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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ………………………………………………………..…………………………………………………………..……………………  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด ………………………………………………………………………..…….…………………  
ที่อยู่ ……111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210…………….……………………………………………  
โทรศัพท์ ……02-831-3228……….. โทรสำร ……02-574-4617……….  เว็บไซต์ …www.thailandpost.co.th……… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  นำยนพวิชัย  บุตตะกะ  ต ำแหน่ง   วิศวกรเทคโนโลยีกำรจัดกำร  8 
โทรศัพท์  02-831-3228   อีเมล  Nopwichai.bu@thailandpost.co.th  
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1)  เป็นระบบส ำหรับให้บริกำรรับฝำกสิ่งของ ณ ที่อยู่ลูกค้ำ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
2)  มีกำรรับฟัง/น ำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อน ำมำปรับปรุงและพัฒนำ 
     ระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
ประสิทธิผล   
1) ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ และได้รับควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น  
2) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งด้วยกำรน ำระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นเองมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวก  
    ในกำรให้บริกำรรับฝำกนอกที่ท ำกำร (ณ ที่อยู่ลูกค้ำ) ได้มำกยิ่งขึ้น และเป็นกำรลดขั้นตอนกระบวนกำรท ำงำน    
    ภำยในที่ท ำกำรให้ลดลง  
3) ปริมำณงำนรับฝำกนอกท่ีท ำกำรผ่ำนระบบ Pick Up Service เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง :  แผนงำนกำรจัดระบบรับฝำกนอกที่ท ำกำร (ระบบ Pick Up Service) 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (ปณท) เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 14 สิงหำคม 2546 แปลงสภำพจำกกิจกำรไปรษณีย์เป็นรูปแบบบริษัทจ ำกัด โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรและ
กำรด ำเนินงำนให้เป็นเชิงธุรกิจมำกขึ้น มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ไปรษณีย์อย่ำงเป็นระบบโดยแบ่งตลำดกำรให้บริกำร
ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจไปรษณีย์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่ำงประเทศ อีกท้ังมีกำรพัฒนำ
รูปแบบบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว
ในปัจจุบัน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ : เป็นกลุ่มผู้ให้บริกำรไปรษณีย์และ Logistics ครบวงจรอย่ำงยั่งยืนด้วยมำตรฐำนสำกล” 
พันธกิจ    
1. ให้บริกำรจัดส่งสิ่งของ ข่ำวสำร ข้อมูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกค้ำเข้ำถึงได้อย่ำง สะดวก มีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกล 
รำคำสมเหตุสมผล และเชื่อถือได้ 
2. พัฒนำให้ไปรษณีย์ไทยเป็นศูนย์กลำงธุรกิจไปรษณีย์และบริกำร Logistics ส ำหรับธุรกิจ e-Commerce ของประเทศ 
3. บริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจของลูกค้ำให้เติบโตไปด้วยกัน 
4. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล :  
 กำรพัฒนำระบบรับฝำกนอกที่ท ำกำร (Pick Up Service) ในปี 2563-2564 โดยมุ่งเน้นกำรใช้งำนไปที่
เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่น ำจ่ำยของไปรษณีย์กว่ำ 20,000 คน, ทีมรับฝำกนอกที่ท ำกำร และทีมขำยของที่ท ำกำร มีแนวคิด 
คือ ต้องเป็นระบบส ำหรับให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่อยู่ลูกค้ำ  โดย ปณท ซึ่งได้ออกแบบระบบฯ ในลักษณะ Web - 
Application ส ำหรับใช้งำนบนอุปกรณ์พ้ืนฐำนซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนมีใช้งำนอยู่แล้ว เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มือถือส ำหรับ น ำจ่ำย (Handheld), สมำร์ทโฟน เป็นต้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำรในกำร
เข้ำรับฝำกสิ่งของ ณ ที่อยู่ลูกค้ำ โดยสำมำรถท ำรำยกำรรับฝำกสิ่งของฝำกส่งที่มีกำรหุ้มห่อเรียบร้อย ค ำนวณค่ำบริกำร 
และออกใบรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กับผู้ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง SMS ได้ ซึ่งเป็นกระบวนกำรท ำงำนที่เสร็จสิ้น 
ณ ที่อยู่ลูกค้ำ และสำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนภำยในที่ท ำกำรได้                           

