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ประเภทของงำนวิจัย ประเภททั่วไปหมวดเครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
สำขำวิชำหรือแขนงวิชำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
๑. ควำมสำคัญของเรื่องที่ทำกำรวิจัยและพัฒนำ
ในโลกยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทสำคัญในชีวิตประจำวัน ของมนุษย์เป็น
อย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรทำงำนต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสบำยและลดเวลำ
กำรทำงำนของมนุษย์ พวกเรำสำมำรถสังเกตได้จำกกำรที่มนุ ษย์ได้นำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มำพัฒนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จนทำให้เกิดสิ่งต่ำงๆ มำกมำย ซึ่งที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันนั้น
คือกล่องอิเล็กทรอนิกส์หรือ ตู้อิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตู้เอทีเอ็ม ไปจนถึงตู้หยอด
เหรียญเพื่อซื้อสินค้ำ เป็นต้น ดังนั้นจำกที่กล่ำวมำเมื่อศึกษำเกี่ยวกับงำนทำงไปรษณีย์สิ่งที่ทำให้เกิดควำมสนใจ
คือตู้ไปรษณีย์ ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยจึงเห็นควำมสำคัญของกำรทำวิจัยและพัฒนำตู้อิเล็กทรอนิกส์กับงำนทำงไปรษณีย์
เป็นอย่ำงมำก จนเกิดควำมคิดที่จะดำเนินกำรวิจัยและพัฒ นำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ โดย
ควำมสำคัญนี้กลุ่มผู้วิจัยมีเป้ำหมำยเพื่อยกระดับตู้ไปรษณีย์เก่ำให้กลำยเป็นตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดงั รูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ภำพถ่ำยตู้ไปรษณีย์เก่ำ
(แหล่งที่มำ oknation.net)
~๑~
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๒. ปัญหำที่ทำงำนวิจัยและพัฒนำ
กลุ่มผู้วิจัยศึกษำพบว่ำตู้ไปรษณีย์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกิจกำรไปรษณีย์ของหลำยประเทศ ถึงแม้ว่ำ
ปัจ จุ บั น นี้ จ ำนวนจดหมำยและไปรษณียบั ตรที่หย่อนลงในตู้ไปรษณีย์จะมีจำนวนลดน้อยลงเพรำะระบบ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail: Electronic Mail) เข้ำมำทดแทน ช่วยในกำรสื่อสำรกันได้รวดเร็วกว่ำกำรส่ง
จดหมำยผ่ำนตู้ไปรษณีย์ อำจจะกล่ำวได้ว่ำเมื่อประชำชนมีเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่เจริญก้ำวหน้ำ จนกลำยเป็น
จุดเปลี่ยนมำกยิ่งขึ้นในอนำคตก็อำจจะไม่มีใครที่ใช้เขียนจดหมำยส่งทำงไปรษณีย์กันแล้ว จนกลำยเป็นยุคสมัย
ของกำรเลิกใช้จดหมำยส่งทำงตู้ไปรษณีย์ แต่แทบจะทุกประเทศก็ยังตั้งตู้ไปรษณีย์ให้บริกำรอยู่นั้นเพรำะถือว่ำ
เป็นจุดขำยให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ำยภำพกับตู้ไปรษณีย์ เพื่อเป็นที่ระลึกในกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเห็ น ควำมส ำคั ญ ตรงนี้ เ ช่ น กั น ตรงกั น ข้ำ มกั บ กำรส่ ง ด้ ว ยระบบงำนไปรษณี ย์ ด่ว นพิเ ศษทำง
สำนักงำนไปรษณีย์ในเขตพื้นที่เมืองหลวงมีผู้ใช้บริกำรระบบงำนไปรษณีย์ด่วนพิเศษหนำแน่น จนกลำยเป็น
ภำระของเจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์ ดังรูปที่ ๒

