แบบฟอร์มสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ
โปรดกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานทีข่ อรับรางวัล ดังนี้ (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมให้ครบถ้วน)
 เป็ น ผลงานการให้ บ ริ ก ารที่ เป็ น การสร้ างบริ ก ารใหม่ การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบใหม่ สร้ า งกระบวนงานใหม่
การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ ใน
การให้บริการ
 เป็นผลงานที่นําไปใช้แล้วจริง และมีผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี (ในวันที่ปดิ รับสมัคร)
- นําผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ..................2 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ..............................................................

ชื่อผลงาน : …………………………………… ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ……………………………………………..……….
ชื่อส่วนราชการ : ……………………………… บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ……………………………….…………
หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : …………… สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ….………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน…… นางเนตรชนก เสถียรหิรัญ …….

ตําแหน่ง ………… วิศวกร 7 …….……………….

สํานัก/กอง ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล เบอร์โทรศัพท์ 0 2581 2049
เบอร์โทรศัพท์มือถือ … 08 1425 2541 , 08 1459 9444 ……

เบอร์โทรสาร …… 0 2581 7755 ..…

e – Mail ……………………… netchanks@tot.co.th , worrawro@tot.co.th …………………………………
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รายงานผลการดําเนินการ
โปรดสรุปรายงานผลการดํ าเนิ น การ โดยมี ความยาวไม่ เกิ น 10 หน้ ากระดาษ A4 ตัวอั กษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 9 ข้อ

ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
บริษั ท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (บมจ.ที โอที) มีสํานักงานบริการลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ จํานวน 436
สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะมีผู้เข้าคิวชําระค่าบริการต่างๆ ซึ่งต้องมีการจัดเรียงลําดับการเข้ารับบริการเพื่อลด
ปัญหาความสับสนในการต่อแถว เพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้บริการตามลําดับ
บมจ.ทีโอที ได้สํารวจความต้องการใช้งานระบบคิว รวมถึงปัญหาการให้บริการ พบว่าในบางสาขาไม่มี
ระบบคิวใช้งาน และที่มีใช้งานพบว่าระบบบัตรคิวที่จัดซื้อ จัดหามาให้บริการแก่ลูกค้า ชํารุดเสียหายใช้งาน
ไม่ได้ ซึ่งการซ่อม บํ ารุงรักษามีค่าบริการที่ สูง ดังนั้นส่วนงานจึงได้ ดําเนินการศึกษาหาแนวทางการแก้ไข
พร้อมทั้งจัดทําระบบคิวอัตโนมัติสําหรับสํานักงานบริการลูกค้า ทีโอที เพื่อทดแทนระบบบัตรคิวเดิมที่ชํารุด
หรือต้องซ่อมบํารุงรักษา รวมถึงจัดทํานําไปให้บริการต่อสํานักงานบริการลูกค้า ทีโอที ที่ยังไม่มีการใช้งาน
ปัจจุบันกระบวนการจัดการระบบคิว ที่ ใช้ภ ายในสํานัก งานบริการของ ที โอที นั้น มี ลักษณะการ
ทํางานแบบอิสระ หรือ stand alone ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาด
หรือการบริหารสํานักงานบริการลูกค้าได้ ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถรองรับ อีกทั้ง บมจ.ทีโอที ริเริ่ม
โครงการ TOT Service Excellence มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อประเมินและปรับปรุงการให้บริการ
โดยใช้การตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายในที่แต่งตั้งขึ้น
1.2 ปั ญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จํานวน
เท่าใด)
สํานักงานบริการลูกค้าคือสถานที่แรกที่ลูกค้าจะได้สัมผัสกับทีโอที ไม่ว่าจะเป็นการขอติดตั้งใช้งาน
อินเทอร์เน็ต หรือการมาชําระค่าบริการ หรือระบบตัวแทน Justpay ดังนั้นการสะท้อนความต้องการหรือ
มุมมองที่ลูกค้ามีต่อ บมจ.ทีโอที โดยตรงจึงต้องอาศัยข้อมูลจากสํานักงานบริการลูกค้ามาเพื่อช่วยประกอบการ
บริหารจัดการ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสําหรับตัวอย่างประชากรใน
เชิงสถิติ
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ระบบบัตรคิวที่จัดซื้อ/จัดหานํามารองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ตามสํานักงานบริการลูกค้าที่ชํารุด
เสียหายใช้งานไม่ได้ การซ่อม บํารุงรักษามีค่าบริการที่สูงและใช้เวลาในการซ่อมคืนดีในเวลานาน (ใช้เวลา 15
– 30 วัน) ส่งผลต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ รวมถึงระบบคิวที่มีการจัดหาใหม่มีราคาสูงตั้งแต่ 150,000 –
250,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ และจํานวนการเรียกคิว/การแสดงผล) ทําให้ บมจ.ทีโอที จึงยังติดตั้ง
ได้ไม่ครบทุกสาขา โดยติดตั้งในสาขาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจํานวนมากก่อนเรียงตามลําดับ ทําให้ประชาชนผู้มา
ขอใช้บริการในสาขาที่ไม่มีระบบคิวหรือชํารุด ขาดความสะดวกสบายและสับสนในลําดับเข้าใช้บริการ และ
ระบบบั ตรคิ วเดิ มที่ มีให้ บริการในปั จ จุบั นเป็ น เพี ยงเครื่องมื อในการจั ดลํ าดั บ เท่ านั้ น ไม่ส ามารถวิเคราะห์
ประเมินผลการให้บริการได้ ส่งผลต่อการปรับพนักงานเพื่อให้บริการ หากมีผู้รอรับบริการจํานวนมาก รวมถึง
การปรับรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจรได้
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนําไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/
นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานในสังกัดเดียวกันแต่ต่างพื้นที่
ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เป็นส่วนงานด้าน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดทําต้นแบบและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ เพิ่คุณ
ภาพและประสิทธิภาพการบริการ รวมถึงการสร้างความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ได้สํารวจ
ปัญหาการให้บริการของ บมจ.ทีโอที พบปัญหาประการหนึ่ง คือ สํานักงานบริการลูกค้าติดตั้งระบบคิวไม่ครบ
ทุกสาขา และที่มีใช้งานมีปัญหาชํารุดไม่สามารถใช้งานได้/รอการซ่อมบํารุงรักษา จึงได้ดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา“ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ (TOT Smart Queue)”

ภาพประกอบที่ 1 ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
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การพัฒนากระบวนการระบบคิวให้มีศักยภาพด้านการรวบรวมข้อมูลทางตรงจากลูกค้าจริงๆ และ
รวบรวมสถิติการเข้ามาใช้บริการจริงๆ ในแต่ละช่วงเวลา วัน เดือน ปี โดยวางโครงสร้างพื้นฐานของการจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลคิว ที่สามารถจัดเรียงลําดับการเข้ารับบริการ ลดปัญหาความสับสนในการต่อแถว เพิ่มความ
สะดวกในการเข้าใช้บริการ มีระบบแสดงความพึงพอใจและระบบประมวลผล/วิเคราะห์การให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อนําข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลในเชิงภาพหรือกราฟ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลจริง
แบบ real time ไปใช้กําหนดยุทธศาสตร์ ได้ทุกมิติและทันเหตุการณ์ โดยมีอิสระกับพื้นที่และเวลา ดังนี้
1.) โครงสร้างพื้นฐานของการจัดทําระบบฐานข้อมูลคิวที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้ง บมจ.ทีโอที
2.) การปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมการบริการได้เองของสํานักงานบริการลูกค้า ทีโอที
3.) สามารถเรียกดูข้อมูลการให้บริการของระบบคิว ที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในการวิเคราะห์และ
ประเมิน เพื่อการจัดพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ
4.) นําผลประเมินคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า มาพัฒนาปรับปรุงการบริการ
5.) สามารถออกรายงานแบบรายวัน และย้อนหลังได้ เพื่อนําข้อมูลไปประเมินผลต่อไป
3. อธิบายวิธีการนําไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร
จากการศึกษาปั ญ หาได้นําข้อมู ลมาวิเคราะห์ถึงการออกแบบ การพั ฒ นาและการจัดทําให้ระบบคิวมี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการใช้งานด้วยราคาต้นทุนในการผลิตที่ต่ํา แต่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงกว่า
ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ตั้งขอบเขต และดําเนินงานพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับการ
นําไปใช้งานและการผลิต โดยระบบคิวอัตโนมัติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
2. ระบบจัดการและฐานข้อมูลคิว (Queue centralize Report Server)

ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างการทํางานระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
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ภาพประกอบที่ 3 ภาพผังกระบวนการทํางานบัตรคิวอัตโนมัติ
1. เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
1.1 ตู้กดบัตรคิว
เป็นลักษณะทรงยืนติดตั้งวางบนพื้น มีสวิตช์กดเลือกการใช้งาน 4 ปุ่มกด สวิตช์ปุ่มกดมีไฟแสดง
ช่องบริการที่เปิดใช้ เสียบปลั๊กใช้งานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 VAC
1.2 กล่องกดเรียกคิวสําหรับเจ้าหน้าที่
เป็นกล่องเรียกคิวสําหรับเจ้าหน้าที่ มีปุ่มกดทั้งหมด 19 ปุ่ม เบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ใช้งานเพียง 2
ปุ่ม คือเรียกคิวและเรียกซ้ํา โดยฟั่ งก์ชันพิเศษอื่นๆอยู่ระหว่างการพัฒ นาและขึ้นอยู่กับความ
ต้องการเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ เช่น ฟั่งก์ชันการลงทะเบียนก่อนทํางาน กล่องเรียกคิวแต่ละตัวจะ
อ้างอิงด้วยหมายเลขแอดเดรส ตู้กดบัตรคิว 1 ตู้ รองรับกล่องกดเรียกคิวได้ จํานวน 16 กล่อง
โดยกล่องมีจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด แสดงสถานะต่างๆ เช่น สถานะคิวปัจจุบัน จํานวนคิวรอ
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1.3 กล่องกดแสดงความพึงพอใจของลูกค้า
กล่องกดแสดงความพึงพอใจของลูกค้า จะเชื่อมต่อสายตรงกับกล่องเรียกคิวของเจ้าหน้าแต่ละคน
กล่องกดแสดงความพึงพอใจแต่ละตัวจะอิสระต่อกัน เป็นลักษณะสวิตช์กดและมีรูปภาพแสดง
อารมณ์ 5 สวิตช์ ประกอบด้วย ข้อความ ควรปรับปรุง VERY POOR , พอใช้ POOR , ปานกลาง
FAIR , ดี GOOD และ ดีมาก VERY GOOD โดยข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งต่อผ่านอินเทอร์เน็ต
เข้าสู่ระบบจัดการและฐานข้อมูลคิว
1.4 จอแสดงผลหมายเลขและช่องบริการ
เป็ น แผงจอ LED สี แ ดง จํ านวน 3 แถว แสดงหมายเลขช่ อ ง และช่ องที่ ให้ บ ริก าร นอกจาก
จอแสดงผลแล้วจะมีเสียงพูดด้วย แถวบนสุดจะเป็นค่าหมายเลขและช่องที่ ให้ บ ริ ก ารคิ ว ปั จ จุ บั น
หมายเลขจะเลื่อนลงมาแสดงยังแถวล่างถัดมา เมื่อมีการเรียกคิวใหม่
1.5 กล่องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (PICNET)
ใช้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานและส่งต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังระบบจัดการ ถ้าไม่ต้องการเก็บข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์นี้ได้ โดยการทํางานของระบบคิวก็ยังคงทํางานได้ตามปกติ
2. ระบบจัดการและฐานข้อมูลคิว (Queue centralize Report Server)
เป็ น ระบบศู น ย์ข้ อมู ล กลางที่ เกี่ ยวข้ อ งทั้ งหมดของระบบคิ วและการแสดงความคิ ด เห็ น ในแต่ล ะ
รายการภายในสํานักงานบริการลูกค้า บมจ.ทีโอที ทั่วประเทศ เพื่อนําข้อมูลมาประมวลผลที่คอมพิวเตอร์หลัก
(server) จัดทํารายงานแบบเรียลไทม์ในหลายมิติ เพื่อประโยชน์สําหรับวางแผนกลยุทธ์การตลาด ด้านการ
บริการภายในสาขาทั่วประเทศ ซึ่งผู้วางแผนสามารถเข้าถึงรายงานได้โดยง่ายผ่านรายงานเชิงภาพ/กราฟ
สามารถวิเคราะห์วางแผนได้แบบไดนามิกด้วยองค์ประกอบของหน้าโปรแกรมด้าน server มีดังนี้
- MENU DASHBOARD สําหรับแสดงข้อมูลคิว ในมิติต่างๆ
- MENU AREA สําหรับจําแนกข้อมูลรายงานตามพื้นที่
- MENU QUALITY สําหรับแสดงรายงานด้านคุณภาพ
- MENU FAQ สําหรับรวบรวมปัญหาที่พบบ่อย
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่ในการวัดความสําเร็จของโครงการ
การลดรายจ่ายองค์กร
ระบบคิวอัตโนมัติ มีการติดตั้งและนําไปใช้งาน ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันม ณ สํานักงานบริการ ทีโอที
จํานวน 59 ชุด (ติดตั้งใช้งานในปี 2560 จํานวน 19 ชุด, ในปี 2561 จํานวน 40 ชุด และอยู่ระหว่างการนําไป
ติดตั้งใช้งานในปี 2562 จํานวน 30 ชุด) ซึ่งสามารถลดต้นทุนการซ่อมบํารุงรักษาและการจัดหาใหม่มาใช้งาน
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ในองค์กรเป็นจํานวนเงิน 5.9 ล้านบาท (ลดค่าใช้จ่าย 100,000 บาท/ชุด [ราคาระบบบัตรคิวที่มีขายในตลาด
150,000 – 250,000 บาท])

