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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st 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        [  ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กระบวนการพัฒนาบริการพร้อมส่งผ่านระบบ Prompt Post เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า e-Commerce  
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 …02-831-3723…………….. โทรสำร …02-831-3730…………. เว็บไซต์ …www.thailandpost.com……… 
ชื่อผู้เขียน 1)   นำยวินิจ  สัมพันธรัตน์     ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำย ระดับ 9 

        โทรศัพท์ 02-831-3051        อีเมล winij.su@thailandpost.com 
ชื่อผู้เขียน 2)   นำงสำวชนำธิป  อัศวสุวรรณ    ต ำแหน่ง พนักงำนไปรษณีย์ ระดับ 5  

        โทรศัพท์ 02-831-3723        อีเมล chanathip.au@thailandpost.com 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
2) กำรรับฟังเสียงของลูกค้ำทั้งก่อนและหลัง กำรเสนอสินค้ำและบริกำรเพ่ือน ำผลไปปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำและบริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ e-Commerce และลูกค้ำทั่วไปเพิ่มขึ้น  
2) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับคู่แข่งด้วยกำรน ำเทคโนโลยีในปัจจุบันมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเตรียมกำร
ฝำกส่งล่วงหน้ำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดระยะเวลำกำรรับฝำกหน้ำเคำน์เตอร์ลง 
3) รำยได้จำกกำรให้บริกำรพร้อมส่งเพ่ิมข้ึน 20 ล้ำนบำท/ปี   
 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : กระบวนกำรพัฒนำบริกำรพร้อมส่งผ่ำนระบบ Prompt Post เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้ำ e-Commerce 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด (ปณท) เป็นรัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 14 สิงหำคม 2546 แปลงสภำพจำกกิจกำรไปรษณีย์เป็นรูปบริษัทจ ำกัด โดยได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรและ       
กำรด ำเนินงำนให้เป็นเชิงธุรกิจมำกขึ้น มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ไปรษณีย์อย่ำงเป็นระบบโดยแบ่งตลำดกำรให้บริกำร
ออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก ่ธุรกิจไปรษณีย์ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่ำงประเทศ อีกทั้งมีกำรพัฒนำรูปแบบ
บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดรับกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์: เป็นผู้ให้บริกำรไปรษณีย์และบริกำร e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วยมำตรฐำนสำกลที่ผู้ใช้บริกำร
ไทยนึกถึงในล ำดับแรก 
พันธกิจ: 1. ให้บริกำรจัดส่งสิ่งของ ข่ำวสำร ข้อมูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกค้ำเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก มีคุณภำพ        
มีมำตรฐำนสำกล รำคำสมเหตุสมผล และเชื่อถือได้ 
 2. พัฒนำให้ไปรษณีย์ไทยเป็นศูนย์กลำงธุรกิจไปรษณีย์และบริกำร Logistics ส ำหรับธุรกิจ e-Commerce 
ของประเทศ 
 3. บริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้และนวัตกรรม  เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำธุรกิจของลูกค้ำให้เติบโตไปด้วยกัน 
 4. ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 ปณท ได้มีกระบวนกำรพัฒนำโมเดลธุรกิจและบริกำรรองรับผู้ประกอบกำร e-Commerce เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเข้ำถึงบริกำรของ ปณท ผ่ำนช่องทำง Website และ Mobile Application ซึ่งมีฝ่ำยบริหำรประสบกำรณ์
ลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน โดยมีขั้นตอนกระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร ดังนี้ 

ล ำดับ กระบวนกำร ผลลัพธ ์
1. จัดท ำแผนงำนกลยุทธ์รองรับแผนยุทธศำสตร์ไปรษณีย์เพื่อ

รักษำสถำนะทำงกำรแข่งขันในกลุ่มบริกำรขนส่งในประเทศ 
แผนงำนกลยุทธ ์

2. ส ำรวจและวิจัยหำพฤติกรรมกำรใช้บริกำรของ
ผู้ประกอบกำร e-Commerce 
- รับฟังควำมต้องกำรของลูกค้ำ ผ่ำน Voice of customers 
(VOC)  
- วิเครำะห์ข้อมูลทุกมิติของคู่แข่งเพื่อน ำมำก ำหนดผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะบริกำร (New Application) อัตรำค่ำบริกำร  