รูปที่ ๒ ภำพถ่ำยแสดงกำรต่อคิวเข้ำใช้บริกำรงำนไปรษณีย์ภำยในเขตพื้นที่เมืองหลวง
(แหล่งที่มำ pantip.com)
ปัญหำงำนวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นจำกกลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมสำคัญที่จะต้องกำรพัฒนำตู้ส่งจดหมำยและ
พัสดุขนำดเล็กหรือตู้ไปรษณีย์นวัตกรรมใหม่ให้ทันสมัยมีมำตรฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและต้องกำร
ให้เกิดกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรส่งจดหมำยและพัสดุขนำดเล็กแบบด่วนพิเศษให้กับประชำชนมำกยิ่งขึ้น
โดยตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติจะทำให้ประชำชนไม่จำเป็นต้องเดินทำงไปส่งจดหมำยและพัสดุ
ขนำดเล็กแบบด่วนพิเศษถึงที่สำนักงำนไปรษณีย์ แต่ประชำชนสำมำรถส่งจดหมำยและพัสดุขนำดเล็กแบบด่วน
พิเศษได้ด้วยตนเองผ่ำนตู้อิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ จึงเป็นที่มำของกำรวิจัยและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์
ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
๓. ทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๓.๑. เอกสำรบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่
๓.๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (อ้ำงอิงข้อมูลจำก Thailandpost.com) เป็น
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ กำรสื่อสำร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๔๖
~๒~
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โดยแปลงสภำพมำจำกหน่วยงำนบริกำรด้ำนไปรษณีย์ของ กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (กสท.) ซึ่งเดิมกิจกำร
ไปรษณีย์ของไทยได้รับกำรจัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๒๖ ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว โดยเริ่ม
จำกเป็นหน่วยงำนรำชกำรในสังกัดกรมไปรษณีย์ (ต่อมำได้เปลี่ยนเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข) จวบจนถึงต้นปี
๒๕๒๐ จึ ง ได้ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงสถำนะเป็ น รั ฐ วิ ส ำหกิ จ ในนำมกำรสื่ อ สำรแห่ งประเทศไทย เพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินงำนมีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ต่อมำในปี ๒๕๔๖ จำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดน (Globalization) มำกขึ้น
โดยเฉพำะ ในด้ำนกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร ส่งผลให้ต้องมีกำรแปลงสภำพกิจกำรไปรษณีย์อีกครั้งเป็นรูป
บริษัทจำกัดดังกล่ำวแล้ว ข้ำงต้น เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรดำเนินงำนเชิงธุรกิจและศักยภำพในกำรแข่งขันให้
สำมำรถหำรำยได้เลี้ยงตัวเองได้ในขณะที่ยังคงรับภำระในกำรให้บริกำรเชิงสังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชำชน
และประเทศชำติโดยต่อเนื่อง
กิจ กำรไปรษณี ย์ มี กำรพัฒ นำควำมเจริญ ในด้ ำนต่ำ ง ๆ มำโดยล ำดับ จำกระยะ
เริ่มแรกที่เป็นกำรพัฒนำเชิงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเสริมควำมเข้มแข็งและ รองรับกำรขยำยตัว ต่อมำได้มีกำร
พัฒนำเพื่อเสริมประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนโดยกำรนำเครื่องจักรอุปกรณ์อันทันสมัยมำใช้ใ นกำรคัดแยกส่งต่อ
สิ่งของส่งทำง ไปรษณีย์ กำรนำระบบเคำน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติมำใช้ในกำรรับฝำก ณ ที่ทำกำร ไปรษณีย์ทั่ว
ประเทศ รวมทั้งได้เปิดบริกำรที่เป็นเชิงธุรกิจมำกยิ่งขึ้น เช่น บริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บริกำรชำระ
เงินทำงไปรษณีย์ (Pay at Post) บริกำรธนำณัติออนไลน์ เป็นต้น
ภำยหลั ง กำรแปลงสภำพเป็ น ปณท ได้ มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นกำรบริ ห ำรและกำร
ดำเนินงำนให้เป็นเชิงธุรกิจมำกขึ้น มีกำรจัดทำแผนธุรกิจไปรษณีย์อย่ำงเป็นระบบ โดยแบ่งตลำดกำรให้บริกำร
ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ตลำดธุรกิจสื่อสำร ตลำดธุรกิจขนส่ง ตลำด ธุรกิจค้ำปลีกและตลำดธุรกิจกำรเงิน อีก
ทั้งมีกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับ กับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มี
กำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมีบริกำรใหม่ ๆ ที่เหมำะกับวิถีกำร ดำเนินชีวิตและกำรดำเนิน
ธุรกิจในปัจจุ บัน เช่น บริ กำรไปรษณี ย์ ครบวงจร (Total Mail Solution) บริกำรจัดส่ง สิ่งของด่ว น
(Messenger Post) บริกำรขนส่งสินค้ำและสิ่งของขนำดใหญ่ (Logispost) บริกำรอร่อยทั่วไทย สั่ง ได้ที่
ไปรษณีย์ (บริกำรรับสั่งซื้ออำหำรอร่อยและมีชื่อเสียงจำกภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศ) และแม้กระทั่งกำรเป็น
ตัวแทนรับจำหน่ำยสินค้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้ยังได้เสริมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้วยกำรนำระบบที่ผู้ฝำกส่ง
สำมำรถติดตำมและตรวจสอบสิ่งของที่ส่งทำงไปรษณีย์ได้ด้วยตนเอง (ระบบ Track and Trace) มำใช้กับ
บริกำรบำงบริกำรด้วย ขณะเดียวกัน ปณท ก็มิได้ละเลยกำรให้บริกำรเชิงสังคม ด้วยกำรรักษำสถำนะเครือข่ำย
ที่ทำกำรไปรษณีย์ และจุ ดให้ บ ริ กำรที่มีจำนวนกว่ำ ๔,๕๐๐ แห่ ง กระจำยอยู่ทั่ว ทุกภูมิภ ำคทั้งในพื้นที่ที่ มี
ศักยภำพเชิงธุรกิจและพื้นที่ในชนบทห่ำงไกล และกำรให้บริกำรพื้นฐำนที่ครบถ้วนทั้งด้ำนกำรสื่อสำร กำรส่ง
สิ่งของและด้ำนกำรเงินด้วยค่ำบริกำรในรำคำประหยัด เพื่อให้ประชำชนทุกภำคส่วนมีโอกำสได้รับประโยชน์
จำกบริกำรไปรษณีย์อย่ำงทั่วถึง สมกับเป็นกิจกำรที่จัดตั้งขึ้นเพื่ อประโยชน์ของคนไทยและสังคมไทยอย่ำง
แท้จริง
๓.๑.๒ กำรส่ งจดหมำยและพัสดุขนำดเล็ ก ด่วนพิเศษต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่ทำง
ไปรษณีย์กำหนดแบ่งกำรส่งไว้ดังต่อไปนี้
๑). EMS SUPER SPEED ไปรษณีย์ในประเทศที่มีควำมรวดเร็วด่วนเป็นพิเศษ โดยมี
มำตรฐำนนำจ่ำยในวันเดียวกันกับวันรับฝำก และมีระบบงำนแยกต่ำงหำกจำกกำรให้บริกำรไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ ส่งเอกสำร/สิ่งของ ให้ถึงผู้รับภำยในวันเดียวกับวันที่ฝำกส่ง ด้วยเส้นทำงขนส่งทำงอำกำศ
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๒). EMS ในประเทศส่งด่วนมั่นใจ ตรวจสอบได้ตลอดเวลำ สำมำรถใช้บริกำรได้
สะดวกด้วยเครือข่ำยไปรษณีย์ไทยที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๓). EMS World ส่งด่วน ทั่วโลก เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรจัดส่งสิ่งของด่วน
ระหว่ำงประเทศทั้งในรูปแบบ Document และ Package โดยระบบ
๓.๑.๓ ขั้นตอนกำรฝำกส่งจดหมำยไปรษณีย์ที่ถูกต้อง
๑). จ่ำหน้ำให้ละเอียดชัดเจน และใส่รหัสไปรษณีย์ให้ชัดเจนทุกครั้งด้วยเลขอำระบิก
โดยสำมำรถจ่ำหน้ำลงบนซองโดยตรงหรือบนป้ำยจ่ำหน้ำ ซึ่งทำด้วยกระดำษสีขำวหรือสีอ่อน แล้วนำมำผนึกให้
เรียบในบริเวณพื้นที่สำหรับจ่ำหน้ำ
๒). กำรจ่ำหน้ำสำมำรถจ่ำหน้ำได้ทั้งกำรเขียนด้วยมือ หรือใช้เครื่องพิมพ์
๓). จ่ำหน้ำให้เป็นแนวตรงกันทุกบรรทัดด้วยหมึกสีเข้ม เช่น ดำ หรือน้ำเงิน
๔). กรณีกำรจ่ำหน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ ตัวอักษรและตัวเลขควรเป็นแบบมำตรฐำนที่
ใช้ทั่วไป ไม่ควรใช้ตัวอักษรและตัวเลขที่เป็นตัวเอน หรือลวดลำย
๕). กรณี ก ำรเขี ย นจ่ ำ หน้ ำ ด้ ว ยมื อ และมี ก ำรจั ด ท ำช่ อ งใส่ ร หั ส ไปรษณี ย์
รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม ให้เขียนตัวเลขรหัสฯ ดังกล่ำวในช่องใส่รหัสฯ ให้ชัดเจน หรือในกรณีใช้เครื่องพิมพ์
สำมำรถวำงตำแหน่งของรหัสไปรษณีย์ได้ ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งสุดท้ำยของบรรทัดสุดท้ำยในกำรจ่ำหน้ำ
หรือขึ้นบรรทัดใหม่ของจ่ำหน้ำในแนวตรง
๖). ยกเลิกกำรพิมพ์หมำยเหตุขัดข้องกำรนำจ่ำย และลำยมือชื่อผู้รับผิดชอบในกำร
ฝำกส่งที่ด้ำนหน้ำซอง
๗). ไม่ต้องใส่วงเล็บ หรือขีดเส้นใต้ที่รหัสไปรษณีย์
๘). กรณีมีหมำยเลขสมำชิกลูกค้ำ หรือตัวเลขอื่น ๆ ในบรรทัดเดียวกับรหัสฯ หรือ
ก่อนใส่รหัสฯ หรือหลังใส่รหัสฯ ให้ย้ำยหมำยเลขดังกล่ำวไปอยู่บรรทัดบนสุดของจ่ำหน้ำชื่อ ที่อยู่ผู้รับ
๙). ปิดผนึกฝำซองให้แนบสนิทกับตัวซองด้วยกำว หรือเทปใสโดยไม่มีส่วนใดเผยอ
ตลอดแนวฝำซอง และห้ำมปิดผนึกโดยวิธีอื่น เช่น ใช้ลวดเย็บกระดำษ เย็บด้วยหมุดให้รูกลวง ใช้เชือกพันตำไก่
เป็นต้น
๓.๒. กระบวนกำรวิเครำะห์ กระบวนกำรพัฒนำระบบด้วยวงจรกำรพัฒนำระบบ (SDLC: System
Development Life Cycle)
๓.๒.๑ กระบวนกำรพัฒนำระบบด้วยวงจรกำรพัฒนำระบบ โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์ (๒๕๔๔)
ผู้เขียนหนังสือกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ (๒๕๔๔) กล่ำวไว้ว่ำ วงจรกำรพัฒนำระบบ (SDLC) เป็นวงจร
ที่ แ สดงถึ ง กิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ในแต่ ล ะขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม จนกระทั้ ง ส ำเร็ จ โดยพื้ น ฐำนของโมเดลนั้ น มี อ ยู่
หลำกหลำยแบบ อันได้แก่ ทฤษฎีโมเดลแบบขั้นบันไดที่มีกำรตรวจสอบย้อนกลับหรือที่เรียกกันว่ำแบบจำลอง
น้ำตก (Waterfall model) ซึ่งมีข้อดีคือแบ่งงำนให้เป็นงำนที่เล็กทำให้ง่ำยต่อกำรจัดกำรและเหมำะสมกับกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีกำหนดเวลำส่งมอบที่ชัดเจน โดยมีรำยละเอียดดังรูปที่ ๓
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รูปที่ ๓ ภำพวงจรกำรพัฒนำระบบทฤษฎีโมเดลแบบขั้นบันไดที่มีกำรตรวจสอบย้อนกลับ
๓.๒.๒ วงจรกำรพัฒนำระบบจะทำให้เข้ำใจถึงกิจกรรมพื้นฐำนและรำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำร
พัฒนำระบบ โดยมีอยู่ ๗ ขั้นตอน โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ ๑
ตำรำงที่ ๑ กระบวนกำรของวงจรกำรพัฒนำระบบ (SDLC)
หน้าที่
งานที่ต้องทา
เข้ำใจปัญหำ
ตระหนักว่ำมีปัญหำในระบบ
(กำหนดปัญหำ)
ศึกษำควำมเป็นไปได้
รวบรวมข้อมูลโดยศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง คำดคะเนค่ำใช้จ่ำย
(กำหนดปัญหำ)
ผลประโยชน์และตัดสินใจว่ำจะเปลี่ยนแปลงระบบหรือไม่
วิเครำะห์
ศึกษำระบบเดิม กำหนดควำมต้องกำรของระบบ วิเครำะห์ระบบเก่ำ
โดยใช้แผนภำพ และวิเครำะห์ต้นแบบของระบบใหม่
ออกแบบ
เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เปลี่ยนแผนภำพจำกกำร
วิเครำะห์เป็นแผนภำพลำดับขั้น คำนึงถึงควำมปลอดภัยของระบบ
ออกแบบ Input และ Output และออกแบบไฟล์ฐำนข้อมูล
พัฒนำ
เตรียมสถำนที่ และเขียนโปรแกรม
ทดสอบ
ทดสอบโปรแกรม และเตรียมคู่มือกำรใช้และฝึกอบรม
นำมำใช้งำนจริง (ติดตัง้ ) ป้อนข้อมูล และเริ่มใช้งำนระบบใหม่
บำรุงรักษำ
เข้ำใจปัญหำ และ ศึกษำสิ่งที่จะต้องแก้ไข ตัดสินใจว่ำจะแก้ไขหรือไม่
แก้ไขเอกสำร คู่มือ แก้ไขโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม และทดลองใช้
งำนระบบที่แก้ไขแล้ว
ที่มำ: หนังสือกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ, เขียนโดย โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์ (๒๕๔๔)
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๓.๓. เอกสำรงำนวิจัย
ปำริชำต ตั้งตระกูล (๒๕๕๐) ได้ศึกษำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้บริกำรเครื่องให้บริกำร
ข้อมูลอัตโนมัติ Kiosk ณ อำคำรผู้โดยสำรสนำมบินสุวรรณภูมิ พบว่ำเพศมีผลต่อปัจจัยด้ำนคุณลักษณะ อำยุมี
ผลกับปัจจัยด้ำนข้อมูลด้ำนคุณลักษณะและด้ำนสถำนที่โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ มีอำยุมำกมีควำมต้องกำรในปัจจัย
ทั้ง ๓ ด้ำนนี้ สูง ระดับกำรศึกษำมีผลกับ ปัจจัยด้ำนข้อ มูลด้ำนคุณลักษณะและด้ำนสถำนที่เนื่องจำกผู้ มี
กำรศึกษำสู งมักมีควำมสำมำรถหรื อกำรยอมรับ อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี อำชีพมีผ ลกับปัจจัยด้ำนข้อมูล
เนื่องจำกอำชีพที่แตกต่ำงกันมักมีควำมต้องกำรข้อมูลที่แตกต่ำงกัน เอกสำรงำนวิจัยในเรื่องนี้สรุปได้ว่ำลักษณะ
ทำงประชำกรศำสตร์หรือปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อำยุ ระดั บกำรศึกษำ อำชีพและรำยได้ ย่อมมีผลต่อ
ปัจจัยด้ำนต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจแตกต่ำงกันไป
๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
๑). เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรวิจัยและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติในขั้นต่อไป
๒). เพื่อพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ให้ต่อยอดบริกำรด่วนพิเศษและใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
๓). เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรในธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑). ทำให้เป็นพื้นฐำนกำรวิจัยและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติในขั้นต่อไป
๒). ทำให้พัฒนำต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
๓). ทำให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนในธุรกิจของบริษัท
๔). ทำให้ช่วยตอบสนองต่อนโยบำยของภำครัฐที่ต้องกำรให้เกิดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำ
มำใช้งำน
๕). ทำให้สำมำรถนำคอมพิวเตอร์เข้ำมำทำกำรรับจดหมำยและพัสดุขนำดเล็ก ด่วนพิเศษของ
ไปรษณีย์แทนมนุษย์
๖. หน่วยงำนที่นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงำนที่สำมำรถนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๗. กำรวิจัยและพัฒนำที่เกี่ยวข้องและคล้ำยคลึงกับงำนวิจัยที่ทำ
๗.๑. กำรวิจัยที่คล้ำยคลึง ได้แก่
โครงงำนวิจัยของนักศึกษำปริญญำโท (Mr.SAGAR BHAVSAR)
กระบวนกำรที่ ๑ มีคำอธิบำยกระบวนกำรดังต่อไปนี้ เริ่มต้นเขียนจดหมำยและก่อน
นำจดหมำยมำส่งผ่ำนตู้ไปรษณีย์ให้ดำเนินกำรกดรหัส ไปรษณีย์เพื่อให้ตู้ไปรษณีย์ออกเหรียญอำร์เอฟไอดีระบุ
ตำแหน่งที่ต้องกำรจะนำส่งจดหมำย จำกนั้นนำเหรียญอำร์เอฟไอดีแนบไปพร้อมกับจดหมำยส่งเข้ำสู่ตู้ไปรษณีย์
โดยมีรำยละเอียด ดังรูปที่ ๔
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รูปที่ ๔ ภำพกระบวนกำรที่ ๑ ตัวอย่ำงกำรนำส่งจดหมำยผ่ำนตู้ไปรษณีย์ระบบอำร์เอฟไอดี
แหล่งที่มำ กระบวนกำรคิดและรูปมำจำกโครงงำนนักศึกษำปริญญำโท Mr.SAGAR BHAVSAR
คณะวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย The University of Southern California
เว็บไซต์ sagarbhavsar.com
กระบวนกำรที่ ๒ มีคำอธิบำยกระบวนกำรมีดังต่อไปนี้ หลังจำกนำส่งจดหมำยและ
เหรีย ญอำร์ เอฟไอดีระบุ ตำแหน่ งที่จ ะนำส่ งถึงที่ห มำยปลำยทำงใส่ ไว้ในตู้ไปรษณีย์แล้ วจะมีบุรุษไปรษณี ย์
เดินทำงมำเก็บจดหมำยใส่ถุงไปรษณีย์เพื่อนำไปคัดแยกที่สำนักงำนไปรษณีย์
กำรคัดแยกจะทำได้สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นเมื่อใช้กำรคัดกรองจดหมำยผ่ำนเหรียญ
อำร์ เอฟไอดี เมื่อแยกตำแหน่ งที่จ ะส่ งแล้ ว ก็ดำเนินกำรเก็บเหรียญอำร์เอฟไอดีและบุรุษไปรษณีย์ก็นำส่ ง
จดหมำยไปสู่ผู้รับจดหมำยปลำยทำง โดยมีรำยละเอียด ดังรูปที่ ๕

