกังานที่ปรึกษา 

 

 
รูปที่ 2.9 พนกังานท่ีปรึกษา 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
 

ช่ือพนักงานที่ปรึกษา : คุณจงรัก อมรศุภรัคน ์ 
ต าแหน่ง : พนกังานฝ่ายบุคคล 
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2.6 ระยะเวลาที่ปฏบิัตงิาน  
ปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึง 28 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 16 สปัดาห์   
 

2.7 ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน  
1. คน้ควา้หาขอ้มูล โดยการสงัเกตถึงปัญหาภายในองคก์รเพ่ือน ามาใชเ้ป็นหวัขอ้โครงงาน  
2. เขียนโครงร่างรายงานโดยคิดหวัขอ้เพื่อน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อขอค า 
    แนะน า และส่งเพื่อรอการพิจารณา  
3. ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการหา  
4. การน าเทคโนโลย ีSmart Office มาใชเ้พื่อยกระดบับริษทัใหเ้ขา้สู่ยคุดิจิทลั 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมกีารตรวจประเมินรายสปัดาห์โดยหวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้ง  
6. น าขอ้ผดิพลาดไปปรับปรุงแกไ้ข 
7. สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน  
8. จดัท าเอกสารพร้อมน าเสนอ 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
 

 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

 
พฤษภาคม 

2564 

 
มถุินายน 
2564 

 
กรกฎาคม 
2564 

 
สิงหาคม 
2564 

ก าหนดหวัขอ้ส าหรับท าโครงงานและน า
หวัขอ้ท่ีก  าหนด ปรึกษาอาจารย ์

    

ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน     
คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลส าหรับการ
จดัท าโครงงาน 

    

ปรับปรุง แกไ้ขโครงงานจนกว่า จะผา่ น 
ความเห็นชอบจากเจา้ของบริษทัและ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

    

น าเสนอโครงงาน     
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2.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
- โทรศพัทม์ือถือ (Smart Phone) 
- โทรศพัทส์ านกังาน 
- Computer PC  
- ซอฟตแ์วร์ คือ ชุดค าสัง่หรือโปรแกรมท่ีใชส้ัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท างาน  
- ฮาร์ดแวร์ คือ เคร่ืองมือ และระบบปฏิบติัการ Private Branch Exchange (PBX) 
- โปรแกรม Microsoft Word 
 

2.9 สรุปผลการปฎบิัตงิาน 
จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานท่ี บริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2564 ถึง 28 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ในแผนกทวัร์ ในการปฏิบติังานคร้ังน้ีท าให้
ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการปฏิบติังานจริงและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยตอ้งอาศยัความรับผดิชอบเป็นอยา่งสูง
ในการท างาน การรับฟังความคิดเห็น และการแกไ้ขปัญหารวมไปถึงการฝึกความอดทนภายใตค้วามกดดนั
ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั ในการปฏิบติังานคร้ังน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่การท างานจริงได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.9.1 ข้อดขีองการปฏบิัตงิาน  
- มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
- มีความมัน่ใจในการพูดคุย ติดต่อ ใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว  
- เพ่ิมทกัษะการใชง้าน Microsoft 
- รู้จกัการวางตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
- เขา้ใจในการบุ๊คก้ิงโรงแรมมากยิง่ข้ึน  
2.9.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบัตงิานในแผนกทัวร์  
- ไม่ช านาญการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน  
- ขาดทกัษะดา้นภาษา ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน ขาดความมัน่ใจในการออกเสียง 
   ภาษาองักฤษ และภาษาท่ี 3 
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2.9.3 ข้อเสนอแนะ  
- หมัน่ทบทวนและฝึกฝน การใชง้าน Microsoft ใหมี้ความแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 
- เรียนรู้การใชง้าน Microsoft Excel เพ่ิมข้ึน เพ่ือประโยชนต่์อสถานประกอบการ และเพ่ือเพ่ิมทกัษะ   
การใชง้าน Microsoft Excel ใหก้บัตนเอง  
- ฝึกการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และปัญหาท่ีพบเจอในแต่ละวนั ท่ีมีความเปล่ียนแปลงบ่อย 
เน่ืองจากปัญหาโรคโควิด-19  
- มีความรับผดิชอบในเร่ืองของเวลาใหม้ากข้ึน  
- เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการพูดคุยและการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ 

 



 
 

บทที่ 3 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การท าโครงงานเร่ือง ระบบ Private Branch Exchange (PBX)   เป็นระบบชุมสายโทรศพัทย์่อย ท่ีท า

ให้ส านักงานนั้นๆ มีเบอร์ต่อหรือเบอร์ภายในเป็นของตนเองเพ่ือใชส้ าหรับติดต่อส่ือสารกนัเอง รวมทั้งใช้
เช่ือมต่อกบัสายโทรศพัท์ภายนอกท่ีตอ้งการโทรติดต่อเขา้มายงัแผนกต่างๆ ภายในส านักงาน ส าหรับการ
ท างานบนโทรศัพท์มือถือ  (PBX Working System via Mobile Phone) ผูจ้ ัดท าโครงงานได้ศึกษาข้อมูล
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
3.2 แนวคิดพ้ืนฐานของระบบ PBX (Private Branch Exchange) ส าหรับการท างาน 
3.3 แนวคิดการใช ้Smartphone 
3.4  แนวคิดการท างานรูปแบบ Work From Home 
3.5 แนวคิดระบบ Private Branch Exchange (PBX) บนมือถือ 
3.6 แนวคิดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

3.1 แนวคดิทฤษฏีเกีย่วกบัการท่องเที่ยว 
องคก์รการท่องเท่ียวของสหประชาชาติ ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวไวว้่า การเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่น

ใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้หรือเพื่อหาความรู้โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบา้น เพื่อ
จุดประสงคใ์นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดก้ล่าวไวว้่า การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้งขวาง
ครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ การเล่นกีฬา การติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยีย่มเยอืนญาติพี่
น้อง สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel 
Organization หรือ IUOTO) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวว่าจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีเง่ือนไขตาม
หลกั สากล ดงัต่อไปน้ี  

1) ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว  
2) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ  
3) ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆก็ตามท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้
    ในการเดินทางนั้น 

วารัชต ์มธัยมบุรุษ ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการท่องเท่ียวสามารถแบ่งได ้3 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 
1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) ประกอบดว้ย 
     - การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน
และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใตก้าร
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จดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษา
ระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
     - การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียว อยา่งมีความรับผดิชอบใน
แหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล 
โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วน
ร่วมของทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ั้งยนื 
     - การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geo-tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีเป็น หินผา ลาน
หินทราย อุโมงค์โพรง ถ  ้าน ้ าลอด ถ  ้าหินงอกหินยอ้ย เพ่ือดูความงามของภูมิทศัน์ท่ีมีความแปลกของการ
เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีโลก  ศึกษาธรรมชาติของหิน ดิน แร่ต่างๆ และ ฟอสซิล (Fossil) ได้ความรู้ไดม้ี
ประสบการณ์ใหม่ บนพ้ืนฐานการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 

     - การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสวน
เกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว์และเล้ียงสัตว์เพ่ือช่ืนชมความสวยงาม ความส าเร็จและ
เพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดค้วามรู้มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานความรับผดิชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น 
     - การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการไปชม
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวาระ เช่น สุริยปุราคา ฝนดาวตก จนัทรุปราคา และการดูดาว
จกัราศีท่ีปรากฏในทอ้งฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริยะจกัรวาล มีความรู้ความประทบัใจ ความทรง
จ าและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน บนพ้ืนฐานการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 
2. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (Cultural based tourism) ประกอบดว้ย 
     - การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
ทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อ
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ินพ้ืนฐานของความรับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยท่ีประชาชนในทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 
     - การท่องเท่ียวชมวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and traditional tourism) หมายถึงการเดินทาง
ท่องเท่ียว เพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ จดัข้ึน ไดรั้บความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจใน
สุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และมีความเขา้ใจต่อสภาพ
สังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการ
รักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทางวฒันธรรม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว 
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     - การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural tourism / village tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวใน
หมู่บ้าน ชนบทท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลกัษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความ
เพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มีความเขา้ใจในวฒันธรรมท้องถ่ิน บน
พ้ืนฐานของความรับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 
โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว 
3.  รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) ประกอบดว้ย 
     - การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
วฒันธรรมเพื่อการพกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรั้บความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มี
ความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื อน่ึง การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่ง
อาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม 
     - การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu-meditation tourism)  หมายถึง การเดินทางเพื่อทศันศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพื่ อให้มี
ประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื นอกจากนั้น 
นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น  การท าอาหารไทย การนวดแผนไทย 
ร าไทย มวยไทย การช่างและงานศิลปหตัถกรรมไทย รวมถึงการบงัคบัชา้งและเป็นควาญชา้ง เป็นตน้ 
     - การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธุ์หรือวฒันธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic tourism) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูว่ฒันธรรมของชาวบา้น วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยหรือชนเผ่าต่าง 
ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผูไ้ทย หมู่บา้นชาวกูย หมู่บา้นชาวกะเหร่ียง หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ 
เพ่ือมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึนมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวด
ลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
     - การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเล่นกีฬาตามความถนดัความ
สนใจ ในประเภทกีฬา เช่น กอลฟ์ ด  าน ้ า ตกปลา กระดานโตคล่ืน เป็นตน้ ให้ไดรั้บความเพลิดเพลินความ
สนุกสนานต่ืนเต้น ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่เพ่ิมข้ึน มีคุณค่าและคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน มี
จิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
     - การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (Adventure travel) หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท่ีนกัท่องเท่ียวเขาไปเท่ียวแลว้ไดรั้บความสนุกสนานต่ืนเตน้ หวาดเสียว ผจญภยั 
มีความทรงจ า ความปลอดภยั และไดป้ระสบการณ์ใหม่ 
     - การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์(Home stay & farm stay) หมายถึง นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ี
ตอ้งการใชชี้วิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยือนเพ่ือการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม
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ทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ในชีวิตเพ่ิมข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
     - การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (Long stay)  หมายถึง  กลุ่มผูใ้ชชี้วิตในบั้นปลายหลงัเกษียณอายจุากการ
ท างานท่ีตอ้งการมาใช้ชีวิตต่างแดนเป็นหลกั เพ่ือเพ่ิมปัจจยัท่ีห้าของชีวิตคือ การท่องเท่ียว โดยเดินทาง
ท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 – 4  คร้ังต่อปี คราวละนาน ๆ อยา่งนอ้ย  1 เดือน 
     - การท่องเท่ียวแบบให้รางวลั (Incentive travel)  หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของบริษัทท่ี
ประสบความส าเร็จ ในการขายสินคา้นั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจ าหน่าย
รถยนต์ ผูแ้ทนบริษัทจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง  จากภูมิภาคหรือจงัหวดั
ต่างๆ ท่ีสามารถขายสินคา้ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ีบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการ
ให้รางวลัและจดัน าเท่ียว โดยออกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพกัแรมและค่าอาหารระหว่างการเ ดินทาง
ให้กบัผูร่้วมเดินทาง เป็นการจดัรายการพกัแรมตั้งแต่  2 – 7  วนั เป็นรายการน าเท่ียวชมสถานท่องท่ีต่างๆ 
อาจเป็นรายการน าเท่ียวแบบผสมผสาน หรือรายการน าเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
     - การท่องเท่ียวเพื่อการประชุม (MICE) หรือ ไมซ์ (MICE) ย่อมาจากค าว่า Meetings, Incentive Travel, 
Conventions, Exhibitions (หรือบางคร้ัง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events) ซ่ึงไดพ้ฒันามา
จากธุรกิจน าเท่ียว แต่น าเสนอบริการเป็นการจดัประชุม งานแสดงสินคา้ต่างๆเป็นการจดัน าเท่ียวใหแ้ก่กลุ่ม
ลูกคา้ของผูท่ี้จดัประชุม มีรายการจดัน าเท่ียวก่อนการประชุม (pre-tour)  และการจดัรายการน าเท่ียวหลงัการ
ประชุม (post-tour)  โดยการจดัรายการท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทัว่ประเทศ เพ่ือบริการใหก้บัผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมโดยตรง หรือส าหรับผูท่ี้ร่วมเดินทางกบัผูป้ระชุม อาจเป็นรายการท่องเท่ียววนัเดียว หรือรายการเท่ียว
พกัคา้งแรม 2–4 วนั โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเท่ียว 
     - การท่องเท่ียวแบบผสมผสานเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีผูจ้ดัการการท่อง เท่ียวคดัสรรรูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ น ามาจดัรายการน าเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดรั้บความแตกต่างระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2 – 7 วนัหรือมากกว่านั้นเช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเกษตร (eco–agro 
tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ (agro-historical tourism)  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
ผจญภยั (eco-adventure travel) การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวติัศาสตร์ (geo- historical tourism) การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม  (agro-cultural tourism) เป็นตน้ 
 
