บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :

บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย

ทีต่ ้งั

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

เลขที่ 123/165 ซอยเอกชัย 36 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร 10150
02-4168745
02-4168745

รู ปที่ 3.1 Logo ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย เป็ นผูใ้ ห้การบริ การด้านรับฝากและขนส่ งพัสดุ มีให้บริ การ 2 แบบคือ แบบ
ลงทะเบียนสาหรับผูใ้ ดที่ไม่รีบรับสิ นค้า ใช้เวลา 3-5 วัน และ EMS สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการรับสิ นค้าเร็ ว ใช้เวลา1-3
วัน
ประวัติความเป็ นมาของบริษัท ไปรษณีย์ไทยจากัด
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารตั้งอยูท่ ี่อาคารสานักงานใหญ่ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะโดยปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ปรับปรุ งบริ การ
และการให้บริ การไปรษณี ยแ์ ก่ประชาชนทัว่ ไปและพัฒนาการให้บริ การเชิงธุ รกิจเพื่อให้ไปรษณี ยไ์ ทยก้าวไกล
ทันสมัยช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ และเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป
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ยุคที่ 1 : กอปรการสื่ อสารแห่ งราชธานี
จุดเริ่ มต้นของการสื่ อสารในสมัยก่อนนั้นเกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้า
โดยมีการติดต่อข่าวสารกันอย่างง่าย ทั้งผ่านทางพ่อค้า ใช้มา้ เร็ ว จนถึงการจัดตั้งคนเร็ วไว้ตามเมืองสาคัญ
ถื อเป็ นพัฒนาการทางการส่ ง ข่ า วสารอย่า งง่ า ยอี ก ช่ องทางหนึ่ ง และเป็ นเช่ นนี้ เรื่ อยมาจนถึ งยุคสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นจนมาถึ งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริ ย ์
ไทยพระองค์แรกที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็ นภาษาอังกฤษและทรงใช้การไปรษณี ยใ์ น
การติดต่อกับประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศนับเป็ นกุศโลบายอันเฉี ยบแหลมในการ
เจริ ญสัมพันธไมตรี กบั มิตรประเทศจนสามารถนารัฐนาวาสยามฝ่ าฟั นวิกฤตไม่ตกเป็ นเมืองขึ้นของเหล่า
ประเทศมหาอานาจในสมัยนั้นด้วยเหตุน้ ี"กิจการไปรษณี ยไ์ ทย"จึงถือกาเนิดในรู ปแบบต่างๆการจัดทาตัว๋
แสตมป์ สาหรั บการส่ งหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้ งแรก ซึ่ ง ถื อเป็ นการเริ่ มต้นกิ จการไปรษณี ย ์
ภายในกรุ งเทพฯนับแต่น้ นั เป็ นต้นมาด้วยความสาคัญและประโยชน์ของการส่ งข่าวสารนี้ เองที่ ทาให้
รัฐบาลสยามเตรี ยมการจัดตั้งกิ จการไปรษณี ยใ์ นกรุ งเทพฯ นับเป็ นการเข้าสู่ ยุคของการไปรษณี ยอ์ ย่าง
แท้จริ ง
ยุคที่ 2 : สื บศักดิ์ศิวไิ ลซ์ ในสากล
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถือเป็ นยุคแรกของ การไปรษณี ยไ์ ทย
ด้วยการจัดตั้ง กรมไปรษณี ยใ์ นประเทศไทย และการผลิ ต "แสตมป์ ชุ ดโสฬส" แสตมป์ ชุ ดแรกของ
ประเทศรวมไปถึงจัดพิมพ์ไปรษณี ยบัตรครั้งแรกเพื่อรองรับกิจการไปรษณี ยท์ ี่เกิดขึ้นในขณะนั้นอีกด้วย
กิจการไปรษณี ยข์ องคนไทยในยุคสมัยนั้นมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นอยู่เสมอจึงได้ดาเนิ นการ
จัดทาโครงการต่างๆเพื่องานไปรษณี ยใ์ นทุกด้านทั้งการเข้าร่ วมกับกลุ่มสหภาพสากลไปรษณี ยเ์ พื่อให้
สามารถขนส่ งและแลกเปลี่ยนไปรษณี ยภัณฑ์กบั ต่างประเทศได้และเพื่อจัดเตรี ยมบุคลากรเข้าศึกษาและ
ฝึ กงานด้านไปรษณี ยส์ าหรั บเข้าทางานในกรมไปรษณี ยอ์ ย่างมี ประสิ ทธิ ภาพในเวลาต่ อมาได้จดั ตั้ง