รูปที่ ๕ ภำพกระบวนกำรที่ ๒ ตัวอย่ำงกำรคัดแยกจดหมำยด้วยระบบอำร์เอฟไอดีแล้วนำส่งปลำยทำง
แหล่งที่มำ กระบวนกำรคิดและรูปมำจำกโครงงำนนักศึกษำปริญญำโท Mr.SAGAR BHAVSAR
คณะวิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลัย The University of Southern California
เว็บไซต์ sagarbhavsar.com
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๗.๒. กำรพัฒนำที่คล้ำยคลึง ได้แก่
ตู้บริกำรกำรส่งของด้วยตนเอง (Self-Service Kiosks) ตู้อัตโนมัติที่ทำให้ผู้ใช้
สำมำรถซื้อแสตมป์ ชั่งน้ำหนักสินค้ำที่จัดส่งและส่งของได้ด้วยตนเองโดยใช้บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ชำระเงิน
ตู้บริกำรกำรส่งของด้วยตนเองเป็นรูปแบบตู้ส่งของอัตโนมัติที่มีกำรพัฒนำมำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำจะมีบริษัทที่ให้บริกำรส่งของจำกอเมริกำกลับไทยหลำกหลำย อันได้แก่ UPS, USPS :
United States Postal Service, FedEx, DHL เป็นต้น ตำมรูปที่ ๖

รูปที่ ๖ ตู้อัตโนมัติที่ทำให้ผู้ใช้สำมำรถซื้อแสตมป์ ชั่งน้ำหนักสินค้ำที่จัดส่งและส่งของได้ด้วยตนเอง
แหล่งที่มำ ภำพถ่ำยตู้บริกำรกำรส่งของด้วยตนเองจำกคนไทยที่อำศัยอยู่ในอเมริกำ
เว็บไซต์ gogoamerica.com
๘. คำสำคัญ
คำสำคัญของกำรวิจัยและพัฒนำนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติมีดังต่อไปนี้
๑). เทคโนโลยี (Technology) หมำยถึง กำรประยุกต์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์ กำรศึกษำพัฒนำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ก็เพื่อให้เข้ำใจธรรมชำติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่ำง ๆ และหำทำง
นำมำประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๒). สำรสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์
มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมำได้เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ เป็นจำนวนมำก เรียนรู้สภำพสังคมควำมเป็นอยู่กฎเกณฑ์และ
วิชำกำร
๓). จดหมำย (Letter) หมำยถึง ข้อควำมที่เขียนขึ้นเพื่อส่งสำรจำกบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง
อำจมีควำมหมำยรวมไปถึงกระดำษหรือสื่อที่ใช้เขียนหรือสร้ำงจดหมำยนั้ น จดหมำยเป็นกำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคลสองคนจำกสถำนที่ต่ำงกัน โดยกำรส่งผ่ำนทำงบริกำรไปรษณีย์ แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนำมำกขึ้น มีกำร
ประดิษฐ์โทรเลข โทรศัพท์ โทรสำร หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำมำรถส่งสำรได้รวดเร็วกว่ำจดหมำย ทำให้
จดหมำยลดควำมสำคัญลงไป
๔). ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) หมำยถึง กำรส่งจดหมำยไปรษณีย์แบบ
ด่วนพิเศษให้ถึงที่หมำยปลำยทำงอย่ำงรวดเร็วและมีกำรบันทึกขั้นตอนต่ำง ๆ จำกต้นทำงจนถึงปลำยทำงของ
ผู้รับ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้จดหมำยไปรษณียภัณฑ์สูญหำย ดังนั้นบริกำรไปรษณีย์ด่วนพิเศษ คือ บริกำรที่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินกำรต่อสิ่งต่ำง ๆ ที่ส่งทำงไปรษณีย์ด้วยควำมรวดเร็วและแน่นอน
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๕). เครื่องคีออส (Kiosk) หมำยถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลหรือทำธุรกรรมได้
เมื่อตนต้องกำรด้วยตนเอง ตัวอย่ำงของคีออส เช่น ระบบ self check-in ที่สนำมบิน เครื่องค้นหำสินค้ำใน
ร้ำนค้ำขำยปลีก และเครื่องชำระเงิน โดยทั่วไปแล้วคีออสใช้หน้ำจอสัมผัสสำหรับกำรป้อนข้อมูลเข้ำไป ซึ่งอำจ
กระทำพร้อมกับ คีย์บอร์ดบนหน้ำจอหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องอ่ำนกำร์ด เครื่องอ่ำนบำร์โค้ด อุปกรณ์ที่ใช้
สำหรับแสดงผล ข้อมูลที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่องปริ้ นแบบใช้ควำมร้อน คีออสบำงเครื่องยังสำมำรถไรท์แผ่นซีดี
หรือ วีซีดีหรือดำวน์โหลดข้อมูลลงไปยังเครื่องเล่นมีเดียแบบมือถือได้อีกด้วย คีออสอำจมำในรูปแบบที่ถูก
ปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องกำรมีวัสดุมำปิดล้อมรอบหรือเป็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์ธรรมดำที่ถูกนำมำใช้ทำ
หน้ำที่เป็นคีออส
๖). เว็บเซอร์วิส (Web Services) หมำยถึง กำรบริกำรที่เป็นระบบโปรแกรมซึ่งออกแบบมำเพื่อ
สนับสนุนกำรทำงำนระหว่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบเครือข่ำย โดยมีภำษำเอกซ์
เอ็มแอล (XML) ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงคอมพิวเตอร์และช่วยในกำรเข้ำถึงข้อมูลจำกหลำยที่โดย
ระบบจะให้เฉพำะข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริกำรสนใจ รวมไปจนถึงผู้ให้บริกำรเว็บเซอร์วิสหนึ่งอำจจะเป็นผู้ขอบริกำร
จำกเว็บเซอร์วิสอื่นก็ได้
๗). ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision Support System) หมำยถึง ระบบเพื่อช่วยมนุษย์
ในกำรตัดสิ น ใจจำกข้ อมู ล ที่ มีควำมซับ ซ้ อนหรื อมีข นำดใหญ่ จึง กล่ ำวได้ว่ ำเป็ นระบบที่เ ชื่อ มโยงระหว่ำ ง
ทรั พยำกรของมนุ ษย์ กั บ ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลของเครื่องคอมพิว เตอร์ซึ่ งข้อมูล ที่ได้จำกระบบ
สนับสนุนกำรตัดสินใจนั้นทำให้เกิดกำรคำนวณข้อมูลที่รวดเร็วมีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพ เป็นเหตุให้
ช่วยลดข้อผิดพลำดจำกกำรตัดสินใจ
๘). กำรตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree) หมำยถึง เทคนิคที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อจำแนกข้อมูล
ช่วยให้กำรตัดสินใจมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นโดยเป็นกำรใช้คำสั่งเงื่อนไขเพื่อแก้ไขปัญหำข้อมูลทำให้ เกิดกำร
ตัดสินใจแบบโครงสร้ำงต้นไม้ที่ผู้ใช้เข้ำใจโครงสร้ำงง่ำยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะกำรจัดแบ่งข้อมูลที่คนส่วนใหญ่
คุ้นเคยกันดีโดยใช้โครงสร้ำงต้นไม้เขียนอธิบำยกำรประมวลผลพร้อมกับมีกำรจำลองกิ่งก้ำนสำขำของต้นไม้จน
ครบเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งกิ่งก้ำนสุดท้ำยคือกิจกรรมที่ต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
๙). บริกำรไปรษณีย์ (Service) คือ บริกำรที่บริษัทดำเนินกำรรับฝำกข่ำวสำร เอกสำรและ
สิ่งของจำกบุคคลหนึ่งแล้วนำส่งมอบให้แก่อีกบุคคลหนึ่งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศทำงไปรษณีย์หรือ
วิธีกำรสื่อสำรอื่น รวมทั้งบริกำรที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกัน ดังนั้นควำมพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรทำงไปรษณีย์
จึงหมำยถึง ประชำชนที่ต้องกำรส่งจดหมำยด่วนพิเศษมีควำมรู้สึกพึงพอใจด้ำนกำรให้บริกำรของตู้นำจ่ำย
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ประกอบไปด้วยควำมถูกต้องของกำรส่งจดหมำยด่วนพิเศษ ควำมเร็วในกำรใช้งำนทำง
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ รวมไปจนถึงควำมพึงพอใจหลังจำกใช้บริกำร
๙. เอกสำรอ้ำงอิง
๙.๑. เอกสำรและงำนวิจัยภำษำอังกฤษ
๑). Nazim Agoulmine (A.D.๒๐๑๑), “Autonomic Network Management Principles
from Concepts to Applications”, Scientific book, ๓๐๖ pages, Academic Press Title, ISBN:
๙๗๘-๐-๑๒-๓๘๒๑๙๐-๔, Elsevier Academic Press.
๒). Wang Zhiquan, Liu Jinhao, Hou Dongliang and Miao Rui (A.D.๒๐๐๙),
“Knowledge Network System Building and Realization”, International Conference on
Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
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๙.๒. เอกสำรและงำนวิจัยภำษำไทย
๑). ปำริ ช ำต ตั้ ง ตระกู ล . พ.ศ.๒๕๕๐. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ กำรใช้ บ ริ ก ำรเครื่ อ งให้ บ ริ ก ำรข้ อ มู ล
อัตโนมัติ Kiosk ณ อำคำรผู้โดยสำรสนำมบินสุวรรณภูมิ . ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต , มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี.
๒). พรฤดี เนติโสภำกุล. พ.ศ.๒๕๔๙. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFWARE ENGINEERING). ISBN:
๙๗๔๙๙๑๘๑๖๙, บริษัท สำนักพิมพ์ทอป จำกัด.
๓). โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์ . พ.ศ.๒๕๔๙. กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น.
๑๐. ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มผู้วิจัยอธิบำยกำรเขียนระเบียบวิธีวิจัยตำมแบบกระบวนกำรพัฒนำระบบด้วยวงจรกำรพัฒนำ
ระบบ (SDLC: System Development Life Cycle) โดยเลือกกำรพัฒนำทฤษฎีโมเดลในรูปแบบของ Rapid
Application Development (RAD) Methodologies ซึ่งเป็น Methodology ที่ว่ำด้วยกำรปรับระยะใน
วงจรกำรพัฒนำระบบให้มีขั้นตอนกำรทำงำนที่รวบรัดมำกขึ้น มีกำรเลือกเครื่องมือ (Tools) และเทคนิค
(Techniques) ต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งผู้ใช้
ระบบยังสำมำรถทดลองใช้โปรแกรมต้ นแบบเพื่อบอกนักพัฒนำระบบได้ว่ำ ระบบที่ออกแบบมำนั้นถูกต้อง
หรือไม่ และมีข้อผิดพลำดใดเกิดขึ้นบ้ำง
โมเดลในรูปแบบ RAD เหมำะที่จะนำมำใช้กับกำรทำงำนวิจัย ชิ้นนี้ที่คำนึงถึงกำรออกแบบเป็นสำคัญ
เนื่องจำกโปรแกรมต้นแบบสำมำรถแก้ไข และปรับเปลี่ยนได้โดยง่ำยตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ โดยใช้โมเดลใน
รูปแบบของ RAD แบบต้นแบบใช้แล้วทิ้ง Throwaway Prototyping ซึ่งข้อดีของต้นแบบใช้แล้วทิ้ง
Throwaway Prototyping-based คือ ทำเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของผู้ใช้ ช่วย
ให้นักพัฒนำหรือนักวิจัยมั่นใจว่ำระบบที่ออกแบบมำตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด
ควำมผิดพลำด และผลงำนวิจัยที่ได้มีควำมน่ำเชื่อถือสูง สำหรับรูปแบบของ Throwaway Prototyping ตำม
รูปที่ ๗