 3.2 แนวคดิพ้ืนฐานของระบบตู้ Private Branch Exchange (PBX) ส าหรับการท างาน 

Lola Barbier ชาวฝร่ังเศส (2559) กล่าวว่า ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 ความตอ้งการระบบโทรศพัท์
เพ่ิมข้ึนและธุรกิจเร่ิมมีการใชส้ายแยกส าหรับแผนกภายในแต่ละแผนก ซ่ึงตอ้งจ่ายเงินแพงแมจ้ะเป็นเพียง
การโทรระหว่างแผนก ส่ิงน้ีไดจุ้ดประกายให้เกิดการปฏิวติัทางโทรศพัท์ธุรกิจท่ีจะยงัคงพฒันาต่อไปใน
ศตวรรษท่ี 21 และสู่การพฒันาทางดิจิตอล 
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Lola Barbier ชาวฝร่ังเศส (2559) กล่าวว่า ระบบ Private Branch Exchange (PBX) แบบแรกจ าเป็นตอ้ง
ใชผู้ป้ฏิบติังานในการโทรโดยตรงดว้ยตนเอง ในปี 1970 ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีคนคอยปฏิบติัการ ระบบ PBX 
เร่ิมมีราคาต ่าลงและไดรั้บความนิยมดว้ยสิทธิพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การต่อขยายและการโอนสาย 

Lola Barbier ชาวฝร่ังเศส (2559) กล่าวว่า เมื่อคอมพิวเตอร์พฒันา ก็มีการอพัเดท Private Branch 
Exchange (PBX)   ข้ึน ซ่ึงระบบ Time Division Multiplexing (TDM) ยงัคงใชก้นัมากท่ีสุดในปัจจุบนั มนัถูก
ออกแบบมาเหมือนคอมพิวเตอร์เดสกท็์อปและธุรกิจก็สามารถเพ่ิมเพลงรอสาย หรือสายโทรศพัทเ์พ่ิมเติมได้
อยา่งง่ายดายดว้ยการซ้ือบอร์ดใหม่ แต่น่าเสียดายท่ีระบบใหม่น้ีอาจเป็นการลงทุนท่ีสูง จากนั้นอินเทอร์เน็ตก็

เกิดข้ึนและมาพร้อมกบัการพฒันาใหม่เพื่อการใชง้านร่วมกบัระบบ PBX และ TDM 

3.2.1 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจทิัล Internet Protocol – Private Branch Exchange (IP-PBX) 

Dorothy Murach (2561) กล่าวว่า ก่อนท่ีจะมีอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ทั้ งหมดต้องผ่าน
เครือข่ายของบริษทัโทรศพัท ์ ซ่ึงตอ้งใชโ้ทรศพัท์อนาล็อกทั้งสองฝ่าย ดว้ยการสร้างความสามารถใน
การโทรผ่านเครือข่ายขอ้มูลของอินเทอร์เน็ต ส่ิงน้ีเรียกว่า Voice Over Internet Protocol (VoIP) ซ่ึง

ท างานในล าดบัต่อไปน้ี 

     - การโทรแบบอนาลอ็กจะถูกแปลงเป็นสญัญาณแบบดิจิตอล 

     - สญัญาณดิจิตอลถูกแปลงเป็น Internet Protocol (IP) 

     - Internet Protocol (IP) จะถูกแปลงกลบัไปเป็นสัญญาณโทรศพัท์และรับจากโทรศัพท์ท่ี
ปลายสายอีกดา้นหน่ึง 

3.2.2 ประเภทของตู้สาขาโทรศัพท์ 

1. ตู ้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อก  Private Branch Exchange (PBX) หรือแบบ Switching Private 
Branch Exchange (Switching PBX) 

YaleCom ผูใ้ห้บริการระบบตูโ้ทรศพัท์ ได้กล่าวไวว้่า เป็นตู้สาขาโทรศพัท์แบบดั้งเดิม ท่ีมี
จ  านวนการใช้งานมากท่ีสุดในยุคปัจจุบันซ่ึงต่อเน่ืองมาจากการใช้งานในอดีต ตู้สาขาโทรศพัท์
แบบอะนาล็อก (Analog telephone booth) น้ี จะมีลกัษณะเป็นกล่องหรือตู ้ภายในบรรจุสายสญัญาณ
โทรศพัทเ์อาไวต้ามจ านวนเบอร์ต่อภายในส านกังาน หากเกิดกรณีไฟฟ้าขดัขอ้ง ไฟดบั ตอ้งใชเ้วลาใน
การเช็คตรวจสายโทรศพัท์แต่ละสายว่ามีปัญหาเกิดมาจากสายโทรศพัท์เส้นใด ท าให้ใชเ้วลานานใน

การคน้หาและซ่อมแซม รวมทั้งตูส้าขาโทรศพัท์ลกัษณะน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการบ ารุงรักษาตูส้าขาอยา่ง

http://blog.grandstream.com/company/news/blog/author/dorothy-murach-marketing-manager
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สม ่าเสมอ อีกทั้ง มีขอ้จ  ากดัในเร่ืองของการติดตั้งตูส้าขาโทรศพัท์ เม่ือยา้ยออฟฟิศ ตอ้งท าการติดตั้ง
ใหม่ และเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมในการเดินสายสญัญาณโทรศพัท ์ เพราะฉะนั้น จ  านวนของผูใ้ชง้านตูส้าขา
โทรศพัท์แบบอะนาล็อก จึงมีแนวโน้มท่ีจะลดลง และผูป้ระกอบการยุคใหม่ เร่ิมหันมาใชตู้้สาขา

โทรศพัทแ์บบใหม่ ท่ีช่วยประหยดัตน้ทุนของออฟฟิศไดม้ากกว่า 

 

รูปที่ 3.1 แบบ Switching PBX 

ที่มา www.greensmarttech.com 

2. ตูส้าขาโทรศพัทแ์บบดิจิตอล Internet Protocol – Private Branch Exchange (IP-PBX) 

YaleCom ผูใ้หบ้ริการระบบตูโ้ทรศพัท ์ไดก้ล่าวไวว้่า เป็นการพฒันาตูส้าขาโทรศพัทท่ี์ใชง้าน
ง่ายข้ึนกว่าตู้สาขาโทรศัพท์อะนาล็อกเน่ืองจากเป็นตู้สาขาท่ีมีระบบการใช้งานแบบดิจิทัล 
เพราะฉะนั้น การใช้งานร่วมกบัโทรศพัท์ จึงต้องเปล่ียนไปสู่โทรศพัท์แบบดิจิทัลหรือ IP Phone 
(โทรศพัทส์ านกังานท่ีรองรับระบบการท างานในรูปแบบดิจิทลั) โดยใชส้ายสญัญาณแบบ IP (Internet 
Protocal) หรือสายแลนเพื่อท าการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทดแทนการใชโ้ทรศพัทแ์บบเก่า 

 

 

รูปที่ 3.2 แบบ IP-PBX 

ที่มา www.bangkoktelecom.com 

 



18 
 

3.  PBX ตูส้าขาโทรศพัทบ์นคราวล ์Cloud Private Branch Exchange (Cloud PBX) 

YaleCom ผูใ้ห้บริการระบบตูโ้ทรศพัท์ ไดก้ล่าวไวว้่า ตูโ้ทรศพัท์สาขาบน Cloud หรือบริการ
ระบบโทรศพัท์ส านักงาน ท่ีท างานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใชตู้ส้าขาโทรศพัท์ในรูปแบบของ Cloud 
PBX คือ เป็นการบริหารจดัการระบบโทรศพัท์จากผูใ้ห้บริการโดยตรง ขอ้ดีคือไม่ตอ้งติดตั้งตูส้าขา

โทรศพัท ์ไม่ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ไม่ตอ้งติดตั้งสายโทรศพัทใ์หม่ เพราะเป็นการเช่ือมต่อผา่นระบบ 
Cloud เม่ือไม่มีตูส้าขา จึงไม่ตอ้งเสียเงินค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมตู ้รวมทั้งเม่ือเกิดปัญหาการใช้
งาน สามารถแจง้ผูใ้ห้บริการท าการรีโมทเขา้ไปแกไ้ขให้ไดท้นัที นอกจากน้ี ยงัสามารถก าหนดเลข
หมายภายในของแต่ละแผนก รวมไปถึงก าหนดคู่สายในการโทรเขา้-โทรออกไดอ้ย่างซบัซอ้น ตอบ
โจทยบ์ริษทัยุคใหม่ ท่ีเพ่ิงเร่ิมตน้ธุรกิจหรือบริษทัท่ีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายในการติดตั้งระบบ
โทรศพัทส์ านกังาน 

 

รูปที่ 3.3 PBX ตูส้าขาโทรศพัทบ์น Cloud 

ที่มา www.bangkoktelecom.com 

 

3.2.3 ข้อจ ากดัของระบบ Private Branch Exchange (PBX)  

- ดา้นตน้ทุน: ค่าใชจ่้ายนั้นรวมถึงตูท่ี้มีราคาแพง ซ่ึงเป็นระบบ PBX และเงินเดือนไอทีรวมถึง
ค่าใชจ่้ายรายเดือน 

- ด้านระบบ: ระบบ PBX มีข้อจ ากัดเก่ียวกับหมายเลขโทรศพัท์และสาย รวมถึงการโทร

สามารถผา่นอุปกรณ์เฉพาะภายในระบบเท่านั้น โดยไม่มีตวัเลือกการโทรท่ีซบัซอ้น 
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3.3 แนวคดิการใช้สมาร์ทโฟน Smartphone 

สยามโฟน (2557) กล่าวว่า สมาร์ทโฟน(Smartphone) เป็นโทรศพัทม์ือถือท่ีนอกเหนือจากใชโ้ทรออก
รับสายแลว้ยงัมีแอปพลิเคชัน่ใหใ้ชง้านมากมาย สามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และ
สามารถใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอปพลิเคชัน่สนทนาชั้นน า เช่น Line, Youtube, Facebook, Twitter 

ฯลฯ โดยท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับแต่งลูกเล่นการใชง้านสมาร์ทโฟน(Smartphone)ให้ตรงกบัความตอ้งการได้
มากกว่ามือถือธรรมดา ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน(Smartphone) รุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ทโฟนท่ีมีหน้าจอระบบ
สมัผสั ใส่กลอ้งถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูง ออกแบบดีไซน์ใหส้วยงามทนัสมยั มีแอปพลิเคชัน่และลูกเล่นท่ี
น่าสนใจ 

3.3.1 แนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟนประเทศไทย 

นายระพีพฒัน์ ธนะพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงแนวโน้มการใชส้มาร์ทโฟน (Smartphone)ในประเทศ
ไทยว่า 52% เป็นคนไทยท่ีจะซ้ือ ไอโฟน (Iphone) และ 35% ท่ีจะซ้ือ Samsung มาใชง้านในอนาคต 
ซ่ึงแนวโนม้น้ีก็ท าใหก้ารตลาดบนสมาร์ทโฟน (Smartphone) มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย 
จากการเปิดเผยผลประกอบการของแอปเปิลในไตรมาสท่ี4 เมื่อปี 2556 ท่ีผ่านมา ซ่ึงสามารถขาย
ไอโฟนไดท้ั้งหมดเกือบ 34 ลา้นเคร่ืองในไตรมาสเดียว แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ตลาดสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากฟังก์ชนัต่างๆของเคร่ืองท่ีสามารถ

ตอบสนองการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกใหผู้บ้ริโภคสามารถใชง้าน
อินเตอร์เน็ตไดแ้มไ้ม่ไดอ้ยูบ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ต และ Social Media 
ของคนไทยรวมถึงประเทศต่างๆ ทัว่โลกในปี 2555 และ 2556 พบว่าในกลุ่มคนไทยมีสดัส่วนการเป็น
เจ้าของสมาร์ทโฟน (Smartphone) เติบโตข้ึนมากทุกช่วงอายุ อตัราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) เพ่ิมข้ึนสูงสุดในกลุ่มคนท างานอายุ 25-34 ปี ท่ีจากเดิมมีคนเป็นเจา้ของสมาร์ทโฟน