โรงเรี ย นไปรษณี ย ์แ ละคมนาคมขึ้ นรวมไปถึ ง การขยายกิ จ การไปรษณี ย ์ด้ว ยการจัดสร้ า งที่ ทาการ
ไปรษณี ยแ์ ห่ งที่ 2 อีกด้วย แม้ว่าเกิ ดเหตุการณ์ ร้ายแรงใดๆก็ตาม กรมไปรษณี ยก์ ็ไม่หยุดให้บริ การแก่
ประชาชนเพราะเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเช่ น เดี ย วกับ สงครามโลกครั้ งที่ 2
กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขก็ไม่หยุดทาการเช่นกัน
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ยุคที่ 3 : อภิวฒ
ั นาการไปรษณีย์ไทย
จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม องค์ ก ารสากลระหว่ า งประเทศหลายครั้ งท าให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ ยนงานด้านองค์กรและด้านบริ การอย่างต่อเนื่ องโดยกระทรวงโยธาธิ การประกาศให้รวมกรม
ไปรษณี ยแ์ ละกรมโทรเลขเข้าด้วยกันเรี ยกว่า"กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข"เพื่อให้การบริ หารราชการดาเนิ น
ไปอย่างสะดวกขึ้นการพัฒนางานไปรษณี ยใ์ นยุคนั้นอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกระทรวงโยธาธิ การซึ่ ง
ได้ดาเนิ นการทาหนังสื อสัญญาเส้นขนส่ งถุ งไปรษณี ยค์ รอบคลุมทุกเส้นทางคมนาคม เป็ น การรองรับ
ความสะดวกและรวดเร็ วของการส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ได้อย่างทัว่ ถึงกิจการสื่ อสารไทยนั้นได้รับการพัฒนา
และขยายบริ การให้ครอบคลุ มอย่างไม่หยุดยั้งและกว้างขวางมากที่สุดในช่ วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเริ่ มจากการเปิ ดที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลขครบ 18 มณฆลทัว่ ประเทศการใช้
รถยนต์ขนส่ งไปรษณี ยภัณฑ์และการเปิ ดเส้นทางขนส่ งไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศในประเทศเนื่ องจาก
กิจการของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขในช่วงนั้นได้ขยายงานอย่างรวดเร็ วทาให้ตอ้ งย้ายจากตึกไปรสนี ยาคาร
มารวมกับที่ทาการไปรษณี ยแ์ ห่ งที่ 2 และได้เปลี่ยนชื่อเป็ น"ที่ทาการไปรษณี ยก์ ลาง"ดังปรากฏจนถึง
ปั จจุบนั เมื่อเข้าสู่ รอยต่อครั้งสาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ การเมืองปกครองระดับประเทศจากระบอบสม
บู ร ณาญาสิ ทธิ ร าชมาเป็ นระบอบประชาธิ ป ไตยนั้ น กรมไปรษณี ย ์ โ ทรเลขต้อ งเผชิ ญ กับ ความ
เปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้งโดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุ งและตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้หลายฉบับรวม
ไปถึ งการจั ด ส่ วนราชการตามพระราชกฤษฎี กาเพื่ อ แยกงานด้ า นต่ า งๆที่ เ คยอยู่ ภ ายใต้
กรมไปรษณี ย ์โทรเลขมาจัดตั้งเป็ นหน่ วยงานเอกเทศความพยายามที่ จะปรั บ ปรุ ง กิ จการให้มี ค วาม
คล่ อ งตัว ในระบบการบริ ห ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนเกิ ด การพลิ ก โฉมหน้ า
ประ วั ติ ศ าส ตร์ ครั้ งส าคั ญ ของกรมไปรษณี ย์ โ ทรเล ขเมื่ อมี ป ระ กาศใช้ พ ระ รา ชบั ญ ญั ติ
การสื่ อสารแห่ งประเทศไทยเพื่อแยกงานระดับปฏิ บตั ิการออกไปและจัดตั้งเป็ นรั ฐวิสาหกิ จนับเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการเป็ นรัฐวิสาหกิจตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ยุคที่ 4 : ธารงพันธกิจเพือ่ ประชา
การดาเนิ นงานในรู ปแบบรัฐวิสาหกิ จภายใต้ชื่อ"การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย "ยังคงสื บสาน
เจตนารมณ์ที่จะทาให้การติดต่อสื่ อสารทั้งไปรษณี ยแ์ ละโทรคมนาคมของไทย มีความเจริ ญพัฒนาก้าว