รูปที่ ๗ ภำพโมเดลกำรพัฒนำแบบ Throwaway Prototyping
~ ๑๐ ~
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๑๐.๑. ขั้นที่ ๑ กำหนดปัญหำและศึกษำควำมเป็นไปได้ (Problem Definition & Feasibility
study)
กำรกำหนดปัญหำและศึกษำควำมเป็นไปได้ เป็นขั้นตอนของกำรกำหนดขอบเขตของปัญหำ
สำเหตุของปัญหำจำกกำรดำเนิ นงำนในปัจ จุบัน ควำมเป็นไปได้กับกำรสร้ำงระบบใหม่ กำรกำหนดควำม
ต้องกำรระหว่ำงผู้วิเครำะห์กับผู้ใช้งำน สิ่งสำคัญที่ต้องศึกษำในกำรกำหนดปัญหำคือควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
โดยข้อมูลเหล่ำนี้ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อทำกำรสรุปเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ กำรเก็บข้อมูล ด้ว ยวิธีกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ ตำม
กระบวนกำรพัฒนำระบบ แบ่งได้ดังนี้
๑). กำรเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิกำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์
๒). กำรเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ กำรศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำรตำรำและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
๑๐.๒. ขั้นที่ ๒ วิเครำะห์ (Analysis)
กำรวิเครำะห์เป็นขั้นตอนของกำรวิเครำะห์กำรดำเนินงำนของระบบปัจจุบัน โดยกำรนำควำม
ต้องกำรที่ได้มำจำกขั้นตอนแรกมำวิเครำะห์ในรำยละเอียด เพื่อทำกำรพัฒนำเป็นแบบจำลองซึ่งประกอบด้วย
แผนภำพข้อมูล คำอธิบำยกำรประมวลผลข้อมูล ทำให้ทรำบถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำนในระบบว่ำ
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง มีควำมเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสิ่งใด สำหรับตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
นั้ น ล ำดับ และขั้ น ตอนกำรทำงำนของเครื่ องมีควำมส ำคัญต้ องวิ เครำะห์ เ งื่อนไขเฉพำะต่ำงๆ เพื่อป้ องกั น
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น จะแบ่งรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ดังนี้
๑๐.๒.๑. เขียนวิเครำะห์กรอบควำมคิดที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อดำเนินกำรทดสอบได้ดังรูปที่ ๘

-

กลุ่มผู้ใช้
ผู้ใช้ทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่
ผู้ดูแลระบบ

ทดลองใช้
- ประสิทธิภำพของระบบ
- กำรออกแบบโปรแกรม
- ควำมถูกต้องของข้อมูล

รูปที่ ๘ วิเครำะห์กรอบควำมคิดที่ใช้วัดตัวแปรเพื่อดำเนินกำรทดสอบ
๑๐.๒.๒. กลุ่มประชำกรที่ศึกษำจะเกี่ยวข้องกับระบบกำรใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
แบบอัตโนมัตินั้น แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้
๑). กลุ่มผู้ใช้งำนทั่วไปที่ต้องกำรควำมสะดวกในกำรใช้ช่องทำงไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ
๒). กลุ่มเจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่ใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
๓). กลุ่มผู้ดูแลระบบปฏิบัติงำนด้ำนเทคนิคดูแลระบบโปรแกรมที่ใช้ควบคุม
เครือข่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
๑๐.๒.๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรทำวิจัยตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัตินั้น ได้แก่
เอกสำร หนังสือ บทควำมทำงวิชำกำร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมช่วยพัฒนำ
ระบบ รวมไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
~ ๑๑ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๑๐.๒.๔. จำนวนหรือขนำดตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ กำรทดลองหรือเก็บข้อมูลตู้นำจ่ำย
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติต้นแบบดำเนินสร้ำงต้นแบบจำนวน ๒ ตู้ โดยจัดวำงตู้ภำยนอกร้ำนขำย
หนังสือชื่อร้ำนบุ๊คสตูลสำหรับสถำนที่ของเอกชน และภำยในสำนักงำนไปรษณีย์ไทย จำกัด อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๐๐๐ สำหรับสถำนที่ของทำงรำชกำร
๑๐.๓. ขั้นที่ ๓ ออกแบบ (Design)
กำรออกแบบเป็นขั้นตอนกำรหำผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ มำพัฒนำให้สอดคล้อง โดย
กำรออกแบบจะเริ่ ม ต้น จำกกำรออกแบบส่ ว นของอุ ปกรณ์ ที่ มี เ ทคโนโลยี ต่ำ งๆ ใช้ งำนร่ ว มกั บ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่นำมำพัฒนำ โดยกำรออกแบบที่ต้องให้ควำมสนใจ ได้แก่ กำรออกแบบข้อมูล กำรออกแบบ
รำยงำน และกำรออกแบบจอภำพในกำรติดต่อกับผู้ใช้งำน อธิบำยกำรออกแบบได้ดังนี้
๑๐.๓.๑. กำรออกแบบผู้ใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ แบ่งได้ดังนี้
๑). ผู้ใช้ทั่วไป (User) ระดับประชำชนทั่วไปที่เข้ำมำใช้งำนนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ
๒). เจ้ำหน้ำที่ (Officer) ระดับเจ้ำหน้ำที่ทั่วไปที่เข้ำมำเก็บจดหมำยและพัสดุ
ขนำดเล็ ก พร้ อ มกั บ เก็ บ เงิ น สดและตรวจควำมเรี ย บร้ อ ยของตู้ น ำจ่ ำ ย
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
๓). ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับปฏิบัติงำนเทคนิคดำเนินกำรเข้ำมำตรวจสอบ
ดูแลกำรทำงำนและปัญหำของตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
๑๐.๓.๒. กำรออกแบบโปรแกรม ควรจะมีดังต่อไปนี้
๑). กำรออกแบบระบบให้คำแนะนำและช่วยค้นหำรหัสไปรษณีย์
๒). กำรออกแบบหน้ำจอมอนิเตอร์ต้องมีควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน ส่วนประกอบ
ที่ควรจะมี กำรมอนิเตอร์ข้อมูลและเหตุกำรณ์ใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วน
พิเศษแบบอัตโนมัติ กำรมอนิเตอร์สถำนะตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบ
อัตโนมัติ ได้แก่
a) สถำนะของกำรทำงำน
b) สถำนะของกำรเตือนภัย
c) สถำนะเงินสดในเครื่อง
d) สถำนะของกำรติดต่อสื่อสำร
๑๐.๓.๓. กำรออกแบบตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ กรณีจดหมำยทั่วไปติด
แสตมป์แล้วนำมำใส่ตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ได้ทันทีแต่พัฒนำใหม่ให้สำมำรถนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ กลุ่มผู้วิจัยจึง
นำเสนอตัวอย่ำงกำรออกแบบและปรับปรุงตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ พร้อมกับร่ำงแนวคิดออกมำเป็นภำพตำมรูปที่ ๙
ถึง ๑๑