(Smartphone) เพียง 45% ในปี 2555 แต่ในปี 2556 มีผูเ้ป็นเจา้ของสมาร์ทโฟน (Smartphone) ถึง 80% 
เพ่ิมข้ึน 35% โดยมีความเป็นไปไดว้่าอตัราการถือครองท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดในกลุ่มน้ีเป็นเพราะอยูใ่นวยั
ท่ีก  าลงัซ้ือสูง และมีรายไดเ้ป็นของตนเอง ตามดว้ยกลุ่มผูใ้หญ่อายุ 35-44 ปี ท่ีอตัราการเป็นเจา้ของ
สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ิมมากข้ึน 40% ขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นอตัราการเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) เพ่ิมมากข้ึน 26% ซ่ึงถึงแมว้ยัรุ่นจะเป็นวยัท่ีมีความตอ้งการอุปกรณ์ส่ือสารรุ่นใหม่ๆ แต่

ก็มีขอ้จ  ากดัเร่ืองรายไดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืน ท่ีน่าสนใจก็คือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) สามารถตีตลาดใน
กลุ่มผูสู้งอายุได้มากยิ่งข้ึน โดยสามารถขายให้คนวัยน้ีได้เพ่ิมข้ึน 25% ในปี 2556 ส่วนอุปกรณ์
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตอ่ืนๆ ท่ีมียอดการเป็นเจ้าของเติบโตข้ึนตามสมาร์ทโฟนมา(Smartphone) คือ 
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แท็บเลต ดว้ยฟังกช์นัการใชง้านท่ีใกลเ้คียงสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทุกอยา่ง และพกพาสะดวกใช้
งานง่าย ท าใหอุ้ปกรณ์ชนิดน้ีไดรั้บความนิยมสูงข้ึนในทุกวยัเช่นกนั ในขณะท่ีสดัส่วนการเป็นเจา้ของ
คอมพิวเตอร์พีซี และแล็ปท็อปโตน้อยท่ีสุด แน่นอนว่าการท่ีสมาร์ทโฟน(Smartphone) ไดรั้บความ

นิยมมาจากฟังก์ชนัการใช้งานท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคทางด้านต่างๆ ได้ 
โดยเฉพาะการใชอิ้นเตอร์เน็ต ดงันั้นการเพ่ิมจ านวนข้ึนของสมาร์ทโฟน(Smartphone)  จึงส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคไปโดยปริยาย 

 

รูปที่ 3.4 กราฟแสดงการใชส้มาร์ทโฟนทัว่โลก 

ที่มา www.siamintelligence.com/smartphone-penetration-10-percent 

3.3.2 แนวโน้มการใช้งานระบบปฏิบัตกิารบนสมาร์ทโฟน 

นายพนัทวี สัณฑิฐิเจริญวงศ์ ได้กล่าวถึงแนวโน้มของสมาร์ทโฟน (Smartphone) ยงัคงเป็น
สินคา้ขายดีในตลาด โดยในปัจจุบนัและอนาคตผูผ้ลิตจะเน้นไปท่ีความเร็วในการประมวลผล , การ
ออกแบบหน้าจอให้มีขนาดใหญ่ ความละเอียดสูง คมชดั (สมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ บางรุ่นมีขนาด
หนา้จอถึง 5.4 น้ิว), การปรับปรุงคุณภาพของกลอ้งถ่ายรูป, การแกปั้ญหาแบตเตอร่ีหมดไว, การออก
แอปพลิเคชัน่หรือลูกเล่นใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน  

นายพนัทวี สัณฑิฐิเจริญวงศ ์ไดก้ล่าวถึงระบบปฏิบติับนโทรศพัท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ในปัจจุบนันั้นมีอยู่หลายแบบ แต่ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่กลบัไปอยู่กบั Google 
Android เป็นหลกั และรองลงมาเป็น Apple IOS โดยท่ีมีค่ายอ่ืนๆเขา้มาแข่งขนัดว้ยเช่น Windows 
Phone ของทาง Microsoft แต่จากขอ้มูลในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2013 จะเห็นว่าส่วนแบ่งการตลาด

เป็นของ Android และ IOS เกือบทั้งหมด  
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 นางสาวกิติรดา หร ่ ารัศมี ได้กล่าวถึงตัวเลขของสมาร์ทโฟน (Smartphone) ในตลาดเมื่อปี 
2013 ท่ีผ่านมานั้น เติบโตข้ึนสูงเกือบร้อยละ 40 และแมว้่า Windows Phone จะเร่ิมท าไดดี้ ดว้ยการ
ขยบัข้ึนมามีส่วนแบ่งมากข้ึน คือจากร้อยละ 2.4 มาเป็น 3.3 แลว้ และยงัคงรักษาอนัดบัท่ีสามไวไ้ด ้แต่

ตามการคาดการณ์แลว้ ทาง Windows Phone ไม่น่าจะขยบัเขา้มาใกลเ้คียงสองค่ายหลกัได ้เมื่อผลรวม
ของส่วนแบ่งการตลาดของทั้งสองระบบปฏิบติัการหลกั ไดแ้ก่ Android และ IOS คิดเฉพาะไตรมาส
ล่าสุด มีส่วนแบ่งการตลาดรวมมากถึง 95.7 เหลือให้ระบบปฏิบติัการอ่ืนๆ อีกเพียงแค่ราวร้อยละ 4 
เท่านั้น โดยในฟากของ Android นั้น Samsung ยงัคงน าเป็นเจ้าตลาดอยู่ ในขณะท่ี Motorola และ 
Huawei ก็ตามมาสมทบ พา Android เติบโตเหนือ IOS ต่อไป 

3.3.3 คุณสมบัตหิลกัที่มใีนสมาร์ทโฟน 

นางสาวชมพร แววโนรี ได้กล่าวถึงการก าหนดมาตรฐานของ "สมาร์ทโฟน" ออกมาอย่าง
ชดัเจน แต่แนวโนม้ในภาคอุตสาหกรรมตลาดมือถือก็ไดป้รับตวัเขา้หาผูบ้ริโภคมากข้ึนและเรียนรู้ว่า
อะไรคือส่ิงท่ีผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน (Smartphone) ตอ้งการ โดยส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยู่ในสมาร์ทโฟน
(Smartphone) นั้นไดแ้ก่ ระบบปฏิบติัการ (Operating System) โดยทัว่ไปสมาร์ทโฟน (Smartphone) 

แต่ละเคร่ืองจะข้ึนกบัระบบปฏิบติัการท่ีใชง้าน ซ่ึงระบบปฏิบติัการเหล่านั้นจะช่วยใหผู้ใ้ชง้านสมาร์ท
โฟน (Smartphone) สามารถเขา้ถึงแอปพลิเคชัน่ต่างๆ บนระบบนั้นได ้เช่น IPhone ของ Apple รัน
ระบบปฏิบัติการ IOS, สมาร์ทโฟน BlackBerry ใช้ระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS, สมาร์ทโฟน 
แอนดรอยด์ใช้ระบบปฏิบัติการ Android OS, สมาร์ทโฟน WindowsPhone ใช้ระบบปฏิบัติการ 
WindowsPhone เป็นตน้ 

 

รูปที่ 3.5 สมาร์ทโฟน 

ที่มา www.eventpop.me/blogs/ 
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3.3.4 ระบบปฏิบัตกิารบนสมาร์ทโฟน 

จะสามารถแบ่งได ้โดยระบบปฏิบติัการหลกัมีดงัน้ี 

- ระบบปฏิบัตกิาร Android  

นายระพีพฒัน์ ธนะพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงระบบปฏิบติัการท่ีได้รับการตอบรับ และมีการพฒันา

สมาร์ทโฟน (Smartphone) จ านวนมากให้รองรับการใช้งาน โดยเฉพาะจากผูผ้ลิต เช่น HTC, LG, 
Motorola, Samsung และ Sony Ericsson รวมถึงบริษทัผูผ้ลิตอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ภายใตก้ารผลกัดนั
ของ Google จนมีการคาดการณ์กนัว่าภายใน พ.ศ. 2555 ระบบปฏิบติัการชนิด Open Source อยา่งแอน
ดรอยด์ (Android) จะครองตลาดเคร่ืองสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทั่วโลกในสัดส่วนท่ีเหนือกว่า 
BlackBerry และ IPhone ดว้ยจุดเด่นเร่ืองการเปิดกวา้งในการพฒันาแอปพลิเคชัน่ Android ยงัมีระบบ

การท างานบนบรรดาโทรศพัท์ Smartphone ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการจากเสียง (Voice Control) 
การจดัการอลับั้มรูปภาพในลกัษณะเล่ือนซอ้น การเขา้ถึงบญัชีรายช่ือโทรศพัทอ์ยา่งรวดเร็วและหลาก
รูปแบบ ไม่ว่าจะต้องการติดต่อผ่านทางโทรศพัท์ ทาง SMS ทาง E-Mail หรือผ่านทาง Facebook 
รวมถึงการน าทางโดยใชโ้ปรแกรม Google Maps ร่วมกบัระบบช้ีพิกดั GPS ท่ีฝังอยูใ่นตวัเคร่ือง 

- ระบบปฏิบัตกิาร IOS 

นายระพีพฒัน์ ธนะพฒัน์ ไดก้ล่าวถึงระบบปฏิบติัการส าหรับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ของ
บริษทัแอปเป้ิลโดยเร่ิมตน้พฒันาส าหรับใชใ้นโทรศพัท์สมาร์ตโฟนยี่หอ้ไอโฟน และไดพ้ฒันาต่อใช้
ส าหรับ เคร่ืองเล่นไอพอดทชั และ ไอแพด โดยระบบปฏิบติัการน้ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัแอ็ปสตอร์ 
ส าหรับเข้าถึงแอปพลิเคชัน่ มากกว่า 300,000 ตัว ซ่ึงมีการดาวน์โหลดไปมากกว่า ห้าพนัลา้นคร้ัง 
ระบบปฏิบติัการ IOS จาก Apple นั้นกลายเป็นระบบท่ีมีส่วนแบ่งทางดา้นการใชง้าน ทางอินเตอร์เน็ต

มากท่ีสุด มีรูปแบบการใช้งานท่ีง่ายดายแต่แฝงไปดว้ยลูกเล่นของระบบมลัติทัช สามารถสัมผสั
หนา้จอเพ่ือสัง่การไดม้ากว่า 2 จุด มีระบบ Multitask สามารถเปิดแอปพลิเคชัน่เพ่ือใชง้านพร้อมกนัได้
หลาย ๆ แอปพลิเคชนั มีจุดเด่นดา้นความบนัเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ผนวกเขา้กบัแอปลิเคชัน่ และ 
เกมต่างๆ อีกมากมายบนตลาดแอปพลิเคชัน (Application) ท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ท างานใหก้บัสมาร์ตโฟนยีห่อ้ไอโฟนไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั นอกจากนั้นยงัรองรับการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
แบบเรียลไทม ์ท าให ้สามารถใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต เช็คอีเมลล ์หรือเขา้สู่เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้

อยา่งง่ายดาย 
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- ระบบปฏิบัตกิาร Windows Mobile 

นางสาวพสัตราภรณ์ ภูก  าพล ไดก้ล่าวถึงระบบปฏิบติัการ Windows Mobile ในปัจจุบนัเปล่ียน
ช่ือเป็น Windows Phone Starter Edition (ตรงกบั Windows Mobile 6.5) ระบบปฏิบติัการรุ่นใหม่น้ีมา
พร้อมกบัการท างานท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพมากข้ึน รวมถึงบริการสนับสนุนพิเศษอ่ืนๆ เช่น My 

Phone ซ่ึงใชท้ าการแบ็คอพัขอ้มูลประเภทสมุดบญัชีโทรศพัทร์วมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ไปเก็บไวใ้น
เครือข่าย Cloud Computing แต่ส่ิงท่ีท าให้ระบบปฏิบติัการจากค่ายน้ีเป็นท่ีน่าจบัตามองกลบัมิใช่ขีด
ความสามารถของตวัระบบปฏิบติัการหากแต่เป็นการพฒันาต่อยอดของบรรดาผูผ้ลิต Smartphone 
เช่น ในกรณีของเคร่ือง HTC TouchFLO 3D มีการออกแบบให้ผูใ้ชง้านสามารถเล่ือนหน้าจออีเมล 
รูปภาพ รายงานพยากรณ์อากาศ และแอปพลิเคชัน่อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งอิสระ และดว้ยปรัชญาการออกแบบ
ระบบปฏิบัติการท่ี Microsoft ต้องการให้มีการเช่ือมต่อกับแอปพลิเคชั่นหลักอย่างMicrosoft 