ทรำบข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของ
กลุ่มเป้ำหมำยและข้อมูลบริกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

3. น ำเสนอแผนงำนพฒันำบริกำรบนระบบ Prompt Post และ
ขออนุมัติงบประมำณจำก ปณท 

อนุมัติพัฒนำบริกำรบนระบบ Prompt Post  

4. จัดท ำ TOR /คัดเลือก และเร่ิมพัฒนำ Website และ 
Application Prompt Post ให้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้ำที่
ผลกำรส ำรวจและวิจยัในข้อ 2.  

พัฒนำระบบ Prompt Post ทั้งรูปแบบ Website 
และ Application ได้ส ำเร็จ   

5. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ Prompt Post/ทดสอบระบบ 
(UAT) และอบรมเจ้ำหน้ำทีผู่้เกี่ยวข้อง /จัดท ำกล่องบริกำร
พร้อมส่ง (กล่องฟ้ำ) และเชื่อมกับระบบ CA POS พร้อมจัดท ำ
บันทึกวิธปีฏิบัติเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

มีควำมพร้อมในทุกด้ำนเพื่อเปิดบริกำร โดยใน
ระยะแรกทดลองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อ
ทดสอบระบบ 
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ล ำดับ กระบวนกำร ผลลัพธ ์
6. วำงแผนจัดท ำสื่อประชำสัมพันธท์ั้ง Online และ Offline 

รวมทั้งจัด Event Marketing ร่วมกับหน่วยงำนเอกชนเพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้ในวงกวำ้ง 

กลุ่มเป้ำหมำยรับรู้และสนใจทดลองใช้บริกำร 

7. เปิดให้บริกำรพร้อมส่งผ่ำนระบบ Prompt Post ลูกค้ำทดลองใชบ้ริกำรและให้ค ำแนะน ำกำรใชง้ำน 
8. ติดตำมและประเมินผลหลังเปิดให้บริกำร ทรำบข้อมูลผลตอบรับและควำมพึงพอใจ 
9. พัฒนำบริกำรเพิ่มอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม

ลูกค้ำเป้ำหมำย 
พัฒนำปรับปรุงบริกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

 ขั้นตอนที่ 1 สำยงำนธุรกิจองค์กร ฝ่ำยบริหำรประสบกำรณ์ลูกค้ำไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ (บล.) 
จัดท ำแผนงำนกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์ไปรษณีย์เพ่ือวิเครำะห์และประเมินกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ 2 ส ำรวจวิจัยและรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำมำวิเครำะห์ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ 

- ข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยใน เช่น THP Contact Center 1545, Facebook, www.thailandpost.com, 
เจ้ำหน้ำที ่(ส่วนกลำง) และจำกที่ท ำกำรไปรษณีย ์

- ผลส ำรวจกำรใช้งำนกล่อง/ซอง ของ e-Commerce เพ่ือทรำบขนำดและน้ ำหนักท่ีลูกค้ำนิยมส่งมำกท่ีสุด  
- ข้อมูลบริกำรเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพ่ือศึกษำถึงจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละมิต ิ
ท ำให้สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดควำมต้องกำรเพ่ือน ำมำออกแบบและพัฒนำระบบให้สอดคล้องกับควำม

ต้องกำร  
ขั้นตอนที่ 3 น ำเสนอ ปณท อนุมัติงบประมำณส ำหรับพัฒนำแอปพลิเคชันรวมถึงทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ ที่