~ ๑๒ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

รูปที่ ๙ ตัวอย่ำงกำรออกแบบตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ

รูปที่ ๑๐ ตัวอย่ำงภำยในตู้ควบคุมกำรนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ

รูปที่ ๑๑ ตัวอย่ำงภำยในตู้เก็บจดหมำยและพัสดุเพื่อนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
~ ๑๓ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๑๐.๓.๔. กำรออกแบบกระบวนกำรนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติที่ ๑
กระบวนกำรที่ ๑ มีคำอธิบำยกระบวนกำรใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบ
อัตโนมัติมีดังต่อไปนี้ เริ่มต้นผู้ส่งนำจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กมำที่ตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
สังเกตหน้ำจอและนำจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กชั่งน้ำหนัก ดำเนินกำรกดระบุตำแหน่งหรือรหัสไปรษณีย์ที่จะ
ดำเนินกำรจัดส่ง แล้วกดปุ่มถัดไปเพื่อทรำบรำคำกำรส่งแบบด่วนพิเศษพร้อมชำระเงิน จำกนั้นกดยืนยันกำร
ชำระเงิน พร้อมรอรับใบเสร็จชำระค่ำบริกำรควบคู่กับบำร์โค้ดสติ๊กเกอร์สำหรับติดจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็ก
ด่วนพิเศษเพื่อนำมำติดซองจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็ก สุดท้ำยจึงนำจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กใส่ลงไปตู้
ไปรษณีย์ (หมำยเหตุข้อมูลกำรชำระเงินและกำรออกรหัสจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กด่วนพิเศษนั้นดำเนิน
กระบวนกำรขอข้อมูลรหัสและบันทึกข้อมูลกำรเงินผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต) รำยละเอียดดังรูปที่ ๑๒

รูปที่ ๑๒ ภำพกระบวนกำรที่ ๑ นำส่งจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กผ่ำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

~ ๑๔ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๑๐.๓.๕. ออกแบบกระบวนกำรนำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติที่ ๒
กระบวนกำรที่ ๒ มีคำอธิบำยกระบวนกำรตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบ
อัตโนมัติ มีดังต่อไปนี้ หลังจำกผู้ส่งใส่จดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กติดบำร์โค๊ดสติ๊กเกอร์ ด่วนพิเศษทิ้งไว้ในตู้
ไปรษณีย์ บุรุษไปรษณีย์ ก็มำเก็บจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็กโดยสำมำรถตรวจสอบกำรส่งจดหมำยหรือพัสดุ
ขนำดเล็กด่วนพิเศษและยอดเงินผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ทได้อย่ำงรวดเร็ว เมื่อบุรุษไปรษณีย์มำถึงตู้
ไปรษณีย์ ด่ว นพิเศษแบบอัตโนมัติจ ะต้องดำเนินกำรยืนยันตัว ตนผ่ ำนกุญแจเปิดตู้ไปรษณีย์และรหัส เปิดตู้
ไปรษณีย์พร้อมกับระบุชื่อผู้มีสิทธิเปิดตู้ไปรษณีย์ให้ถูกต้อง บุรุษไปรษณีย์จึงจะสำมำรถเข้ำรับเงินและจดหมำย
หรือพัสดุขนำดเล็กภำยในตู้ไปรษณีย์ได้ รำยละเอียดดังรูปที่ ๑๓

รูปที่ ๑๓ ภำพกระบวนกำรที่ ๒ แสดงกำรใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
~ ๑๕ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๑๐.๓.๖. ขั้นตอนกำรออกแบบเครือข่ำย
๑). ขั้นตอนกำรออกแบบเครือข่ำยเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงตู้นำจ่ำย
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกับบุรุษไปรษณีย์ ตำมรูปที่ ๑๔

รูปที่ ๑๔ กำรออกแบบเครือข่ำยเพื่อกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษกับบุรุษไปรษณีย์
๒). ขั้นตอนกำรออกแบบเครือข่ำยเพื่อกำรเชื่อมโยงตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วน
พิเศษแบบอัตโนมัติกับฐำนข้อมูลไปรษณีย์กลำง เนื่องจำกข้อมูลกำรชำระเงินและกำรออกรหัสด่วนพิเศษนั้น
ต้องดำเนินกระบวนกำรขอข้อมูลรหัสด่วนพิเศษ พร้อมกับบันทึกฐำนข้อมูลทำงกำรเงินส่งผ่ำนระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต รำยละเอียดดังรูปที่ ๑๕

รูปที่ ๑๕ กำรออกแบบเครือข่ำยเพื่อกำรเชื่อมโยงตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
หมำยเหตุ ภำพออกแบบกำรเดินทำงของข้อมูลโดยกลุ่มผู้วิจัย
~ ๑๖ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๑๐.๔. ขั้นที่ ๔ พัฒนำ (Coding & Development)
กำรพัฒนำเป็นขั้นตอนของกำรพัฒนำโปรแกรมด้วยกำรสร้ำงชุดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อ
กำรสร้ำงระบบงำน โดยโปรแกรมที่ใช้ในกำรพัฒนำจะต้องพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้งำนอยู่
ซึ่งในปัจจุบันภำษำระดับสูงได้ช่วยอำนวยควำมสะดวกต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งกำรมี CASE (Computer Aided
Software Engineering) ต่ำงๆ มำกมำยให้เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม โดยสำมำรถกำหนดแหล่งที่มำของกำร
พัฒนำ ได้แก่
๑). กำรพัฒนำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบน้ำหนักยี่ห้อ Stamps.com รุ่น ๗๐lb
(USB port) http://developer.stamps.com/developer/downloads/files/Stamps.com_SDK_
Reference_Guide.doc (เครื่องตรวจสอบน้ำหนักรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 31.75kg หรือ 70lb)
๒). กำรพัฒนำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรับธนบัตร L๗๗F แบบ Stacker (RS๒๓๒
port) http://www.ictgroup.com.tw/files/L77&L77-P3_P6/L_Series_Installation_Guide (EN).pdf
๑๐.๕. ขั้นที่ ๕ ทดสอบ (Testing)
กำรทดสอบเป็นขั้นตอนของกำรทดสอบระบบก่อนที่จะนำไปปฏิบัติกำรใช้งำนจริง โดยจะทำ
กำรทดสอบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ก่ อ น ด้ ว ยกำรสร้ ำ งข้ อ มู ล จ ำลองเพื่ อ ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ หำกมี
ข้อผิดพลำดเกิดขึ้นก็ย้อนกลับไปในขั้นตอนกำรพัฒนำโปรแกรมใหม่
โดยกำรทดสอบระบบนี้จะมีกำรตรวจสอบอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือ
๑). กำรตรวจสอบรูปแบบภำษำเขียนโปรแกรมและลำดับกำรทำงำน
๒). กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์งำนตรงกับควำมต้องกำรหรือไม่
ตัวอย่ำงขั้นตอนกำรทดสอบ ได้แก่ ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของระบบงำน V&V
(Verification & Validation) โดยทำกำรทดสอบโปรแกรม (Software Testing) ตรวจสอบว่ำกำรพัฒนำสร้ำง
ระบบทำอย่ำงถูกต้องหรือไม่ (Verification) ใช้วิธีทดสอบจำกโครงสร้ำงของโปรแกรม (White Box Testing)
กำรทดสอบโปรแกรมภำยในระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ถูกต้อง ดังรูปที่ ๑๖