Exchange, Office และ Outlook จึ งท าให้ระบบปฏิบัติการ  Windows Phone Starter Edition เ ป็น
ตวัเลือกท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มผูใ้ชง้านในแวดวงธุรกิจ ระบบปฏิบติัการ Windows Mobile 6.5 มีการ
ออกแบบระบบสัมผสัหน้าจอท่ีใช้งานง่าย มีการพฒันาระบบเช่ือมต่อผ่านหน้าจอรุ่นพิเศษให้กบั 
HTC และ Samsung สามารถท างานร่วมกนัไดดี้กบัแอปพลิเคชัน่ Microsoft Exchange, Office และ 
Outlook ช่วยให้ผูใ้ชง้านอุ่นใจว่าสามารถกูคื้นขอ้มูลกลบัมาไดทุ้กเมื่อแมใ้นกรณีท่ีโทรศพัท์เสียหรือ

หายสูญหาย 

3.3.5 เทคโนโลยขีองสมาร์ทโฟน (Smartphone) 

บทความของสยามโฟน ไดก้ล่าวถึงโทรศพัทม์ือถือท่ีนอกเหนือจากใชโ้ทรออก-รับสายแลว้ยงั
มีแอปพลิเคชัน่ให้ใชง้านมากสามารถรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และสามารถใช้
งานโซเชียลเน็ตเวิร์คและแอพสนทนาชั้นน า เช่น Line, YouTube, Facebook, Twitter โดยท่ีผูใ้ช้

สามารถปรับแต่งลูกเล่นการใชง้านสมาร์ทโฟน(Smartphone)ให้ตรงกบัความตอ้งการไดม้ากกว่ามือ
ถือธรรมดา ผูผ้ลิตสมาร์ทโฟน (Smartphone) รุ่นใหม่ๆ นิยมผลิตสมาร์ทโฟน (Smartphone) ท่ีมี
หน้าจอระบบสัมผสั, ใส่กลอ้งถ่ายรูปท่ีมีความละเอียดสูง, ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมยั มี
แอปพลิเคชัน่และลูกเล่นท่ีน่าสนใจ ฟีเจอร์หลกัท่ีมีอยูใ่นสมาร์ทโฟน (Smartphone) ไดแ้ก่  

แอปพลิเคชั่น (Application) มือถือพ้ืนฐานโดยทั่วไป จะมีแอปพลิเคชั่นพ้ืนฐานอยู่ภายใน
เคร่ือง ตวัอยา่งเช่น สมุดรายช่ือผูติ้ดต่อ บนัทึกการใชง้านโทรศพัท ์ฟังกช์ัน่รับ-ส่งขอ้ความ SMS เป็น
ตน้ แต่ส าหรับสมาร์ทโฟน (Smartphone) จะมีแอปพลิเคชัน่ท่ีช่วยอ  านวยความสะดวกไดห้ลากหลาย
และครอบคลุมการใชง้านมากข้ึน เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) บางรุ่นสามารถสร้าง-แกไ้ขเอกสาร 



24 
 

Office บางรุ่นสามารถวาดเขียนลงไปบนหน้าจอพร้อมบันทึกเป็นรูปภาพ บางรุ่นสามารถใชเ้ป็น
เนวิเกเตอร์น าทางขณะขบัข่ีรถยนตไ์ด ้ 

การท่องเวบ็ไซต ์(Web Access) การเติบโตของบริการเครือข่าย 3G และ 4G ในปัจจุบนั ช่วยให้
ผูใ้ชง้านสมาร์ทโฟน (Smartphone) สามารถท่องอินเทอร์เน็ตดว้ยความเร็วสูง นอกจากน้ีสมาร์ทโฟน 
(Smartphone) ทัว่ไปยงัรองรับการเช่ือมต่อ Wi-Fi ส าหรับการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านการเช่ือมต่อไร้
สายภายในท่ีพกัอาศยัหรือจุดบริการภายนอก  

แป้นพิมพ ์QWERTY (QWERTY Keyboard) สมาร์ทโฟน (Smartphone) ทัว่ไปจะมีแป้นพิมพ์
ท่ีจัดเรียงตัวอักษรคล้ายคลึงกับคียบ์อร์ดของคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของคียบ์อร์ดสมาร์ทโฟน
(Smartphone) ในปัจจุบนัจะอยูใ่นรูปแบบปุ่มสมัผสับนหนา้จอ (Touch Screen Keyboard)  

การส่งขอ้ความ (Messaging) โทรศพัทมื์อถือทัว่ไป สามารถรับ-ส่งขอ้ความตวัอกัษรได ้แต่ส่ิง
ท่ีแยกสมาร์ทโฟน (Smartphone) ออกจากโทรศพัท์มือถือทัว่ไปก็คือ ในสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
จะมีการจดัการ E-mail ซ่ึงสามารถซิงคก์บัขอ้มูลส่วนบุคคลและเรียกใชง้านผา่นบญัชีอีเมลช์ั้นน า เช่น 
Gmail, Hotmail เป็นตน้ 

 

3.4  แนวคดิการท างานรูปแบบ Work From Home 

บทความของ ยูนิเซฟ (Unicef) เมื่อวนัท่ี 03 มิถุนายน 2020 กล่าวว่ายุคน้ีเป็นยุคท่ี ต้องท างานใน
สถานท่ีท่ีตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสถานท่ีท่ีปลอดภัย จึงเกิดรูปแบบในการท างานใหม่ๆ

ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบในการท างาน Work From Home ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีปัจจัยเป็น
ส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างคนท างาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีมี
การเติบโตของส่ือต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ทุกคนต่างก็มีการพฒันาในส่วนของซอฟตแ์วร์ หรือ แมแ้ต่อุปกรณ์ต่างๆ 
ใหร้องรับรูปแบบในการท างาน Work From Home ก็สามารถท างานในสถานท่ีต่างๆไดง่้ายมากยิง่ข้ึน สร้าง
การเรียนรู้เติมโต หรือ แมแ้ต่จะเป็นสร้างลกัษณะการท างานใหม่ๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยเฉพาะใน

ปัจจุบนัท่ีมีธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบในการท างาน หรือ โครงสร้างในการ
ท างานมากยิง่ข้ึนยิง่ ท าใหรู้ปแบบการท าธุรกิจมีการเปล่ียนไปผูค้นต่างๆมีความสนใจในการพฒันารูปแบบ
ในการใชชี้วิตใหม่ๆให้มีการพฒันามากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามในประเทศไทยก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงแลว้
เช่นเดียวกนั ในขณะท่ีเช้ือไวรัสก าลงัระบาดอยูผู่ค้นต่างตอ้งหาวิธีการท างานใหเ้หมาะสมต่อตวัเองมากท่ีสุด
และปลอดภยัมากท่ีสุด ซ่ึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างการติดต่องานของผูค้นก็เขา้
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มามีบทบาทอยา่งยิง่ในการท างานและการส่งต่องาน รวมทั้งยงัเป็นส่ือในการติดต่อส่ือสารกนัไม่ว่าจะเป็น
การโทรศพัท์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแมแ้ต่จะเป็นการ Video Conference เพื่อประชุมงานต่างๆใน
ปัจจุบนัก็มีการท าง่ายมากยิง่ข้ึน แลว้มีซอฟต์แวร์อีกมากมายออกมาเพ่ือรองรับการใชง้านทุกคนส่ิงเหล่าน้ี

เองเป็นลกัษณะท่ีมีการเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในยคุปัจจุบนั 

           คุณสุภทัทกิต เจตทวีกิต ไดก้ล่าวไวว้่า การเติบโตของธุรกิจต่างๆเหล่าน้ีน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงหรือ
การพฒันาในรูปแบบการท างาน ในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเดินทางไปเป็นระยะเวลานาน
หรือไกลหรือเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง แต่สามารถเก็บในส่วนของค่าใชจ่้ายต่างๆเหล่านั้นเพ่ือมาใชใ้น

การพฒันาตวัเองใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานมากยิง่ข้ึนซ่ึงตนเองเป็นส่ิงท่ีในยคุปัจจุบนัผูค้นต่างใหค้วาม
สนใจอย่างยิ่งในการพฒันาตวัเอง ดว้ยการพฒันาศกัยภาพในการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายหรือ
เทคโนโลยีต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆท่ีถูกผลิต
ข้ึนมาเพ่ือรองรับการใชง้านน่ีเองคือเป็นรูปแบบในการท างาน Work From Home ดูการท างานท่ีบา้นในยคุ
ปัจจุบนัท่ีผูค้นใหค้วามสนใจอยา่งยิง่ในการพฒันาในส่วนของประสิทธิภาพในการท างานไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหน

ก็สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถประชุมในสถานท่ีต่างๆท่ีตอ้งการได ้  น่ีจึงเป็นส่ิงก  าลงั
พฒันา 

 

3.5 แนวคดิระบบ PBX (Private Branch Exchange) บนสมาร์ทโฟน 

บทความของไทยดิจิตอล ซีเคียวรีต้ี ซิสเต็มส์ ไดก้ล่าวไวว้่าตูส้าขาโทรศพัทท่ี์นิยมใชก้นัมากคือ เป็น
แบบระบบดิจิตอล ซ่ึงท าจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และท าการติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศพัท์ ส่วน
ตูส้าขาโทรศพัท์ ท่ีเป็นแบบดั้งเดิม ท่ีในอดีตเคยมีผูใ้ชม้ากส าหรับตู้สาขาโทรศพัท์แบบอนาล็อก  แต่ใน
ปัจจุบนั ถือไดว้่าความนิยมก าลงัลดลงอย่างรวดเร็ว และอาจจะมีการยกเลิกใช ้ ซ่ึงตูส้าขาโทรศพัท์แบบ
อนาลอ็กมีลกัษณะเป็นกล่องหรือตู ้  โดยจะมีตั้งแต่รุ่นเลก็ไปจนถึงรุ่นใหญ่ ซ่ึงจะมีอุปกรณ์จ านวนมาก และ

ตอ้งใชห้อ้งขนาดใหญ่ในการติดตั้ง 

3.5.1การใช้งานของตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจติอล 

           เม่ือระบบตูส้าขาโทรศพัท ์ ท่ีติดตั้งเป็นแบบดิจิตอลแลว้  เคร่ืองโทรศพัทท่ี์ตามหน่วยงานใช ้ ก็
ตอ้งเป็นระบบดิจิตอลเช่นเดียวกนัดว้ย โดยระบบตูส้าขาโทรศพัทแ์บบดิจิตอล ยงัสามารถเลือก
โทรศพัทไ์ดไ้ม่ว่าจะเป็น เคร่ืองโทรศพัทแ์บบดิจิตอลหรือแบบ IP-Phone แบบเคร่ืองโทรศพัทท่ี์เป็น
ลกัษณะคลา้ยกบัโทรศพัทธ์รรมดาแต่การท างานภายในเป็นระบบดิจิตอลซ่ึงใชส้ายสญัญาณแบบ IP 

หรือสายแลน แทนการใชส้ายโทรศพัทแ์บบเดิมๆ 
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ระบบ PBX มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงและมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนข้างแพง ต้องมีพ้ืนท่ีในการติดตั้ง และมี
ขอ้เสียท่ีตอ้งยอมรับ คือ 

- หากองคก์รมีไฟฟ้าดบัหรืออินเทอร์เน็ตล่ม ผูใ้ชไ้ม่สามารถโทรจากโทรศพัท ์VoIP ได ้ 

- หากแบนดว์ิดทไ์ม่เพียงพอซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้และการโทรลดลง  

- ความยุง่ยากในการเซ็ตระบบท่ีมากกว่าตูส้าขาแบบอนาลอ็ก 

3.5.2 dtac OneCall ระบบโทรศัพท์ส านักงาน PBX (Private Branch Exchange) บนมือถือเพ่ือธุรกจิ

ยุคใหม่ 

dtac OneCall คือ ระบบท่ีเพ่ิมความสามารถให้มือถือกลายเป็นโทรศพัท์ส านักงาน มีฟีเจอร์
ครอบคลุมในการรับสายลูกคา้ไดเ้หมือนมีตูส้าขา PBX (Private Branch Exchange)  แต่ไม่ตอ้ง ติดตั้ง
และเดินสาย พร้อมทั้ งค่าบริการท่ีถูกกว่าเพราะบริษัทไม่ต้องลงทุนซ้ือตู้ PBX (Private Branch 
Exchange)  เพ่ิมความสามารถให้พนักงานทุกแผนก สามารถรับสายลูกคา้ไดจ้ากทุกท่ี ไม่พลาดทุก

สายลูกคา้  

3.5.3 ประโยชน์ในการใช้งาน 

ไม่พลาดทุกสาย เพราะเมื่อลูกคา้โทรเขา้เบอร์ส านักงาน OneCall จะท าให้คุณสามารถรับสาย
ผ่านมือถือได้จากทุกท่ีทุกเวลา พร้อมทั้ งมีระบบจัดการสายโทรเข้าท่ีมีฟีเจอร์หลากหลายและ
ประสิทธิภาพสูง ท่ีท าใหก้ารบริหารทีมคอลเซนเตอร์หรือทีมเซลลเ์ป็นเร่ืองง่าย ตอบโจทยก์ารท างาน