ไกล มีส่วนเสริ มสร้ างเศรษฐกิ จและวิถีชีวิตของคนไทยโดยกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขยังคงมี สถานะเป็ น
หน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ดา้ นนโยบายและบริ หารคลื่นความถี่วทิ ยุเช่นเดิมติดต่อสื่ อสารทั้งไปรษณี ย ์
และโทรคมนาคมของไทยมี ความเจริ ญพัฒนาก้าวไกลมี ส่วนเสริ มสร้ างเศรษฐกิ จและวิถีชีวิตของคน
ไทยโดยกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขยังคงมีสถานะเป็ นหน่วยงานราชการที่ทาหน้าที่ดา้ นนโยบายและบริ หาร
คลื่นความถี่วทิ ยุเช่นเดิมตลอดระยะเวลา 25 ปี ของการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวง
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คมนาคม กสท. ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้างระบบเชื่ อมโยงเครื อข่าย
พัฒนาคุณภาพบริ การสื่ อสารทั้งด้านไปรษณี ยแ์ ละโทรคมนาคมดังคาขวัญที่วา่ "เครื อข่ายทัว่ ไทยโยงใย
ทัว่ โลก" และเพื่อรองรับความก้าวหน้าที่พฒั นาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเกิดอาคารสานักงานใหญ่ที่ ถนนแจ้ง
วัฒนะหลักสี่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 วันนี้ กิจการไปรษณี ยไ์ ด้กา้ วมาถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญอีกช่วงหนึ่ งคือ
การแปลงสภาพการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย มาจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดและบริ ษทั กสท.
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคมพ.ศ.2546 นับเป็ นจุดเปลี่ยนที่สาคัญของประวัติศาสตร์ การไปรษณี ยอ์ ีก
ครั้งหนึ่ งที่แสดงให้เห็ นถึ งศักยภาพของพนักงานที่พร้ อมรับการเปลี่ ยนแปลงและร่ วมมือกันอย่างเต็ม
ก าลัง ความสามารถเพื่ อการปฏิ รูป กิ จ การไปรษณี ย ์ นาสู่ บ ริ ก ารที่ ต อบสนองทุ ก ความต้องการของ
ประชาชน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองเองได้ตลอดไป
นโยบาย
ไปรษณี ย ์ไ ทยยัง มี แผนการใช้ค วามเข้ม แข็ง ด้า นเครื อข่ า ยที่ ค รอบคลุ ม ทัว่ ประเทศเพื่ อเป็ น
สตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม(Start Up Platform) สนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางธุ รกิจของผูป้ ระกอบการเอส
เอ็มอี อี-คอมเมิร์ซ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการรองรับโครงการดิจิทลั ชุ มชนผ่านการพัฒนา 3
บริ ก ารหลัก คื อ อี ม าร์ เก็ ตเพลสแอนด์แพลตฟอร์ ม (eMarketplace& Platform) ช่ องทางการตลาด
ออนไลน์, อี โลจิส ติกส์ (eLogistics) ช่ องทางการส่ ง ของตอบโจทย์อีคอมเมิ ร์ซ , และอี เพย์เมนต์
(ePayment) ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
มี วตั ถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการเกี่ ย วกับเส้ นทาง การขนส่ ง การบริ หารจัดการเกี่ ยวกับ
ระบบคลังสิ นค้าและการกระจายสิ นค้า การบรรจุสินค้า การจ่าหน้าที่อยู่ผรู ้ ับ การจัดเตรี ยมข้อมูลการ
กระจายสิ นค้ารวมถึ งให้บริ การเสริ มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงานผลการจัดส่ ง บริ การข้อมูลกระจาย
สิ นค้า เป็ นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริ การของ ไปรษณี ยไ์ ทยให้ครบวงจรมากขึ้น และ
สามารถรองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและนโยบายรัฐได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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พันธกิจ