รูปที่ ๑๖ กำรทดสอบโปรแกรมภำยในระบบตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
แหล่งที่มำ แนวคิดกำรทดสอบมำจำกหนังสือวิศวกรรมซอฟต์แวร์
~ ๑๗ ~
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๑๐.๖. ขั้นที่ ๖ ติดตั้ง (Implementation)
กำรติดตั้งขั้นตอนหลังจำกที่ได้ทำกำรทดสอบจนมีควำมมั่นใจแล้วว่ำระบบสำมำรถทำงำนได้
จริง และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ระบบ จำกนั้นจึงดำเนินกำรติดตั้งระบบเพื่อใช้งำนจริงต่อไป โดยแบ่ง
กำรจำลองกำรติดตั้งเป็น 2 ส่วน คือ กำรติดตั้งฮำร์ดแวร์ และกำรติดตั้งซอฟต์แวร์
๑๐.๗. ขั้นที่ ๗ บำรุงรักษำ (Maintenance)
กำรบำรุงรักษำเป็นขั้นตอนของกำรปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจำกที่ได้มีกำรติดตั้งและใช้งำน
แล้ว ในขั้นตอนนี้อำจเกิดปัญหำของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดจำกควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนที่ต้องกำรเพิ่มกำรทำงำนอื่นๆ ซึ่งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ที่เคยตกลง
กันก่อนหน้ำ
๑๑. ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตของกำรวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพตู้ส่งจดหมำยและกำรส่งจดหมำยหรือพัสดุขนำดเล็ก
แบบด่วนพิเศษให้สะดวกรวดเร็วต่อประชำชนมำกยิ่งขึ้น โดยดำเนินกำรอยู่ในพื้นที่ไปรษณีย์เขตอำเภอเมือง
สตูล ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยกำหนดกำรวิจัยและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติประจำปีงบประมำณ
๒๕๕๗ เฉพำะแบบตู้รับซองจดหมำยและพัสดุขนำดเล็กด่วนพิเศษขนำดกับน้ำหนักมำตรฐำนทั่วไป และเป็น
งำนวิจัยตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติต้นแบบที่สำมำรถพัฒนำต่อเนื่องต่อไปในปีงบประมำณ
๒๕๕๘
๑๒. ระยะเวลำที่ทำกำรวิจัย
ระยะเวลำที่ทำกำรวิจัย มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑๒.๑. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนวิจัย (Grant Chart/Phasing Chart)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนวิจัย ภำยในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ถึง
ปี งบประมำณ ๒๕๕๘ โดยมีร ำยละเอีย ดดัง ตำรำงที่ ๒ (หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรท ำวิจั ยอำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลง)
ตำรำงที่ ๒ ตำรำงแสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนวิจัย
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘
๑. ทบทวนวรรณกรรม
และงำนวิจัย
๒. กำหนดปัญหำของ
กำรวิจัย
๓. กำหนดกรอบแนวคิด
ในกำรวิจัย
๔. กำหนดระเบียบวิธี
วิจัย
~ ๑๘ ~
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ตำรำงที่ ๒ ตำรำงแสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนวิจัย (ต่อ)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ ๕๘ ๕๘ ๕๘
๕.
กำรออกแบบ
เครื่องมือ
๖. สร้ ำ งและพั ฒ นำ
เครื่องมือ
๗. กำรทดสอบเครื่องมือ
๘. เก็บรวบรวมข้อมูล
๙. วิเครำะห์ผลที่ได้จำก
กำรวิจัย
๑๐. อภิปรำยผลที่ได้จำก
กำรวิจัย
๑๑. เขียนเอกสำรอ้ำงอิง
๑๒.
จั ด พิ ม พ์ แ ละ
เผยแพร่ผลวิจัย
๑๒.๒. สรุประยะเวลำที่ทำกำรวิจัยและดำเนินโครงกำร
สรุประยะเวลำที่ทำกำรวิจัยและดำเนินโครงกำรรวมเป็นระยะเวลำทั้งสิ้น ๑ ปี เริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภำคมภำยในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ จนถึงเดือนเมษำยนภำยในปีงบประมำณ ๒๕๕๘
๑๓. แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัยและพัฒนำในกำรดำเนินงำนกลุ่มผู้วิจัยจะมีกำรทบทวนผลกำร
ดำเนินงำน ประเมินปัญหำและอุปสรรคที่มีต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑๓.๑ กำรออกแบบวิจัยและพัฒนำต้นแบบของตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ
๑). มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญต่อผู้ใช้ ประโยชน (Customer-Focus R&D) กำรดำเนินงำนของ
โปรแกรมวิจัยและพัฒนำจะต้องมีกลุ่มผู้ใช้ประโยชนที่ชัดเจน
๒). มุ่งเน้นกำรสงมอบงำนที่ทันควำมต้องกำร (Time Scale) กำรดำเนินงำนต้องเป็นไปตำม
กรอบระยะเวลำวิจัยที่กำหนดเพื่อให้ส่งมอบงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง
๑๓.๒. กำรวิเครำะห์ต้นทุนและควำมเสี่ยงสำหรับกำรใช้เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กลุ่มผู้วิจัยได้ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรสังเกตและสัมภำษณ์พบว่ำประชำชนส่วนใหญ่
นิยมส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษทำงไปรษณีย์แต่ประชำชนมีควำมนิยมในกำรเขียนจดหมำยลดน้อยลง ถ้ำสร้ำงตู้นำ
จ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติจะช่วยลดควำมเสี่ยงลดเวลำได้มำกน้อยแค่ไหน สิ่งที่อำจจะเกิดขึ้น ได้แก่
กำรใช้งำนของประชำชน (User) หำกมีขั้นตอนกำรใช้งำนที่ยุ่งยำกซับซ้อนหรือไม่มีกำรแนะนำวิธีใช้งำนก่อน
ติดตั้งตู้จะทำให้ไม่ได้รับควำมนิยมในกำรใช้งำนต่อไป ฯลฯ
~ ๑๙ ~
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๑๔. สถำนที่ทำกำรทดลองหรือเก็บข้อมูล
สถำนที่ทำกำรทดลองหรือเก็บข้อมูลตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติต้นแบบโดยจัดวำงตู้
ภำยนอกร้ำนขำยหนังสือชื่อร้ำนบุ๊คสตูล และภำยในสำนักงำนไปรษณีย์ไทย จำกัด อำเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๐๐๐
เหตุผลกำรเลือกใช้สถำนที่ เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงกำรรับส่งจดหมำยและพัสดุขนำดเล็กไปรษณีย์ด่วน
พิเศษของจังหวัดสตูลและสะดวกต่อกำรเดินทำงของผู้วิจัยในกำรนำส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษให้กับทำงสำนักงำน
ไปรษณีย์จังหวัด
๑๕. เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรวิจัย
กำรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรวิจัยมีรำยละเอียดต่อไปดังนี้
๑๕.๑. เครื่องมือ อุปกรณ์กำรวิจัยที่มีอยู่แล้ว
๑). คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน ๒ เครื่อง
๒). คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวน ๒ เครื่อง
๑๕.๒.
เครื่องมือ อุปกรณ์กำรวิจัยที่ต้องกำรเพิ่มเติม (หมำยเหตุ ข้อมูลอุปกรณ์อำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลง) ได้แก่
๑). อุปกรณ์ตรวจสอบน้ำหนักยี่ห้อ Stamps.com รุ่น ๗๐lb (USB port)
๒). อุปกรณ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บำร์โค้ดยี่ห้อ Zebra รุ่น GX๔๓๐ (USB port)
๓). อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่ำงย่อยี่ห้อ Epson รุ่น TM-U๒๒๐A (USB port)
๔). อุปกรณ์เครื่องรับธนบัตร L๗๗F แบบ Stacker (RS๒๓๒ port)
๕). อุปกรณ์เครื่องจ่ำยธนบัตร (RS๒๓๒ port)
๖). อุปกรณ์ตัวหยอดเหรียญชนิดหลำยเหรียญ UCAES แบบ Multi-Coin
๗). อุปกรณ์เครื่องจ่ำยเหรียญ (RS๒๓๒ port)
๘). อุปกรณ์เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ทั้งชุดพร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำร
๙). อุปกรณ์เครื่องสำรองไฟ ๑๑๐๐VA ยี่ห้อลีโอนิคส์ (พร้อมเครื่อง Printer)
๑๐). อุปกรณ์บอร์ดสำเร็จรูป ET-PGM PIC PK๓ Plus และอุปกรณ์ DOOR LOCK
(๑๒VDC)
๑๑). อุปกรณ์กล่องและสำยรับส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ท
๑๖. รำยละเอียดงบประมำณ
๑๖.๑. รำยละเอียดงบประมำณที่เสนอขอประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗
สรุปรวมงบประมำณที่เสนอขอรับทุนวิจัยประมำณ ๕๖๕,๐๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑๖.๑.๑. หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำวรวมงบประมำณหมวดค่ำจ้ำงชั่วครำวประมำณ ๒๔๐,๐๐๐
บำท / ๘ เดือน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท/คน)
๒). ค่ำจ้ำงผู้วิจัยหลัก ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๙,๐๐๐ บำท/คน)
๓). ค่ำจ้ำงผู้ร่วมวิจัย ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๖,๐๐๐ บำท/คน)
~ ๒๐ ~
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๑๖.๑.๒. หมวดค่ำใช้สอยรวมงบประมำณหมวดค่ำใช้สอย ประมำณ ๑๐๗,๐๐๐ บำท มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนประมำณ ๙๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
a) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยศึ ก ษำดู ง ำนตู้ น ำจ่ ำ ยไปรษณี ย์ ด่ ว นพิ เ ศษแบบอั ต โนมั ติ ใ น
ต่ำงประเทศประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท (เงินส่ว นต่ำงผู้ วิจัยจะต้องออก
ค่ำใช้จ่ำยเอง) ได้แก่
*ค่ำยำนพำหนะต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำที่พักต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
หมำยเหตุ กลุ่มผู้วิจัยสนใจศึกษำระบบตู้ไปรษณีย์ประเทศญี่ปุ่น
และตู้ส่งของอัตโนมัติของประเทศสหรัฐ อเมริกำ จึงขอควำมอนุเครำะห์
ทำงบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
b) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนในประเทศประมำณ ๔๐,๐๐๐ บำท
ได้แก่
*ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำที่พักต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำจ้ำงเหมำต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
๒). ค่ำบริกำรไปรษณีย์และโทรศัพท์ติดต่อสื่อสำรประมำณ ๘,๐๐๐ บำท
๓). ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ท ำรู ป เล่ ม รำยงำนและน ำส่ ง เอกสำรรำยงำนประมำณ
๒,๐๐๐ บำท
๔). ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมวดค่ำใช้สอยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรทำวิจัยประมำณ ๗,๐๐๐
บำท
๑๖.๑.๓. หมวดค่ำวัสดุรวมงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ ประมำณ ๒๑๘,๐๐๐ บำท มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ (หมำยเหตุ ข้อมูลและรำคำอุปกรณ์อำจจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม) ได้แก่
a) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบน้ำหนักยี่ห้อ Stamps.com รุ่น
๗๐lb (USB port) รำคำประมำณ ๘,๕๐๐ บำท
b) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บำร์โค้ดยี่ห้อ Zebra
รุ่น GX๔๓๐ (USB port) รำคำประมำณ ๑๙,๕๐๐ บำท
c) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่ำงย่อยี่ห้อ Epson รุ่น
TM-U๒๒๐A (USB port) รำคำประมำณ ๑๐,๐๐๐ บำท
d) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรับธนบัตร L๗๗F แบบ Stacker
(RS๒๓๒ port) รำคำประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
e) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจ่ำยธนบัตร (RS๒๓๒ port) รำคำ
ประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
f) ค่ ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว หยอดเหรี ย ญชนิ ด หลำยเหรี ย ญรุ่ น
UCAES แบบ Multi-Coin (RS๒๓๒ port) รำคำประมำณ ๒๘,๕๐๐ บำท
~ ๒๑ ~
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g) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจ่ำยเหรียญ (RS๒๓๒ port) รำคำ
ประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท
h) ค่ ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ครื่ อ งมิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ชุ ด พร้ อ ม
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรรำคำประมำณ ๑๕,๕๐๐ บำท (ต้นแบบใช้ชุด
บอร์ด PC)
i) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำรองไฟ ๑๑๐๐ VA ยี่ห้อลีโอนิคส์
OA รำคำประมำณ ๗,๕๐๐ บำท (สำรองไฟพร้อมเครื่อง Printer)
j) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดสำเร็จรูป ET-PGM PIC PK๓ Plus
และอุปกรณ์ DOOR LOCK (ELECTRIC ๑๒VDC) รำคำประมำณ ๓,๕๐๐
บำท
๒). ค่ำวัสดุเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์
a) ค่ำออกแบบตู้นำจ่ำยไปรษณีย์และตรำสัญลักษณ์รำคำประมำณ ๒๐,๐๐๐
บำท
b) ค่ำวัสดุพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ต้นแบบรำคำประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท
๓). ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมวดวัสดุที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำประมำณ ๕,๐๐๐ บำท
(หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเช่นค่ำอุปกรณ์กล่องรับส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ท เป็นต้น)
๑๖.๑.๔. หมวดค่ำครุภัณฑ์
(หมวดครุภัณฑ์ไม่มีกำรเบิกจ่ำย)
๑๖.๒. รำยละเอียดงบประมำณที่เสนอขอประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘
สรุปรวมงบประมำณที่เสนอขอรับทุนวิจัยประมำณ ๒๐๐,๐๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑๖.๒.๑. หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำวรวมงบประมำณหมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ประมำณ ๑๒๐,๐๐๐
บำท/ ๔ เดือน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท/คน)
๒). ค่ำจ้ำงผู้วิจัยหลัก ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๙,๐๐๐ บำท/คน)
๓). ค่ำจ้ำงผู้ร่วมวิจัย ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๖,๐๐๐ บำท/คน)
๑๖.๒.๒. หมวดค่ำใช้สอยรวมงบประมำณหมวดค่ำใช้สอย ประมำณ ๗๐,๐๐๐ บำท มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนประมำณ ๓๒,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
a) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยศึ ก ษำดู ง ำนตู้ น ำจ่ ำ ยไปรษณี ย์ ด่ ว นพิ เ ศษแบบอั ต โนมั ติ ใ น
ต่ำงประเทศ (หมวดศึกษำดูงำนไม่มีกำรเบิกจ่ำย)
b) ค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนในประเทศประมำณ ๓๒,๐๐๐ บำท
ได้แก่
*ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำที่พักต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำจ้ำงเหมำต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
๒). ค่ำบริกำรไปรษณีย์และโทรศัพท์ติดต่อสื่อสำรประมำณ ๑๐,๐๐๐ บำท
~ ๒๒ ~
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๓). ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ท ำรู ป เล่ ม รำยงำนและน ำส่ ง เอกสำรรำยงำนประมำณ
๑๘,๐๐๐ บำท
๔). ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ หมวดค่ ำ ใช้ ส อยที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรท ำวิ จั ย ประมำณ
๑๐,๐๐๐ บำท
๑๖.๒.๓. หมวดค่ำวัสดุรวมงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ ประมำณ ๑๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑). ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
(หมวดค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีกำรเบิกจ่ำย)
๒). ค่ำวัสดุเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์
(หมวดค่ำวัสดุเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ไม่มีกำรเบิกจ่ำย)
๓). ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมวดวัสดุที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำประมำณ ๑๐,๐๐๐
บำท
(หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่นค่ำอุปกรณ์กล่องรับส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ท เป็นต้น)
๑๖.๒.๔. หมวดค่ำครุภัณฑ์
(หมวดครุภัณฑ์ไม่มีกำรเบิกจ่ำย)
๑๖.๓. สรุปรำยละเอียดงบประมำณที่เสนอขอประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมำณ ๒๕๕๘
สรุปรวมงบประมำณที่เสนอขอรับทุนวิจัยประมำณ ๗๖๕,๐๐๐ บำท โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑. หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำวรวมงบประมำณหมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ประมำณ ๓๖๐,๐๐๐
บำท/ปี มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท/คน)
๒). ค่ำจ้ำงผู้วิจัยหลัก ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๙,๐๐๐ บำท/คน)
๓). ค่ำจ้ำงผู้ร่วมวิจัย ๑ คน (อัตรำเงินเดือน ๖,๐๐๐ บำท/คน)
๑๖.๓.๒. หมวดค่ำใช้สอยรวมงบประมำณหมวดค่ำใช้สอย ประมำณ ๑๗๗,๐๐๐ บำท มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนประมำณ ๑๒๐,๐๐๐ บำท มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
a) ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยศึ ก ษำดู ง ำนตู้ น ำจ่ ำ ยไปรษณี ย์ ด่ ว นพิ เ ศษแบบอั ต โนมั ติ ใ น
ต่ ำ งประเทศประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท (เงิ น ส่ ว นต่ ำ งผู้ วิ จั ย จะต้ อ งออก
ค่ำใช้จ่ำยเอง) ได้แก่
หมำยเหตุ กลุ่มผู้วิจัยสนใจศึกษำระบบตู้ไปรษณีย์ประเทศญี่ปุ่น จึงขอควำม
อนุเครำะห์ทำงบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
*ค่ำยำนพำหนะต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำที่พักต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
b) ค่ำใช้จ่ ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนในประเทศประมำณ ๗๒,๐๐๐ บำท
ได้แก่
*ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงยำนพำหนะต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
*ค่ำที่พักต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
~ ๒๓ ~
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*ค่ำจ้ำงเหมำต่อคน (อัตรำคน/วันต่อบำท)
๒). ค่ำบริกำรไปรษณีย์และโทรศัพท์ติดต่อสื่อสำรประมำณ ๑๘,๐๐๐ บำท
๓). ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจั ด ท ำรู ป เล่ ม รำยงำนและน ำส่ ง เอกสำรรำยงำนประมำณ
๒๐,๐๐๐ บำท
๔). ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ หมวดค่ ำ ใช้ ส อยที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรท ำวิ จั ย ประมำณ
๑๗,๐๐๐ บำท
๑๖.๓.๓. หมวดค่ำวัสดุรวมงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ ประมำณ ๒๒๘,๐๐๐ บำท มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑). ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ (หมำยเหตุ ข้อมูลและรำคำอุปกรณ์อำจจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม) ได้แก่
a) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบน้ำหนักยี่ห้อ Stamps.com รุ่น
๗๐lb (USB port) รำคำประมำณ ๘,๕๐๐ บำท
b) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บำร์โค้ดยี่ห้อ Zebra
รุ่น GX๔๓๐ (USB port) รำคำประมำณ ๑๙,๕๐๐ บำท
c) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่ำงย่อยี่ห้อ Epson รุ่น
TM-U๒๒๐A (USB port) รำคำประมำณ ๑๐,๐๐๐ บำท
d) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรับธนบัตร L๗๗F แบบ Stacker
(RS๒๓๒ port) รำคำประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
e) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจ่ำยธนบัตร (RS๒๓๒ port) รำคำ
ประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
f) ค่ ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว หยอดเหรี ย ญชนิ ด หลำยเหรี ย ญรุ่ น
UCAES แบบ Multi-Coin (RS๒๓๒ port) รำคำประมำณ ๒๘,๕๐๐ บำท
g) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจ่ำยเหรียญ (RS๒๓๒ port) รำคำ
ประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท
h) ค่ ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ครื่ อ งมิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ชุ ด พร้ อ ม
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรรำคำประมำณ ๑๕,๕๐๐ บำท (ต้นแบบใช้ชุด
บอร์ด PC)
i) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำรองไฟ ๑๑๐๐ VA ยี่ห้อลีโอนิคส์
OA รำคำประมำณ ๗,๕๐๐ บำท (สำรองไฟพร้อมเครื่อง Printer)
j) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดสำเร็จรูป ET-PGM PIC PK๓ Plus
และอุปกรณ์ DOOR LOCK (ELECTRIC ๑๒VDC) รำคำประมำณ ๓,๕๐๐
บำท
๒). ค่ำวัสดุเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์
a) ค่ำออกแบบตู้นำจ่ำยไปรษณีย์และตรำสัญลักษณ์ รำคำประมำณ ๒๐,๐๐๐
บำท
b) ค่ำวัสดุพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ต้นแบบรำคำประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท
๓). ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ หมวดวัสดุที่จะเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
(หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำอุปกรณ์กล่องรับส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ท เป็นต้น)
~ ๒๔ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๑๖.๓.๔. หมวดค่ำครุภัณฑ์
(หมวดครุภัณฑ์ไม่มีกำรเบิกจ่ำย)
๑๗. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
ปัจจุบันมีกำรใช้ระบบอัตโนมัติมำกขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจำกหลำยองค์กรตระหนักถึง
กำรใช้ต้น ทุนอย่ ำงคุ้มค่ำ ซึ่งนั่ นหมำยถึงกำรให้บริกำรแบบอัตโนมัติแก่สำธำรณะ อย่ำงไรก็ตำมสิ่ งที่ควร
คำนึงถึงคือมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของประสบกำรณ์และควำมสำมำรถของผู้ใช้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กล่ำวโดยสรุปจำกประโยชน์และข้อดีที่เกิดขึ้นจำกกำรนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติมำ
ใช้งำนข้ำงต้น กลุ่มผู้วิจัย ได้เล็ งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรนำมำซึ่งกำรอำนวยควำมสะดวกรวดเร็ว และลด
ขั้นตอนในกำรบริกำรงำนทำงไปรษณีย์ให้กับประชำชนที่จะไปจัดกำรส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษด้วยตนเองในเวลำ
ที่จำกัด และสำมำรถพัฒนำต่อเนื่องต่อไปได้ในอนำคต อันได้แก่ พัฒนำตู้อิเล็กทรอนิกส์ให้สำมำรถรับกล่อง
พัสดุ มีกำรบริกำรกำรใช้งำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (Email) บริกำรตู้ขำยแสตมป์ รวมไปจนถึงบริกำรตู้รับ
จ่ำยเงินค่ำน้ำค่ำไฟค่ำโทรศัพท์ค่ำชำระเงินซื้อสินค้ำนอกเหนือจำกงำนทำงไปรษณีย์ เป็นต้น จึงได้ลงมือจัดทำ
วิจัยและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติพร้อมกับวำงแผนทำกำรทดสอบทั้งด้ำนกำรรับข้อมูล
และกำรเชื่อมโยงข้อมูลแบบเครือข่ำย หลังจำกกำรทดสอบเสร็จสิ้นผู้วิจัยจะกำหนดหลักเกณฑ์ ดำเนินวิจัย
ควำมเสี่ยงที่มีต่อกำรลงทุนพัฒนำตู้นำจ่ำ ยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ อันได้แก่ กำรวิจัยเพื่อคำนวณ
ควำมแตกต่ำงของต้นทุนและเวลำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
๑๘. คำชี้แจงอื่น
กลุ่มผู้วิจัยต้องขออนุญำตบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้
๑). ดำเนินงำนวิจัยกำรจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) แบบรวดเร็วด่วนพิเศษผ่ำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วน
พิเศษแบบอัตโนมัติ โดยขอควำมอนุเครำะห์ทำงบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกำรช่วยแนะนำวิธีดำเนินกำร
ออกรหัสกำรจัดส่งไปรษณีย์ (EMS: Express Mail Service) แบบรวดเร็วด่วนพิเศษให้กับทำงกลุ่มผู้วิจัย
แนวทำงเดียวกับร้ำนไปรษณีย์เอกชน อันได้แก่ ร้ำนควิกเซอร์วิส (Quick Service) เป็นต้น
๒). กลุ่มผู้วิจัยขอกำรสนับสนุนตู้ไปรษณีย์เก่ำเพื่อนำไปพัฒนำเป็นตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
****************************************************************