และไลฟ์สไตล ์Work From Home มากข้ึน เพราะส่ือสารไม่ติดขดั ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ทุกท่ี  

สร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ ทุกการติดต่อ เพราะ OneCall ช่วยจบทุกประสบการณ์ไม่ดีท่ี
ลูกค้ามกัพบเจอ เช่น มีทางเลือกให้ฝากเบอร์ติดต่อกลบัหากไม่สะดวกรอสาย ลูกค้าได้รับส่ิงท่ี

ตอ้งการเร็วข้ึนเพราะสามารถส่งสายไปให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดูแลให้ไดท้นัที หรือระบบตอบรับอตัโนมติั 
(IVR) ท่ีใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นจนท าใหอ้ารมณ์เสีย เป็นตน้ ทั้งสร้างความประทบัใจ และท าใหลู้กคา้
รู้สึกไดถึ้งความเป็นมืออาชีพ (Professional) ขององคก์ร 

ท างานร่วมกนัราบร่ืนไดจ้ากทุกท่ี ดว้ยมือถือเคร่ืองเดียว OneCall ท าใหก้ารท างานร่วมกนัจาก

คนละท่ีเป็นเร่ืองง่าย โดยใชแ้ค่มือถือเคร่ืองเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสาย การนัดประชุม การ
รับสายแทนเม่ือเพ่ือนร่วมทีมไม่สะดวก และบนแอพพลิเคชัน่มือถือก็ยงัมีระบบส่งไฟลท่ี์ใชง้านง่าย 
และระบบแชทเม่ือไม่สะดวกโทร โดยไม่ตอ้งไปปะปนกบัแอพพลิเคชัน่แชทอ่ืน ๆ ท่ีไวใ้ชส่้วนตวั 
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3.5.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง VOIP Cloud PBX กับ OneCall (Native-Dialer) VOIP 

Cloud PBX 

- โทรผา่นเซิร์ฟเวอร์บน Cloud ซ่ึงเขา้ถึงผา่นอินเทอร์เน็ต 

- คุณภาพการโทรจะข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

- เสียงซอ้นทบัอาจมีได ้ข้ึนอยูก่บัคุณภาพของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

- ปริมาณการใชส้ายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วส่งผลต่อการใหบ้ริการได ้เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีประเมิน
และจดัการไดย้าก ท าใหก้ระทบกบัผูใ้ชอ่ื้น ๆ ท่ีอยูบ่นโครงข่ายเดียวกนั 

- อาจมีโอกาสถูกดกัฟังได ้

OneCall (Native-Dialer) 

- โทรผา่นเซิร์ฟเวอร์บนโครงข่ายคุณภาพสูงท่ีเป็น Dedicated Network (4G / Votel) 

- ควบคุมจดัการคุณภาพของการโทรไดต้ามตอ้งการ 

- คุณภาพเสียงเคลียร์ ไม่มีอาการเสียงซอ้นทบั 

- ปริมาณการใชส้ายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วไม่ส่งผลใด ๆ ต่อบริการ 

- ส่ือสารไดป้ลอดภยักว่าบน Security Protocol 

OneCall (Native-Dialer) ความสามารถในการใชง้าน 

สามารถตั้งค่าระบบตอบรับอตัโนมติัให้ลูกคา้ใชง้านไดอ้ย่างไม่สับสน และสามารถโอนสาย
ไปยงัแผนกอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ตอ้งใหลู้กคา้รอนาน 

Booking หน่ึงในรูปแบบการใชง้านท่ีเป็นท่ีนิยมคือการน าระบบ Dtac OneCall มาใชใ้นการ
จองคิว (Booking) หรือนดัหมายท่ีพกัส าหรับลูกคา้ 

Service ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับสายลูกคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เพื่อช่วยให้ธุรกิจไม่พลาดการ

รับสายโดยใชแ้ค่โทรศพัทเ์พียงเคร่ืองเดียว 

Customer Experience การสร้างภาพลกัษณ์ให้ธุรกิจดูน่าเช่ือถือ และมีความเป็นมืออาชีพ เกิด
จากการสร้างประสบการณ์ท่ีดีในการใช ้
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3.6 แนวคดิพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวช่วงการแพร่ระบาดโควดิ-19 

3.6.1 ปัจจยัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลงัการแพร่ระบาดโควดิ-19 

รศ.มาลี บุญศิริพนัธ์ (2563) กล่าวว่า วิถีปกติใหม่ (New Normal) เป็นรูปแบบการ ด าเนินชีวิต
อยา่งใหม่ท่ีแตกต่างจากอดีต อนัเน่ืองจากมีบางส่ิงมากระทบจนแบบแผนและแนวทางปฏิบติัท่ีคน ใน
สังคมคุน้เคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าไดต้อ้งเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลกั 

มาตรฐานใหม่ท่ีไม่คุน้เคย  

ราชบณัฑิตยสภา (2563) กล่าวว่า "New Normal" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โค
วิด-19” การใชชี้วิตประจ าวนัจึง จ าเป็นตอ้งป้องกนัตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดดว้ยการปรับหาวิถีการ
ด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือใหป้ลอดภยัจากการ ติดเช้ือ ควบคู่ไปกบัความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศกัยภาพ

ทางเศรษฐกิจและธุรกิจน าไปสู่การสรรค์สร้าง ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับ
แนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมทั้งใน ด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษา
สุขอนามยั การศึกษาเล่าเรียน การส่ือสาร การท าธุรกิจ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงใหม่ ๆ เหล่าน้ีไดก้ลายเป็นความ
ปกติใหม่ จนในท่ีสุดเมื่อเวลาผ่านไปก็จะท าให้เกิดความคุน้ชินจนกลายเป็นส่วนหน่ึง ของวิถีชีวิต
ปกติของผูค้นในสงัคม  

ธญัชนก แววแกว้ (2563) กล่าวว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียว ว่าการกระท าหรือกริยาใด ๆ  ของ
นักท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องโดยตรง กับการท่องเท่ียวหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติ
กิจกรรมการท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการ ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดการกระท า
ดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ให้ได้รับความพึงพอใจระดบัหน่ึงในการ

เดินทางไปท่องเท่ียวยงัสถานท่ีนั้น ๆ โดยจะตอ้งพิจารณา วตัถุประสงค์ของการเดินทางท่องเท่ียว 
รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว บุคคลท่ีมี อิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการ เดินทางท่องเท่ียว 
ประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว ระยะเวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ 

3.6.2 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการท่องเที่ยววถิีใหม่ (New Normal Tourism)  

ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2563) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า การเดินทางเพือ่ 

ผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่าการเดินทางนั้น เป็นการ
เดินทาง เพียงชั่วคราว ผูเ้ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
(2549) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว ตามความหมายของ องค์การสหประชาชาติในคราว
ประชุมว่าดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว ณ กรุงโรม  
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (2563) ก็ไดอ้ธิบายความหมายของ 
ชีวิต วิถีใหม่ (New Normal) ไวว้่า เป็นแนวทางท่ีหลาย ๆ  คนจะตอ้งปรับเปล่ียนชุดพฤติกรรม ท าให้
ตอ้ง ปรับเปล่ียนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกนัทัว่โลก เกิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต ซ่ึงเม่ือเราจ  าตอ้ง 

ปฏิบติักนั เป็นปกติต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึงจนเกิดเป็นความพอใจ ในท่ีสุดทั้งหมดน้ีก็ไดก้ลายเป็น 
New Normal ใน สงัคม  

3.6.3 แนวคดิและทฤษฎีการปรับตวั  

คุณวราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545) กล่าวว่า การปรับตวั สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัตนเองและโลกภายนอกได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอยา่ง สูงสุด มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพ สงัคม มี

ความสามารถท่ีจะเผชิญ และยอมรับความจริงของชีวิต ในการปรับตนเอง เมื่อเผชิญกบัสภาพปัญหาความ
อึดอดั ความเครียด ความคบัขอ้งใจ ความ ทุกขใ์จ ความวิตกกงัวลต่าง ๆ จนเป็นสภาพการณ์ท่ีบุคคลนั้น ๆ 
สามารถอยูส่ภาพแวดลอ้มหรือในสภาพ ปัญหานั้น ๆ ได ้ถา้บุคคลปรับตวัแลว้สามารถอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งมีความสุขไดน้ั้นแสดงว่าบุคคลนั้น มีสุขภาพจิตดี แต่หากว่าบุคคลปรับตวัแลว้ยงัมีความทุกขใ์จ 
วา้วุ่นใจ ไม่สบายใจอยู ่ความรู้สึกดงักล่าว ยอ่มจะท าใหบุ้คคลนั้นกลายเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตไม่ดี และ

หากเร้ือรังรุนแรงมากข้ึน อาจจะเจ็บป่วยเป็น โรคประสาทหรือโรคจิตได ้



 
 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

 
 การจดัท าโครงงาน ระบบ Private Branch Exchange (PBX) บนโทรศพัท์มือถือเพื่อบริหารจดัการ
ส านกังานของ ของบริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัระบบการท างานท่ีตอบ
โจทยก์ารท างานรูปแบบ Work From Home  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับ บริษัท อาสค์ 
ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั ดว้ยระบบ Private Branch Exchange (PBX)  ท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
เขา้ถึงลูกคา้และเพื่อใหพ้นกังาน สามารถท างานไดอ้ยา่งครอบคลุมและครบถว้นดว้ยสมาร์ทโฟนเพียงเคร่ือง
เดียว ท าใหส้ะดวก รวดเร็ว และสามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ขั้นตอนการจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ Private Branch Exchange (PBX) 
4.2 การตั้งค่าระบบโทรศพัทส์ านกังาน Private Branch Exchange (PBX)  ดว้ย dtac onecall 
4.3 การใชง้านระบบ dtac onecall ผา่น mobile Application 
4.4 ผลการตอบรับจากการใชง้านระบบโทรศพัทส์ านกังาน Private Branch Exchange  
      (PBX) ดว้ย dtac onecall 

 
4.1   ขั้นตอนการจดัหาข้อมูลเกีย่วกบัระบบ Private Branch Exchange (PBX) 
 

 
รูปที่ 4.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ dtac one call 

ที่มา : https://www.dtac.co.th/business/products
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1.  คน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นระบบโทรศพัทส์ านกังาน Private Branch Exchange (PBX)  
2.  หาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ dtac onecall เพ่ือน ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านระบบโทรศพัท ์
ส านกังาน Private Branch Exchange (PBX) 
3.   เรียนรู้การใชง้านทั้งหมดและความคุม้ค่าของระบบ 

 
4.2    การตั้งค่าระบบโทรศัพท์ส านักงาน Private Branch Exchange (PBX) แบบ Cloud Private Branch 
Exchange (Cloud PBX)  ด้วย dtac onecall 
การด าเนินงานโครงการเป็นขั้นตอนตามล าดบั เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ดงัน้ี 
 

 
รูปที่ 4.2 หนา้เวบ็ไซต ์

ที่มา : https://onecall.dtac.co.th/#/login 
จากรูปท่ี 4.2 เขา้เวบ็ไซต ์https://onecall.dtac.co.th/#/login เพื่อลอ็คอิน 
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รูปที่ 4.3 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา : ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.3 หนา้ต่างแสดงสถานะการโทร  

    - สถานะพร้อมรับสาย (Available for Calls) คือ สถานะท่ีระบบท่ีตั้งค่าพร้อมรับทุกสายเรียกเขา้ 
    - สถานะหา้มรบกวน (Do Not Disturb) คือ สถานะหา้มรบกวน ท าใหทุ้กสายท่ีโทรเขา้ถูกโอนไป 

ท่ี กล่องขอ้ความเสียงทนัที 

 
รูปที่ 4.4 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.4 การจดัการสายเรียกเขา้และการตั้งค่าเบอร์โทรศพัท ์

    - สามารถเลือกใหโ้ทรไปท่ีเคร่ืองท่ีมีบญัชีผูใ้ชอ้ยู ่(Ring your Account Phone) จะแสดงเบอร์ 
โทรศพัทไ์วต้รงน้ี 
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รูปที่ 4.5 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.5 เลือกรูปแบบการท าให้สามารถติดต่อผ่านโทรศพัท์หลายเคร่ืองไดใ้นเวลาเดียวกนั (Ring your 
phonetogeher) เมื่อมีการโทรเขา้ 
 