พัฒนาเครื อข่ายซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างองค์ความรู้ที่สาคัญ ชานาญการบริ หารจัดการโลจิสติกส์
พัฒนาคลังสิ นค้า/ศูนย์กระจายสิ นค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
พัฒนาระบบการให้บริ การการบริ หารจัดการด้านการขนส่ ง การกระจายสิ นค้าให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และลดต้นทุนให้ต่าลง

 สนับสนุนให้มีนวัตกรรม ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชัน่ ทางด้านโลจิสติกส์เป็ นของตนเอง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การเป็ นทางเลื อกที่สาคัญของธุ รกิจโลจิสติกส์ ในประเทศกลุ่มอินโด
จีน ภายในปี 2562 การเพิ่มศักยภาพการให้บริ การขนส่ งและกระจายสิ นค้า รวมทั้งบริ หารจัดการ
คลัง สิ นค้า ครบวงจรตามมาตรฐานสากลเพื่ อก้า วไปสู่ ก ารเป็ นทางเลื อกที่ มี คุ ณภาพอันดับ หนึ่ ง ใน
ธุ รกิจโลจิสติกส์ในประเทศกลุ่มอินโดจีน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 ชื่อ-สกุล : นายศุภากร ถนอมนุช
ตาแหน่ งงาน : ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
แผนก
: ลูกค้าธุ รกิจ Drop Off
ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับมา
 ให้คาแนะนากับลูกค้าที่ใช้บริ การ
 รับฝากพัสดุของลูกค้าเข้าระบบรับฝาก
 รับฝากพัสดุภายในประเทศ (E-Commerce)

รู ปที่ 3.4 รู ปขณะที่ปฎิบตั ิงาน
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: นายรัฐศิลป์ เจริ ญสิ ทธิเลิศ
ตาแหน่ งงาน : ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
แผนก
: ลูกค้าธุรกิจ Drop Off
ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

3.4.2 ชื่อ-สกุล

 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับมา
 ให้คาแนะนากับลูกค้าที่ใช้บริ การ
 รับฝากพัสดุขนส่ งระหว่างประเทศ (Logist World)

รู ปที่ 3.5 รู ปขณะที่ปฎิบตั ิงาน
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึกษา : นายณัฐพล จันทร์เทศ
ตาแหน่ ง
: เจ้าหน้าที่
แผนก
: ลูกค้าธุ รกิจ Drop Off

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิ บตั ิ งานกับบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงาน
3.7.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยมีการปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.3 เก็บรวบรวมคาศัพท์เกี่ยวกับการขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce) และการขนส่ งระหว่าง
ประเทศ (Logist World ) จากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทางาน
3.7.4 พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโครงงาน
3.7.5 นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปเล่มโครงงาน
3.7.6 นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
3.7.7 ส่ งโครงงานรู ปเล่มและนาเสนอโครงงาน

20

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค. 61

มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย.61 ต.ค.61

1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
3. เก็บรวบรวมคาศัพท์
4. พนักงานที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในโครงงาน
5. นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงเป็ น
รู ปเล่มโครงงาน
6. นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อตรวจสอบและแก้ไข
7. ส่ งโครงงานรู ปเล่มและ
นาเสนอโครงงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word