ต้องใช้ 
 ขั้นตอนที่ 4 น ำควำมต้องกำรของลูกค้ำที่ได้จำกข้ันตอนที่ 2 มำพัฒนำและปรับปรุงระบบเพ่ิมเติม   
บริกำรพร้อมส่ง (ใช้ควบคู่กับกล่องฟ้ำ) เป็นบริกำรจัดส่งสินค้ำที่เหมำะส ำหรับผู้ประกอบกำร e-Commerce ด้วยรำคำ
กล่องเหมำจ่ำยที่รวมค่ำกล่องและค่ำฝำกส่ง EMS ในประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย มี 4 ขนำด ด้วยอัตรำค่ำบริกำรที่
แข่งขันได้ โดยได้ก ำหนดพิกัดน้ ำหนักสูงสุดไม่เกิน 1, 3 กิโลกรัม/กล่อง สำมำรถจองบริกำรพร้อมส่งผ่ำนแอปพลิเคชัน
หรือเว็บไซต์ Prompt Post ไว้ก่อนล่วงหน้ำ และเลือกที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่ต้องกำรไปรับกล่องได้ ลูกค้ำสำมำรถ
เตรียมกำรฝำกส่งล่วงหน้ำหรือ Preload ข้อมูลกำรฝำกส่งผ่ำนระบบพร้อมมจี่ำหน้ำชื่อที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับเพื่อผนึกบน
กล่องพร้อมหมำยเลข Barcode ส ำหรับติดตำมสถำนะฝำกส่ง และจัดท ำใบส่งมอบสิ่งของ เพ่ือใช้เป็นเอกสำรฝำกส่ง 
พนักงำนสำมำรถรับฝำกสิ ่งของจำกกำรสแกน Barcode บนใบส่งมอบได้ทันที ท ำให้ลูกค้ำสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ลูกค้ำ Prompt Post ยังสำมำรถฝำกส่งสิ่งของได้ที่ช่องบริกำรพิเศษ Fast Lane ได้ทันทีโดยไม่ต้องกด
บัตรคิว 
 ขั้นตอนที่  5 เตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดให้บริกำร โดยจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ ทดสอบระบบ 
Application (UAT) เชื่อมต่อกับระบบ Point of Sale ของ ปณท และอบรมเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรสั่งผลิต
กล่องบริกำรพร้อมส่ง (กล่องฟ้ำ) และออกบันทึกสั่งกำรวิธีปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรได้ถูกต้อง 
 ขั้นตอนที่ 6 วำงแผนจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำง Online และ Offline เจำะกลุ่มผู้ประกอบกำร 
e-Commerce รวมท้ังเข้ำร่วมกิจกรรม Event Marketing ร่วมกับหน่วยงำนเอกชนรวมถึงกำรจัดหำ Influencer มำ
สร้ำงกำรรับรู้กับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย 
 ขั้นตอนที่ 7 เปิดให้บริกำร ผ่ำน Website และ Mobile Application 

ขั้นตอนที่ 8 ติดตำมและประเมินผลหลังเปิดให้บริกำร สรุปยอดกำรใช้บริกำร รำยได้ โดยส ำรวจควำม 
พึงพอใจของลูกค้ำ รับฟังเสียงสะท้อนจำกพนักงำน ข้อร้องเรียนบริกำร และข้อเสนอแนะ โดยมีกำรสรุปและ
ประเมินผลเพื่อรำยงำนผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน 
 ขั้นตอนที่ 9 น ำผลกำรติดตำมและประเมินผลมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำบริกำร 
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จำกกำรพัฒนำบริกำรข้ำงต้น หลังเปิดให้บริกำรพร้อมส่ง ซึ่งเป็นบริกำรใหม่ของ ปณท นั้น ท ำให้มีรำยได้
จำกกำรจองบริกำรพร้อมส่งในแต่ละปี เพ่ิมข้ึนดังตำรำง 

ปี (พ.ศ.) รายได้จากการจองบริการพร้อมส่ง (บาท) อัตราการเติบโตเฉลี่ย (%) 
2560 7,820,625  
2561 36,635,000 368.44 
2562 56,075,700 53.07 

 