 
รูปที่ 4.6 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.6 ตั้งค่าเบอร์โทรศพัท ์สามารถตั้งค่าไดห้ลายเบอร์เพ่ือจะใหทุ้กเบอร์มเัสียงเรียกเขา้พร้อมกนัเม่ือ
มีสายเรียกเขา้ 
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รูปที่ 4.7 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.7 เลือกการใชใ้หโ้อนสายไปโทรเขา้ไปเคร่ืองอ่ืน (Forward to another phone number) ซ่ึงจะท า
ใหโ้ทรเฉพาะเบอร์โทรศพัทท่ี์ตั้งค่าไวต้รงน้ี 
 

 
รูปที่ 4.8 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.8 ส่วนน้ีคือเบอร์โทรศพัทท่ี์ก  าลงัท าการตั้งค่า สามารถตั้งค่าไม่ว่างรับสาย ขณะท่ีก  าลงัติดสายอ่ืน
อยู ่สามารถตั้งค่าไดโ้ดยก าหนดการโอนสายไปท่ีเบอร์อ่ืนภายในเวลาท่ีก  าหนด 
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รูปที่ 4.9 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.9 การตั้งค่าขั้นสูง 

- หากตอ้งการโอนสายเฉพาะกลุ่ม (Forward Selected) การตั้งค่าน้ีจะโอนสายสายเรียกเขา้จากรายช่ือ
ผูโ้ทรแบบเฉพาะเจาะจง 

 

 
รูปที่ 4.10 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.10 ปฏิเสธการรับสายเฉพาะกลุ่ม (Reject Selected) การตั้งค่าน้ีท าใหส้ามารถปฏิเสธการรับสาย
เบอร์ท่ีถูกระบุไว ้
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รูปที่ 4.11 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.11 เสียงเรียกเขา้เฉพาะคนพิเศษ (Distinctive Ringtone) การตั้งค่าน้ีจะดงัข้ึนเม่ือมีสายจากผูโ้ทรท่ี
ถูกระบุไวเ้ป็นเสียงแบบพิเศษ 
 

 
รูปที่ 4.12 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.12 การโอนสายเมื่อไม่มีสญัญาณโทรศพัทห์รือมีการปิดเคร่ือง (Forward if Unavailable) การตั้ง
ค่าน้ีจะโอนสายไปเบอร์อ่ืน หรือเบอร์ท่ีระบุไวแ้บบชัว่คราวเม่ือโทรศพัทปิ์ดเคร่ืองหรือไม่มีสญัญาณ 
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รูปที่ 4.13 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.13 สายเรียกเขา้ไม่ระบุตวัตน (Anonymous Callers) การตั้งค่าน้ีจะปฏิเสธการรับสายอตัโนมติัเม่ือ
มีสายเรียกเขา้ท่ีไม่ระบุตวัตน 
 

 
รูปที่ 4.14 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.14 การตั้งค่าการโทรส าหรับผูใ้ชง้าน 

- ตวัเลือกการตั้งค่าการโทร 
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รูปที่ 4.15 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.15 จากตรงน้ี จะเห็นรายการต่างๆ ของการตั้งค่าการโทร สามารถปรับใชห้รือตั้งค่าการโทรได้
แลว้เลือกเบอร์ท่ีตอ้งการใหแ้สดงเม่ือโทรออก เมนูจะลิงกก์บั dtac OneCall แอปพลิเคชัน่ 
 

 
รูปที่ 4.16 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.16 Message Setting การตั้งค่าขอ้ความของผูใ้ชง้าน 

- ตวัเลือกการตั้งค่าขอ้ความผูใ้ชง้าน 
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รูปที่ 4.17 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.17 เลือกท่ีกล่องน้ีเพ่ือรับขอ้ความเสียง (Voicemail) โดยส่งไปยงัอีเมลท่ีก  าหนด และสามารถ
เลือก Leave original in inbox หากตอ้งการเก็บขอ้ความตน้ฉบบัไวใ้นแท็บ Messages 

 

 
รูปที่ 4.18 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
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จากรูปท่ี 4.18 เพื่อเขา้ถึงอุปกรณ์ขอ้ความเสียง (Voicemail) ในกรณีเขา้ถึงผา่นทางโทรศพัท ์เลือก Fast Login 
หากตอ้งการให้ ระบบยอมรับโทรศพัท์เพื่อเขา้ไปยงักล่องรับขอ้ความเสียง (Voicemail) และยงัสามารถดู
ขอ้ความและขอ้มูลการโทรไดจ้าก Voicemail playback 

 

 
รูปที่ 4.19 หนา้เวบ็ไซต ์dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.19 Voicemail Greeting สามารถบนัทึกและอปัโหลดการทกัทายได ้โดยใชร้ะบบการทกัทาย 
มาตรฐานหรืออปัโหลดการทกัทายท่ีก  าหนดไดเ้อง 
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4.3 การใช้งานระบบ dtac onecall ผ่าน mobile Application 

 
รูปที่ 4.20 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.20  ดาวน์โหลด dtac onecall ลงบนโทรศพัทม์ือถือและ login เพื่อเขา้ใชง้าน 

 
รูปที่ 4.21 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.21  เมนูต่างๆดา้นล่างจะประกอบไปดว้ย 

- แท็บรายช่ือผูติ้ดต่อ          -     แท็บสนทนา          -     แท็บโทรศพัท ์



42 
 

 
รูปที่ 4.22 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.22  แท็บรายช่ือผูติ้ดต่อ จะแสดงรายช่ือผูติ้ดต่อทั้งหมด รายช่ือเหล่าน้ีมาจากทั้งขอ้มูลในระบบ      
เครือข่ายและจากโทรศพัทม์ือถือ  

 
รูปที่ 4.23 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.23 แท็บโทรศพัท ์จะแสดงประวติัการใชง้านโทรศพัทม์ือถือ สามารถตรวจจสอบสายเขา้-ออกได ้
ยงัมี Voicemail ช่วยใหรั้บฟังขอ้ความเสียงได ้
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รูปที่ 4.24 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.24 สามารถโทรออกไดจ้ากเมนู แท็บโทรศพัท ์

 
รูปที่ 4.25 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.25 แท็บสนทนา สามารถช่วยใหแ้ชทกบัผูติ้ดต่อในกลุ่มธุระกิจได ้
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รูปที่ 4.26 แอปพลิเคชัน่ dtac onecall 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
จากรูปท่ี 4.26 ใน Profile & Settings สามารถตั้งค่าออพชัน่ต่างๆได ้เช่น ใน Call Manager สามารถตั้งค่า
สถานะของเบอร์และสายเรียกเขา้ได ้ทั้งการแชท การใชโ้ทรศพัท ์ยงัมี Calling Mode เพื่อเลือกการโทรออก
ใหแ้สดง เบอร์หลกัหรือเบอร์ของตวัเองได ้
 
4.4 ผลการตอบรับจากการใช้งานระบบโทรศัพท์ส านักงาน PBX ด้วย dtac onecall 

ข้อมูลการเข้าถึงด้วยระบบโทรศพัท์ส านักงาน PBX ด้วย dtac onecall ในช่วงระยะเวลา 31 วนั 
ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

 
รูปที่ 4.27  การใชง้านระบบท่ีแสดงเบอร์โทรศพัทข์องลูกคา้ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.27  จากการศึกษาพบว่า จ  านวนผูท่ี้สนใจโปรแกรมการท่องเท่ียว ในระยะเวลา  31 วนั ระหว่าง
วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีผูติ้ดต่อทั้งหมด 12 เบอร์ 9 วนัจาก 31 วนัโดยวนัละ 1-2 
เบอร์โทรศพัท ์
- ผลการตอบรับ 

 
รูปที่ 4.28 ตารางการจองท่ีพกัเดือนสิงหาคม 2564 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
รูปท่ี 4.28 จากกราฟขอ้มูล แสดงจ านวนผูท่ี้ตอ้งการติดต่อเพื่อจองท่ีพกั ในระยะเวลา  31 วนั ระหว่าง

วนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีผูติ้ดต่อทั้งหมด 7 คน ผูท่ี้จองจ านวน 2 คน และจะเขา้
พกัจริงทั้งหมด 4 คน ในเดือนสิงหาคม 2564  
 
4.5 แบบสอบถามการใช้งานระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษัท อาสค์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ ากดั 
แบบสอบถามการใช้งานระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษัท อาสค์ ดิสคัฟเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากัด ในช่วง
ระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 มีทั้งหมด 12 คน 
 

 
รูปที่ 4.29 แผนภูมิแสดงเพศท่ีตอบแบบสอบถามการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
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รูปท่ี 4.29 จากแผนภูมิแสดงว่า กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษทั 
อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2564 มีทั้งหมด 12 คน เป็นเพศชาย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเป็นเพศหญิง 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 
 

 
รูปที่ 4.30 แผนภูมิแสดงอายท่ีุตอบแบบสอบถามการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ 

ที่มา: ผูจ้ดัท า 
รูปท่ี 4.30 จากแผนภูมิแสดงว่า กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษทั 

อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2564 มีทั้งหมด 12 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ26-35 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อยูใ่นช่วงอาย ุ36-
45 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และอยูใ่นช่วงอาย ุ46-60 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 
ตารางที่ 4.1 ตารางแบบประเมนิความพงึพอใจการใช้งานระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษัท อาสค์ ดิสคฟัเวอร่ี 
ไตแลนเดีย จ ากดั 

 นอ้ย 
นอ้ย 

ปาน 
มาก 

มาก    
ประเด็นความพึงพอใจ ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย SD 

 1 2 3 4 5    
ดา้นเน้ือหา (content)         
1 Comprehensive information on 
demand  to use for decision making  
(ขอ้มูลครอบคลุมตามความตอ้งการ 
เพื่อใชส้ าหรับการตดัสินใจ) 

- - 2 3 7 12 4.42 0.76 

2 Accessing the system is quick and 
easy (การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและ
รวดเร็ว) 

- - - 5 7 12 4.58 0.49 
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 นอ้ย 
นอ้ย 

ปาน 
มาก 

มาก    
ประเด็นความพึงพอใจ ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย SD 

 1 2 3 4 5    
8 Service frequency (ความถ่ีในการเขา้
ใชบ้ริการ) 

- - 2 4 6 12 4.33 0.75 

3 Accuracy, clarity, and reliability of 
information (ความถูกตอ้ง ชดัเจน 
น่าเช่ือถือของขอ้มูล) 

- - 1 7 4 12 4.25 0.60 

4 Easy to use menu (เมนูการใชง้าน
ง่าย) 

- - - 4 8 12 4.67 0.47 

5 The amount of data is sufficient to 
meet the demand (ปริมาณขอ้มูล
เพียงพอต่อความตอ้งการ) 

- - 2 5 5 12 4.25 0.72 

6 Reports on demand can be used to 
make decisions (รายงานผลไดต้าม
ความตอ้งการสามารถน าไปใชต้ดัสินใจ
ได)้ 

- - 1 5 6 12 4.42 0.64 

7 Ease of browsing and retrieving 
information (ความสะดวกในการเรียกดู
และสืบคน้ขอ้มูล) 

- - 1 5 6 12 4.42 0.64 

utilization of a service (การใชบ้ริการ)         
8 Service frequency (ความถ่ีในการเขา้
ใชบ้ริการ) 

- - 2 4 6 12 4.33 0.75 

9 overall satisfaction with the service 
(ความพึงพอใจของการใชบ้ริการใน
ภาพรวม) 

- - 1 5 6 12 4.42 0.64 

10 Clarity in explaining, clarifying and 
providing information (ความชดัเจนใน
การอธิบาย ช้ีแจง และการใหข้อ้มูล) 

- - - 7 5 12 4.42 0.49 
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จากตารางท่ี 4.1 คุณบุรินทร์ รุจจนพนัธุไ์ดก้ล่าวถึงการก าหนดเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจ ดงัน้ี 
     4.51-5.00   =  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
     3.51-4.50   =  ความพึงพอใจมาก 
     2.51-3.50   =  ความพึงพอใจปานกลาง 
     1.51-2.50   =  ความพึงพอใจนอ้ย 
     1.00-1.50   =  ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางกลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษทั อาสค์ ดิสคฟัเวอร่ี ไต
แลนเดีย จ  ากัด ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564  ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็นดา้นเน้ือหาทั้งหมด 7 ขอ้ และ ดา้นการใชบ้ริการ 3 ขอ้ 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางผลการประเมนิความพงึพอใจการใช้งานระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษัท อาสค์ ดิสคฟัเวอ
ร่ี ไตแลนเดีย จ ากดั 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลคะแนนความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ดา้นเน้ือหา (content)   
1 Comprehensive information on demand  to use for decision making  
(ขอ้มูลครอบคลุมตามความตอ้งการ เพื่อใชส้ าหรับการตดัสินใจ) 