~ ๒๕ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

ส่วนที่ ๒ ประวัติของที่ปรึกษาของโครงการ ผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัย
ประวัติของที่ปรึกษำของโครงกำร ผู้วิจัยหลัก และผู้ร่วมวิจัย มีดังนี้
๑. ที่ปรึกษำของโครงกำร ชื่อและนำมสกุล (ภำษำไทย)
ชื่อและนำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)
ตำแหน่งปัจจุบัน อำจำรย์
ี
ประวัติกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ปีที่จบ พ.ศ.
สำขำวิชำเอก
สถำบัน
สำขำวิชำที่มีควำมชำนำญเป็นพิเศษ
ผลงำนวิจัยหรือทุนวิจัยที่กำลังจัดทำ

ผลงำนวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ผลงำนวิ จั ย ที่ ไ ด้ ท ำกำรพิ ม พ์ เ ผยแพร่ บทคว ำมระดั บ นำนำชำติ
(Publications)

~ ๒๖ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑
ผลงำนวิจัยที่ได้ทำกำรพิมพ์เผยแพร่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (Proceedings)

****************************************************************

~ ๒๗ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

๒. ผู้วิจัยหลัก

ชื่อและนำมสกุล (ภำษำไทย)
นภัทร รัตนนำคินทร์
ชื่อและนำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) Napat Rattananakin
ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิจัยอิสระและอำจำรย์พิเศษวิทยำลัยชุมชนสตูล
ประวัติกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ปริญญำโท
ปีที่จบ พ.ศ. ๒๕๕๒
สำขำวิชำเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร
สถำบัน
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย
สำขำวิชำที่มีควำมชำนำญเป็นพิเศษ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีอำร์เอฟไอดี (RFID Engineer),
กำรใช้งำนเทคโนโลยีเครือข่ำย (Network Engineer),
และกำรเขี ย นโปรแกรมเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Embedded system)
ผลงำนวิจัยหรือตำรำที่ทำเสร็จแล้ว
๑. บทควำมกำรศึกษำพัฒ นำกำรและควำมพึงพอใจของผู้ เรียนต่อกำร
สอนโดยใช้โครงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯ, จัดพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับชำติบัณฑิตวิทยำลั ยมหำวิทยำลั ย
ศิลปำกร พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. โครงงำนวิจัยภำยใต้ศูนย์ควำมเป็นเลิศฯอำเอฟไอดีฯสภำอุตสำหกรรม
ฯ รับผิดชอบโครงงำนตำแหน่งวิศวกรอำร์เอฟไอดี พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. กำรพั ฒ นำอำร์ เ อฟไอดี แ อพพลิ เ คชั่ น ฯ , ประชุ ม วิ ช ำกำรทำง
วิศวกรรมไฟฟ้ำครั้งที่ ๓๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. บทควำมกำรออกแบบและพั ฒ นำแอพพลิ เ คชั่ น ส ำหรั บ ป้ ำ ยภำษี
รถยนต์ฯ, วำรสำรวิชำกำรเนคเทคปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒๐ เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ประชุ มวิช ำกำรออกแบบและพัฒ นำฯ ป้ ำยทะเบียนรถยนต์ฯ ประ
ชุมสหวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำฯมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วิทยำเขตภูเก็ต,เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. หนังสือสอนสูตรเด็ดเคล็ดลับกำรใช้งำน WindowsXP, พ.ศ. ๒๕๔๗
****************************************************************

~ ๒๘ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
๓. ผู้ร่วมวิจัย

แบบ จพ.๑
ชื่อและนำมสกุล (ภำษำไทย)
ชื่อและนำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)
ตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
สำขำวิชำเอก
สถำบัน
ประเทศ
ไทย
สำขำวิชำที่มีควำมชำนำญเป็นพิเศษ

ปีที่จบ พ.ศ.

****************************************************************

ภำคผนวก
~ ๒๙ ~

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

หมาดเงินประเภทต่างๆ
สรุปรวมรำยละเอียดงบประมำณที่เสนอขอประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมำณ ๒๕๕๘ มี
รำยละเอียดดังตำรำงภำคผนวก ก ต่อไปนี้
ตำรำงภำคผนวก ก รำยละเอียดงบประมำณที่เสนอขอ
รายการ
รวมงบประมำณที่เสนอขอรับทุนวิจัยประมำณ ๗๖๕,๐๐๐ บำท
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ภาคผนวก.๑. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
๑). ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย ๑ คน
(อัตรำเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บำท/คน)
๒). ค่ำจ้ำงผู้วิจัยหลัก ๑ คน
(อัตรำเงินเดือน ๙,๐๐๐ บำท/คน)
๓). ค่ำจ้ำงผู้ร่วมวิจัย ๑ คน
(อัตรำเงินเดือน ๖,๐๐๐ บำท/คน)
รวมงบประมำณหมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ประมำณ ๓๖๐,๐๐๐ บำท/ปี
ภาคผนวก.๒. หมวดค่าใช้สอย
๑). ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนประมำณ ๑๒๐,๐๐๐ บำท
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
a) ค่ำใช้จ่ำยศึกษำดูงำนตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ด่วนพิเศษแบบอัตโนมัติใน
ต่ำงประเทศประมำณ ๕๐,๐๐๐ บำท ได้แก่
*ค่ำยำนพำหนะ……………คน (อัตรำคน/วัน………………บำท)
*ค่ำที่พัก……………คน (อัตรำคน/วัน………………บำท)
b) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงปฏิบัติงำนในประเทศประมำณ ๗๒,๐๐๐
บำท ได้แก่
*ค่ ำ น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ยำนพำหนะ ……………คน (อั ต รำคน/
วัน………………บำท)
*ค่ำที่พัก……………คน (อัตรำคน/วัน………………บำท)
*ค่ำจ้ำงเหมำ……………คน (อัตรำคน/วัน………………บำท)
๒). ค่ำบริกำรไปรษณีย์และโทรศัพท์ติดต่อสื่อสำรประมำณ ๑๘,๐๐๐ บำท
๓). ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดทำรูปเล่มรำยงำนและนำส่งเอกสำรรำยงำนประมำณ
๒๐,๐๐๐ บำท
๔). ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรทำวิจัยประมำณ ๑๗,๐๐๐ บำท
รวมงบประมำณหมวดค่ำใช้สอย ประมำณ ๑๗๗,๐๐๐ บำท
~ ๓๐ ~

ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
๕๖๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ไม่มี

๔๐,๐๐๐

๓๒,๐๐๐

๘,๐๐๐
๒,๐๐๐
๗,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐๗,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

แบบ จพ.๑

ตำรำงภำคผนวก ก รำยละเอียดงบประมำณที่เสนอขอ (ต่อ)
รายการ
ปีที่ ๑
ปีที่ ๒
ภาคผนวก.๓. หมวดค่าวัสดุ
๑). ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ (หมำยเหตุ ข้อมูลและรำคำอุปกรณ์ ๑๔๓,๐๐๐
ไม่มี
อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม) ได้แก่
a) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบน้ำหนักยี่ห้อ Stamps.com
รุ่น ๗๐lb (USB port) รำคำประมำณ ๘,๕๐๐ บำท
b) ค่ ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ส ติ๊ ก เกอร์ บ ำร์ โ ค้ ด ยี่ ห้ อ
Zebra รุ่น GX๔๓๐ (USB port) รำคำประมำณ ๑๙,๕๐๐ บำท
c) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่ำงย่อยี่ห้อ Epson
รุ่น TM-U๒๒๐A (USB port) รำคำประมำณ ๑๐,๐๐๐ บำท
d) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรับธนบัตร L๗๗F แบบ Stacker
(RS๒๓๒ port) รำคำประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
e) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจ่ำยธนบัตร (RS๒๓๒ port) รำคำ
ประมำณ ๑๕,๐๐๐ บำท
f) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ตัวหยอดเหรียญชนิดหลำยเหรียญรุ่น
UCAES แบบ Multi-Coin (RS๒๓๒ port) รำคำประมำณ ๒๘,๕๐๐ บำท
g) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจ่ำยเหรียญ (RS๒๓๒ port) รำคำ
ประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท
h) ค่ำ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ครื่ อ งมิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ชุ ด พร้ อ ม
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรรำคำประมำณ ๑๕,๕๐๐ บำท (ต้นแบบใช้ชุดบอร์ด PC)
i) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสำรองไฟ ๑๑๐๐ VA ยี่ห้อลีโอ
นิคส์ OA รำคำประมำณ ๗,๕๐๐ บำท (สำรองไฟพร้อมเครื่อง Printer)
j) ค่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดสำเร็จรูป ET-PGM PIC PK๓
Plus และอุปกรณ์ DOOR LOCK (ELECTRIC ๑๒VDC) ประมำณ ๓,๕๐๐ บำท
๒). ค่ำวัสดุเพื่อกำรออกแบบและพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์
a) ค่ำออกแบบตู้นำจ่ำยไปรษณีย์และตรำสัญลักษณ์รำคำประมำณ ๒๐,๐๐๐
ไม่มี
๒๐,๐๐๐ บำท
b) ค่ำวัสดุพัฒนำตู้นำจ่ำยไปรษณีย์ต้นแบบรำคำประมำณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
ไม่มี
บำท
๓). ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่ น ๆ หมวดวั ส ดุ ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรพั ฒ นำประมำณ
๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ บำท
(หมำยเหตุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เช่น ค่ำอุปกรณ์กล่องรับส่งสัญญำณอินเตอร์เน็ท เป็นต้น)
รวมงบประมำณหมวดค่ำวัสดุ ประมำณ ๒๒๘,๐๐๐ บำท
๒๑๘,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
ภาคผนวก.๔. หมวดค่าครุภัณฑ์ (หมวดครุภัณฑ์ไม่มีการเบิกจ่าย)
ไม่มี
ไม่มี
รวมงบประมำณหมวดครุภัณฑ์ ไม่มีกำรเบิกจ่ำย
ไม่มี
ไม่มี

~ ๓๑ ~