ล าดับ กระบวนการ ผลลัพธ ์
1.  จัดท ำแผนงำนกำรจัดระบบรับฝำกนอกท่ีท ำกำร (ระบบ Pick Up 

Service) เพื่อเป็นกำรพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำรของ ปณท และเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร 

แผนงำนกำรจัดระบบรับฝำกนอก 
ที่ท ำกำร 

2.  ส ำรวจแนวทำงกำรพัฒนำระบบฯ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรวมถึงควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และควำมต้องกำรของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน 
เพื่อให้กำรพัฒนำระบบฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทั้ง 2 กลุ่ม 

ทรำบข้อมูลควำมต้องกำร และควำม
คำดหวังของกลุ่มเป้ำหมำย 

3.  น ำเสนอหลักกำรแผนงำนกำรจดัระบบรับฝำกนอกท่ีท ำกำร อนุมัติกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำร
จัดระบบรับฝำกนอกท่ีท ำกำร 

4.  พัฒนำระบบ Pick Up Service ส ำหรับให้บริกำรรับฝำกนอกท่ีท ำกำร 
(พัฒนำโดยบุคลำกรของ ปณท)  

พัฒนำระบบ Pick Up Service ส ำหรับ
ให้บริกำรรับฝำกนอกท่ีท ำกำรแล้วเสร็จ 

5.  จัดท ำบันทึกวิธีปฏิบัติ รวมทั้งคู่มือกำรใช้งำนระบบ Pick Up Service / 
จัดอบรมกำรใช้งำนระบบให้กับเจำ้หน้ำท่ีผู้ปฏิบตัิงำนเพื่อเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรเปิดให้บริกำร 

มีควำมพร้อมในทุกด้ำนเพื่อเปิด
ให้บริกำร 
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ล าดับ กระบวนการ ผลลัพธ ์
6.  วำงแผนจัดท ำสื่อประชำสมัพันธ์ทั้ง Online และ Offline ให้ผู้ใช้บรกิำร

ได้รับทรำบ 
ผู้ใช้บริกำรรับรู้และสนใจทดลองใช้
บริกำร 

   7. เปิดให้บริกำรรับฝำกนอกท่ีท ำกำรด้วยระบบ Pick Up Service ณ ที่ท ำ
กำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1,240 แห่ง รวมปัจจุบันมีที่กำรไปรษณียส์ำมำรถ
ให้บริกำรรับฝำกนอกท่ีท ำกำร (ณ ท่ีอยู่ลูกค้ำ) ด้วยระบบ Pick Up 
Service ได้ ณ ท่ีท ำกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1,240 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ 

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียกใช้บริกำร              
Pick Up Service ได้ทั่วประเทศ 

8.  ติดตำมและประเมินผลหลังเปิดใหบ้ริกำร ทรำบข้อมูลผลตอบรับและควำมพึงพอใจ 
    9. พัฒนำระบบฯ เพิ่มเตมิให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

และเจำ้หน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนได้ มำกยิ่งข้ึน 
พัฒนำปรับปรุงระบบฯ ให้ตรงกับควำม
ต้องกำร 