4.42 88.33 

2 Accessing the system is quick and easy (การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและ
รวดเร็ว) 

4.58 91.67 

3 Accuracy, clarity, and reliability of information (ความถูกตอ้ง ชดัเจน 
น่าเช่ือถือของขอ้มูล) 

4.25 85.00 

4 Easy to use menu (เมนูการใชง้านง่าย) 4.67 93.33 
5 The amount of data is sufficient to meet the demand (ปริมาณขอ้มูลเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ) 

4.25 85.00 

6 Reports on demand can be used to make decisions (รายงานผลไดต้ามความ
ตอ้งการสามารถน าไปใชต้ดัสินใจได)้ 

4.42 88.33 

7 Ease of browsing and retrieving information (ความสะดวกในการเรียกดูและ
สืบคน้ขอ้มูล) 

4.42 88.33 

utilization of a service (การใชบ้ริการ)   
8 Service frequency (ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ) 4.33 86.67 

https://www.thaiall.com/blog/author/burin/
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลคะแนนความพึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

9 overall satisfaction with the service (ความพึงพอใจของการใชบ้ริการใน
ภาพรวม) 

4.42 88.33 

10 Clarity in explaining, clarifying and providing information (ความชดัเจน
ในการอธิบาย ช้ีแจง และการใหข้อ้มูล) 

4.42 88.33 

 
จากตารางท่ี 4.2 กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี 

ไตแลนเดีย จ  ากดั ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด 12 
คน ผลคะแนนความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหาและดา้นการใชบ้ริการ ขอ้ 1 ขอ้มูลครอบคลุมตามความตอ้งการ 
เพื่อใชส้ าหรับการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ขอ้ 2 การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและรวดเร็ว 
มีค่าเฉล่ีย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.67 ขอ้ 3 ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.25 คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 ขอ้ 4 เมนูการใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.33 ขอ้ 5 ปริมาณขอ้มูลเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.00 ขอ้ 6 รายงานผลไดต้ามความตอ้งการสามารถน าไปใช้
ตดัสินใจได ้มีค่าเฉล่ีย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ขอ้ 7 ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 
4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ขอ้ 8 ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.67 ขอ้ 9 ความ
พึงพอใจของการใชบ้ริการในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 ขอ้ 10 ความชดัเจนในการอธิบาย 
ช้ีแจง และการใหข้อ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.33 
 
- สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

ผลการจดัท าระบบ Private Branch Exchange (PBX) ส าหรับการท างานบนโทรศพัทม์ือถือของบริษทั 
อาสค์ ดิสคัฟเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากัด ซ่ึงวิเคราะห์จากพฤติกรรมแบบปกติใหม่ (New Normal) ของ
นักท่องเท่ียวหลงัโควิด-19 คือ เพ่ิอความสามารถในการเขา้ถึงลูกคา้ของบริษทัไดม้ากข้ึน ดูภาพลกัษณ์เป็น
มืออาชีพ ช่วยยกระดบัใหก้บับริษทั จากผลการประเมินพบว่า ขอ้ 1 ขอ้มูลครอบคลุมตามความตอ้งการ เพื่อ
ใชส้ าหรับการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก ขอ้ 2 การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและ
รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.58 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ้ 3 ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล มี
ค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก ขอ้ 4 เมนูการใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.67 อยู่ในเกณฑ์ความพึง
พอใจมากท่ีสุด ขอ้ 5 ปริมาณขอ้มูลเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 4.25 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก 
ขอ้ 6 รายงานผลไดต้ามความตอ้งการสามารถน าไปใชต้ดัสินใจได ้มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจ
มาก ขอ้ 7 ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก ขอ้ 8 
ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.33 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก ขอ้ 9 ความพึงพอใจของการใช้
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บริการในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ในเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 10 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และการใหข้อ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก 
จากการศึกษาพบว่า การใชง้านระบบ Private Branch Exchange (PBX) มีส่วนท่ีช่วยใหก้ารท างานของ
บริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั มีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน โดยพนกังานและลูกคา้
ไดรั้บความพึงพอใจในการติดต่อผา่นโทรศพัทม์ือถือ ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั 

เขา้สู่รูปแบบการท างานบนโลกยคุดิจิทลั 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาการ
เขา้ปฏิบติังานทั้งหมด 16 สปัดาห์ ในต าแหน่ง staff และฝ่ายเอกสาร ท่ีบริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย 
จ  ากดั ทางผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอโครงงาน ระบบ PBX ส าหรับการท างานบนโทรศพัท์มือถือ โดยน าไปใชก้บั
โทรศพัทม์ือถือภายในบริษทั 

ทางผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาการใชง้านของตู ้ PBX พบว่ามีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งและใชง้านค่อนข้างสูง 
รวมถึงตอ้งใชพ้น้ท่ีในการติดตั้งค่อนขา้งมาก จากแนวคิดพฤติกรรม New Normal ปัจจุบนัและการท างาน
งานในรูปแบบ Work From Home  

จึงไดใ้ชร้ะบบโทรศพัท์ส านกังาน PBX ดว้ย Dtac Onecall ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 
กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงระบบน้ีจะเพ่ิมความสามารถใหมื้อถือกลายเป็นโทรศพัทส์ านกังาน 
มีฟีเจอร์ครอบคลุมในการรับสายลูกคา้ไดเ้หมือนมีตู ้สาขา PBX แต่ไม่ต้อง ติดตั้งและเดินสาย พร้อมทั้ง
ค่าบริการท่ีถูกกว่าเพราะบริษทัไม่ตอ้งลงทุนซ้ือตู ้PBX เพ่ิมความสามารถให้พนักงานทุกแผนก สามารถ
รับสายลูกคา้ไดจ้ากทุกท่ี ไม่พลาดทุกสายลูกคา้ ท าให้ส่ือสารกนัภายในทีมไดร้าบร่ืน ไม่ว่าจะท างานจากท่ี
ไหน โดยไดต้อบแบบประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี 
ไตแลนเดีย จ  ากดั ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด 12 
คน จากผลการประเมินพบว่า ขอ้ 1 ขอ้มูลครอบคลุมตามความตอ้งการ เพื่อใชส้ าหรับการตดัสินใจ มีค่าเฉล่ีย 
4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 2 การเขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.58 อยูใ่นเกณฑ์
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ้ 3 ความถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.25 อยูใ่นเกณฑค์วามพึง
พอใจมาก ขอ้ 4 เมนูการใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.67 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ้ 5 ปริมาณขอ้มูล
เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 4.25 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก ข้อ 6 รายงานผลได้ตามความ
ตอ้งการสามารถน าไปใชต้ดัสินใจได ้มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยู่ในเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 7 ความสะดวกใน
การเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 8 ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 
มีค่าเฉล่ีย 4.33 อยู่ในเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 9 ความพึงพอใจของการใชบ้ริการในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 
4.42 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมาก ขอ้ 10 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และการให้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 
4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก 
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5.2 ข้อเสนอแนะจากการท าโครงงาน 
1. ระบบ PBX บนโทรศพัทมื์อถือจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือใชใ้นสถานการณ์ปกติ 
2. การน าระบบ PBX บนโทรศพัทมื์อถือเป็นช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
3. ระบบ PBX บนโทรศพัทม์ือถือสามารถน าไปขยายฐานลูกคา้ เพ่ิมช่องทางทางการตลาด 

ใหก้บับริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั ไดใ้นอนาคต 
4. เพ่ิมช่องทางการติดต่อผา่นทาง Line Official 

 

 



 
 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2562). สถิติด้านการท่องเท่ียว. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=521 

กรมควบคุมโรค. (2564). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). เขา้ถึงไดจ้าก  

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

นนัทพรรณ  พลูอ ่า. (2558). ความหมายของการท่องเท่ียว. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://sites.google.com/site/456556123456asdf/prawati-khwam-pen-ma 

พงศธร จนัทร์วโิรจน์. (2554). พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเท่ียวต่างชาติ. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/245781 

สฤษฏ ์แสงอรัญ. (2539). นิยามและความหมายการท่องเท่ียว. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.dnp.go.th/park/sara/tour/eco.htm  

Dtac. (2559). dtac OneCall ระบบโทรศัพท์ส านักงาน (PBX) บนมือถือเพ่ือธุรกิจยคุใหม่.  

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.dtac.co.th/business/products/onecall 

Dtac. (2559). วิธีใช้งาน dtac OneCall ระบบโทรศัพท์ส านักงาน (PBX). เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.youtube.com/watch?v=6fLoSlEQlMk 

letsunplug. (2562). ประวติัโทรศัพท์มือถือ. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.letsunplug.com/gadgets/mobile-phone-history-and-first-mobile-phone 

Meet in Touch. (2564). ส่อง 4 เทคโนโลยี SMART OFFICE ท่ีมาแรงท่ีสุดในปี 2021.  

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.meetintouch.com/4-must-have-technolgies-workplace-2021/ 

1belief. (2563). วิธีเลือกตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX/PABX) ให้เหมาะสม กับการใช้งานในองค์กร.  

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.1belief.com/article/choose-pbx/ 

https://www.meetintouch.com/category/meet-in-touch/


 
 

บรรณานุกรม 

 

3ptelecom. (2560). ระบบโทรศัพท์ PBX คืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.3ptelecom.co.th/pbx-phone-system.html 

3ptelecom. (2562). PBX, IP PBX, VOIP: ท าความเข้าใจพืน้ฐานของระบบโทรศัพท์ส าหรับธุรกิจ.  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.3ptelecom.co.th/understanding-the-basics-of-business-phone-systems.html 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ถ่ายเอกสารต่างๆ ขอ้มูลการเดินทาง รายละเอียดการจองท่ีพกั ขอ้มูลโรงแรม โปรแกรมทวัร์ 

  

คน้หาขอ้มูลโรงแรม เช็ครายละเอียดโรงแรม 

 

     

คน้หาภาพประกอบโปรแกรมทวัร์ 



 
 

 

บุค้ก้ิงขอ้มูลการจองท่ีพกัของเดือน มิถุนายน 2564 

 

 

บุค้ก้ิงขอ้มูลการจองท่ีพกัของเดือน กรกฎาคม 2564 

 

บุค้ก้ิงขอ้มูลการจองท่ีพกัของเดือน สิงหาคม 2564 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
เทคโนโลยีท่ีน าทุกฟีเจอร์ของโทรศพัท์ส านักงานมาไวบ้นมือถือ ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงตอบรับ

อตัโนมติั (IVR), ระบบจบัคู่สายอตัโนมติั และรายงานการโทรเขา้ โทรออก ท าให้พนักงานสะดวกในการ
รับสายได้ทุกท่ี ทุกเวลา และสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกนัก็ท าให้กระตุน้ความ
ตอ้งการการเดินทางท่องเท่ียว เพราะมีพนกังานดา้นการขายคอยใหค้  าปรึกษาและรายละเอียดโปรแกรมทวัร์
ไดอ้ยา่งครบถว้นและชดัเจน  
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การใช้ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือเพ่ือบริหารจดัการส านักงานของ 
บริษัท อาสค์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ ากดั 

Using a PBX system on a mobile phone to managed the office of  
Ask Discovery Tailandia Co., Ltd. 

นาย ณพชร ทัศนธารากร 
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 
Email : napachara19@gmail.com 

บทคดัย่อ 
 

การจดัท าโครงงานสหกิจเร่ือง การใช้
ระบบ PBX บนโทรศพัทม์ือถือเพื่อบริหารจดัการ
ส านกังานของบริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลน
เดีย จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานใหส้ะดวกและตอบโจทย์
การท างานในรูปแบบ Work fome home ของ
บริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั ผา่น
ช่องทางโทรศพัทม์ือถือใหง่้ายต่อการใชง้านอีก
ทั้งยงัสามารถท างานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

เมื่ อได้ด  า เ นินการจัดท า ระบบ PBX 
ส าหรับการท างานบนโทรศพัท์มือถือ ซ่ึงใชแ้อพ
พลิเคชนั dtac one call ในการช่วยเปล่ียนจากมือ
ถือธรรมดา เ ป็น เสมือน  ตู้  PBX อีกทั้ ง ย ัง มี
ประสิทธิภาพมากกว่า โดยในระยะเวลา  31 วนั 
ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2564 โดยมีผูติ้ดต่อทั้งหมด 11 เบอร์ 9 วนัจาก 31 
วนั โดยวนัละ 1-2 เบอร์โทรศพัท์ และต้องการ
ติดต่อเพื่อจองท่ีพกั ในระยะเวลา  31 วนั ระหว่าง
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
โดยมีผูติ้ดต่อทั้งหมด 7 คน ผูท่ี้จองจ านวน 2 คน 
และจะเข้าพักจริงทั้ งหมด 4 คน ในช่วงเดือน

สิงหาคม 2564 ท าใหบ้ริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไต
แลนเดีย จ  ากัด มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
ค าส าคญั: การใชร้ะบบ PBX เพ่ิมประสิทธิภาพ  
ช่องทางโทรศพัทม์ือถือ 
 

Abstract 

Cooperative project preparation of 
Using a PBX system on a mobile phone to 
managed the office of Ask Discovery Tailandia 
Co., Ltd. with the goal of increasing work 
efficiency to be convenient and meet the needs of 
working in the form of Ask Discovery Tailandia 
Co., Ltd.'s Work fome home via mobile phone 
channels to make it easier to use and able to work 
anywhere, anytime. 

When a PBX system is set up for 
working on a mobile phone, the dtac one call 
application is used to facilitate transition from a 
regular phone to a virtual PBX cabinet, which is 
also more efficient. Over the course of 31 days, 
There are 11 contact numbers available between 



 
 

May 1 and May 31, 2021, for 9 of the 31 days. per 
day, with 1-2 phone numbers and would like to 
contact to book accommodation in the 31-day 
period between May 1 and May 31, 2021, with a 
total of 7 contacts, 2 bookings, and 4 guests 
staying in August 2021, making the company Ask 
Discovery Tailandia Co., Ltd. more efficient. 
fulfills the intended function 

Keywords : PBX System / Mobile phone / 
Office 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

บริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย 
จ  ากดั ตั้งอยูท่ี่  21/6 ซอยเฉลิมสุข จนัทรเกษม เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร10900 บริษทั อาสค ์
ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั จดัตั้งข้ึนวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 ทุนจดทะเบียน 2,000,000บาท 
เป็นธุรกิจจดัน าเท่ียว นกัท่องเท่ียวหลกัจะเป็น
ชาวต่างชาติ ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ 1.จดัน าเท่ียว, 
ศึกษาดูงาน, สมัมนา, ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เฉพาะหมู่คณะหรือส่วนบุคคล 2.จ  า
หน่ายแพค็เกจ็ทวัร์ในประเทศและต่างประเทศ
เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป เป็นการท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ รวมไปถึงการแสดง
แบบไทย  3.รับจองโรงแรมท่ีพกัในประเทศและ
ต่างประเทศ  4.จ  าหน่ายตัว๋เคร่ืองบินในประเทศ
และต่างประเทศในราคาท่ีสามารถเขา้ถึงได ้ 5.รับ
ยืน่วีซ่าทุกประเทศ 6.บริการใหเ้ช่ารถโคช้ปรับ
อากาศและรถตูป้รับอากาศ 

โดยผูจ้ดัท าเลง็เห็นถึงโอกาสท่ีจะช่วย
ฟ้ืนฟูบริษทัโดยส่ือออนไลน์จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการ

ปรับตวัและมีการปรับระบบเป็นแบบออนไลน์
มากข้ึน โดยมีนโยบายใหพ้นกังาน Work from 
home จึงท าใหผู้จ้ดัท าไดเ้ลง็เห็นโอกาสท่ีน า
ระบบตูส้าขาโทรศพัทบ์นคราวล ์ Cloud Private 
Branch Exchange (Cloud PBX) เป็นระบบท่ีเพ่ิม
ความสามารถใหม้ือถือกลายเป็นโทรศพัท์
ส านกังาน มีฟีเจอร์ครอบคลุมในการรับสายลูกคา้
ไดเ้หมือนมีตูส้าขา ระบบตูส้าขาโทรศพัทบ์น
คราวล ์Cloud Private Branch Exchange (Cloud 
PBX) ไม่ตอ้ง ติดตั้งและเดินสาย พร้อมทั้งมี
ค่าบริการท่ีถูกกว่าเพราะบริษทัไม่ตอ้งลงทุนซ้ือ
ตูส้าขา Private Branch Exchange (PBX) เพ่ือเพ่ิม
ความเป็นมืออาชีพใหพ้นกังานทุกแผนก สามารถ
รับสายเพื่อใหข้อ้มูลลูกคา้ไดจ้ากทุกท่ี ไม่พลาด
ทุกสายลูกคา้ ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายการ
จดัการระบบส าหรับองคก์ร เพราะเมื่อลูกคา้โทร
เขา้เบอร์ส านกังาน จะท าใหคุ้ณสามารถรับสาย
ผา่นมือถือไดจ้ากทุกท่ี พร้อมทั้งมีระบบจดัการ
สายโทรเขา้ท่ีมีฟีเจอร์หลากหลายและ
ประสิทธิภาพสูง ท าใหเ้พ่ิมโอกาสในการขาย
ใหก้บับริษทัไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 

 
แนวคดิในการท าโครงงาน 

แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดก้ล่าวไวว้่า การ
ท่องเท่ียว (Tourism) เป็นค าท่ีมีความหมาย
กวา้งขวางครอบคลุมการเดินทางเพื่อการพกัผอ่น
หยอ่นใจ การเล่นกีฬา การติดต่อธุรกิจ ตลอดจน
การเยีย่มเยอืนญาติพีน่อ้ง สหพนัธอ์งคก์าร
ส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
(International Union of Official Travel 
Organization หรือ IUOTO) ไดใ้หค้วามหมายของ



 
 

การท่องเท่ียวว่าจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
เง่ือนไขตามหลกั สากล คือ ตอ้งเป็นการเดินทาง
จากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ และตอ้ง
เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆกต็ามท่ีมิใช่
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดใ้นการเดินทาง
นั้น 

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบตู ้PBX ส าหรับ
การท างาน ก่อนท่ีจะมีอินเทอร์เน็ต การโทรศพัท์
ทั้งหมดตอ้งผา่นเครือข่ายของบริษทัโทรศพัท ์ ซ่ึง
ตอ้งใชโ้ทรศพัทอ์นาลอ็กทั้งสองฝ่าย ดว้ยการ
สร้างความสามารถในการโทรผา่นเครือข่าย
ขอ้มูลของอินเทอร์เน็ต ส่ิงน้ีเรียกว่า Voice Over 
Internet Protocol (VoIP) ซ่ึงท างานในล าดบั
ต่อไปน้ี  

     - การโทรแบบอนาลอ็กจะถูกแปลงเป็น
สญัญาณแบบดิจิตอล 

     - สญัญาณดิจิตอลถูกแปลงเป็น Internet 
Protocol (IP) 

     - IP จะถูกแปลงกลบัไปเป็นสญัญาณโทรศพัท์
และรับจากโทรศพัทท่ี์ปลายสายอีกดา้นหน่ึง 

แนวคิดระบบ PBX บนมือถือ เน่ืองจาก
ตูส้าขาโทรศพัทท่ี์นิยมใชก้นัมากคือ เป็นแบบ
ระบบดิจิตอล ซ่ึงท าจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ
ท าการติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบโทรศพัท ์
ส่วนตูส้าขาโทรศพัท ์ท่ีเป็นแบบดั้งเดิม ท่ีในอดีต
เคยมีผูใ้ชม้ากส าหรับตูส้าขาโทรศพัทแ์บบ
อนาลอ็ก  แต่ในปัจจุบนั ถือไดว้่าความนิยมก าลงั
ลดลงอยา่งรวดเร็ว และอาจจะมกีารยกเลิกใช ้ ซ่ึง
ตูส้าขาโทรศพัทแ์บบอนาลอ็กมีลกัษณะเป็นกล่อง

หรือตู ้ โดยจะมีตั้งแต่รุ่นเลก็ไปจนถึงรุ่นใหญ่ ซ่ึง
จะมีอุปกรณ์จ านวนมาก และตอ้งใชห้อ้งขนาด
ใหญ่ในการติดตั้ง 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน  
1. เพื่อศึกษาระบบการท างานท่ีตอบโจทย์

การท างานท่ีบา้น (Work From Home หรือ WFH) 
ในช่วงท่ีมีระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

2. เพื่อใหบ้ริษทั อาสค ์ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลน
เดีย จ  ากดั มีระบบตูส้าขา PBX ส าหรับการท างาน
บนโทรศพัทม์ือถือ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงงาน  

1. บริษทั อาสค ์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดียมี
ระบบรองรับการท างานของคอลเซนเตอร์ได้
อยา่งครบถว้น ลดปัญหาท่ีท าใหลู้กคา้ตอ้งรอสาย
นาน สร้างความประทบัใจใหลู้กคา้ไดม้ากข้ึน  

2. พนกังานม ี OneCall ท าใหก้ารท างาน
ร่วมกนัจากคนละท่ีเป็นเร่ืองง่าย โดยใชแ้ค่มือถือ
เคร่ืองเดียว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสาย การนดั
ประชุม และการรับสายแทนเมื่อเพื่อนร่วมทีมไม่
สะดวก  

3.ลูกคา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการเร็วข้ึนเพราะ
สามารถส่งสายไปใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งดูแลใหไ้ดท้นัที 
หรือระบบตอบรับอตัโนมติั (IVR) 

ขั้นตอนและวธิดี าเนินงาน 

1 คน้หาขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัระบบตู ้PBX  

2 ศึกษาการท างานของระบบ PBX ท่ีใชใ้น
ส านกังาน  

3 หาขอ้มูลการใชง้านของแอพ dtac one call  

4 ดาวน์โหลดแอพ dtac one call  



 
 

5 ตั้งค่าระบบใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของ
บริษทั  

6 ใชง้านระบบผา่นแอพ dtac one call 

สรุปผลโครงงาน 

ระบบโทรศพัทส์ านกังาน PBX ดว้ย Dtac 
Onecall ในช่วงระยะเวลา 31 วนั ระหว่างวนัท่ี 1 
กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ซ่ึงระบบน้ี
จะเพ่ิมความสามารถใหมื้อถือกลายเป็นโทรศพัท์
ส านกังาน มีฟีเจอร์ครอบคลุมในการรับสายลูกคา้
ไดเ้หมือนมีตูส้าขา PBX แต่ไม่ตอ้ง ติดตั้งและ
เดินสาย พร้อมทั้งค่าบริการท่ีถูกกว่าเพราะบริษทั
ไมต่อ้งลงทุนซ้ือตู ้ PBX เพ่ิมความสามารถให้
พนกังานทุกแผนก สามารถรับสายลูกคา้ไดจ้าก
ทุกท่ี ไม่พลาดทุกสายลูกคา้ ท าใหส่ื้อสารกนั
ภายในทีมไดร้าบร่ืน ไมว่่าจะท างานจากท่ีไหน 
โดยไดต้อบแบบประเมนิความพึงพอใจในการใช้
งานระบบคอลเซ็นเตอร์ของบริษทั อาสค ์
ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลนเดีย จ  ากดั ในช่วงระยะเวลา 31 
วนั ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด 12 คน จากผลการ
ประเมินพบว่า ขอ้ 1 ขอ้มูลครอบคลุมตามความ
ตอ้งการ เพื่อใชส้ าหรับการตดัสินใจ มค่ีาเฉล่ีย 
4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 2 การ
เขา้ถึงระบบท าไดง่้ายและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.58 
อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ้ 3 ความ
ถูกตอ้ง ชดัเจน น่าเช่ือถือของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.25 
อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 4 เมนูการใช้
งานง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.67 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจ
มากท่ีสุด ขอ้ 5 ปริมาณขอ้มูลเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ มค่ีาเฉล่ีย 4.25 อยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจ
มาก ขอ้ 6 รายงานผลไดต้ามความตอ้งการ

สามารถน าไปใชต้ดัสินใจได ้มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่น
เกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 7 ความสะดวกใน
การเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่น
เกณฑค์วามพึงพอใจมาก ขอ้ 8 ความถ่ีในการเขา้
ใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.33 อยูใ่นเกณฑค์วามพึง
พอใจมาก ขอ้ 9 ความพึงพอใจของการใชบ้ริการ
ในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นเกณฑค์วามพึง
พอใจมาก ขอ้ 10 ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 
และการใหข้อ้มูล มีค่าเฉล่ีย 4.42 อยูใ่นเกณฑ์
ความพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะจากการท าโครงงาน 
1. ระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือจะมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ข้ึ น เ ม่ื อ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ปกติ 

2. การน าระบบ PBX บนโทรศัพท์มือถือ
เป็นช่องทางการเขา้ถึงลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

3. ระบบ PBX บนโทรศพัท์มือถือสามารถ
น าไปขยายฐานลูกค้า เพ่ิมช่องทางทาง
การตลาด 
ให้กบับริษทั อาสค์ ดิสคฟัเวอร่ี ไตแลน
เดีย จ  ากดั ไดใ้นอนาคต 

4. เ พ่ิมช่องทางการติดต่อผ่านทาง Line 
Official 
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