ขั้นตอนที่ 1 สำยงำนปฏิบัติกำร ฝ่ำยแผนงำนปฏิบัติกำร (ผป.) จัดท ำแผนงำน “กำรจัดระบบรับฝำกนอกที่ท ำกำร”  
(ระบบ Pick Up Service) เพ่ือเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ ในกำรให้บริกำรของ ปณท และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริกำร 
ขั้นตอนที่ 2 ส ำรวจแนวทำงกำรพัฒนำระบบฯ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรวมถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และควำม
ต้องกำรของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือให้
สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำรเพ่ือน ำมำออกแบบและพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรมำกที่สุด 
ขั้นตอนที่ 3  น ำเสนอ ปณท พิจำรณำอนุมัติหลักกำรและกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนฯ 
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนำระบบ Pick Up Service ขึ้นในลักษณะ Web - Application ส ำหรับใช้งำนบนอุปกรณ์พ้ืนฐำนซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีใช้งำนอยู่แล้วเพ่ือไม่ให้เป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำย เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือส ำหรับน ำจ่ำย 
(Handheld), สมำร์ทโฟน, เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ เป็นต้น เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร อีกท้ังยังเป็น
เครื่องมือส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำรับฝำกสิ่งของ ณ ที่อยู่ลูกค้ำ ซึ่งถือเป็นกำรขยำยจุดกำรให้บริกำรโดยใช้เครือข่ำย
เจ้ำหน้ำที่ของ ปณท ที่มีอยู่จ ำนวนมำก โดยสำมำรถท ำรำยกำรรับฝำกสิ่งของฝำกส่งที่มีกำรหุ้มห่อเรียบร้อย พร้อม
ค ำนวณค่ำบริกำร และออกใบรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กับผู้ใช้บริกำรผ่ำนช่องทำง SMS ได้ ซึ่งมีบริกำรที่
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุมต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเสมือนกับฝำกส่ง ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ และเมื่อรับ
ฝำกเสร็จเรียบร้อยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถน ำสิ่งของส่งมอบให้กับที่ท ำกำรต้นสังกัดหรือที่ท ำกำรใกล้เคียงได้ กรณีที่อยู่ของ
ลูกค้ำอยู่ห่ำงไกลกับที่ท ำกำรของตนโดยอำศัยเครือข่ำยที่ตั้งของที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่เปิดให้บริกำร Pick Up Service 
จ ำนวน 1,240 ที่ท ำกำร   
ขั้นตอนที่ 5 เตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดให้บริกำร โดยมีกำรจัดท ำบันทึกสั่งกำรวิธีปฏิบัติรวมถึงคู่มือกำรใช้งำนระบบฯ 
และน ำระบบขึ้นทดสอบระบบกำรให้บริกำร/กำรเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบบัญชีหลักของ ปณท (ERP)/กำรส่งสถำนะ
ติดตำมสิ่งของ (Tracking Service) ณ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ก่อนเปิดให้ใช้งำนจริง เพ่ือรับทรำบถึงปัญหำที่แท้จริง 
ขั้นตอนที่ 6 วำงแผนจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง Online และ Offline โดยให้ประชำชนโดยทั่วไปรับทรำบถึง
บริกำร รวมทั้งมีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือน ำเสนอบริกำรกับกลุ่มลูกค้ำ e-Commerce ที่มีปริมำณฝำกส่งจ ำนวนมำก 
ขั้นตอนที่  7 เปิดให้บริกำรรับฝำกนอกที่ท ำกำรด้วยระบบ Pick Up Service ณ ที่ท ำกำรจ ำนวน 1,240 แห่ง                       
ทั่วประเทศ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเรียกใช้งำนได้ผ่ำน Line Official Account (Thailandpost), Call center 1545, ติดต่อ
ที่ท ำกำรไปรษณีย์โดยตรง หรือเรียกใช้งำนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่น ำจ่ำยในพ้ืนที่   
ขั้นตอนที่ 8 ติดตำมและประเมินผลหลังเปิดให้บริกำร สรุปยอดกำรใช้บริกำร รำยได้ โดยส ำรวจควำมพึงพอใจ                
ของผู้ใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน ข้อร้องเรียนบริกำร และข้อเสนอแนะ โดยมีกำรสรุปและประเมินผล               
เพ่ือรำยงำนผู้บริกำรเป็นประจ ำทุกเดือน  
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ขั้นตอนที่ 9 น ำผลกำรติดตำมและประเมินผลมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบฯจำกกำรพัฒนำระบบ 
Pick Up Service และเปิดให้บริกำรมำระยะหนึ่ง โดยที่ท ำกำรไปรษณีย์มีกำรน ำระบบไปใช้งำนและมีปริมำณงำนจำก
กำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงปริมำณงำนจำกกำรให้บริกำรรับฝำกนอกที่ท ำกำรระหว่ำงเดือน มกรำคม – มีนำคม 2564 

ปริมำณ(ช้ิน)

มกรำคม 11,336.00

กุมภำพันธ์ 36,823.00

มีนำคม 163,366.00
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