ภาพประกอบที่ 4 ระบบบัตรคิวอัตโนมัติที่มีการนําไปใช้งานในปัจจุบัน
การปรับปรุงคุณภาพบริการ
ระบบคิวมีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ทไปยังระบบจัดการกลาง/ระบบฐานข้อมูลบัตรคิว เพื่อ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และนํ า ข้ อ มู ล มาวิ เคราะห์ เชิ ง สถิ ติ ไ ด้ และใช้ ป ระโยชน์ ในเชิ ง บริ ห ารและพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพงานบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ระบบรายงาน
สามารถนําเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบตาราง กราฟ การเปรียบเทียบ และสามารถออกรายงานแบบ
รายวัน และย้อนหลังได้ เพื่อนําข้อมูลไปประเมินผลต่อไป

ภาพประกอบที่ 5 การนําข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์พร้อมปรับปรุงการบริการ
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นอกเหนือจากนั้นมีประโยชน์ด้านภาพลักษณ์และสนับสนุนโครงการ Branch Transform and TOT
Service Excellence
งานส่งเสริมความร่วมมือ
ระบบบัตรคิวอัตโนมัติได้จัดทํ าและและนําไปสนับสนุนคลินิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
สร้างช่องทางในการทํางานร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัย และสามารถจัดทําเป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (การ
ส่ งเสริ ม ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม และเป็ น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม : CSR) ในการส่ ง มอบและสนั บ สนุ น เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

ภาพประกอบที่ 6 โครงสร้างระบบบัตรคิวอัตโนมัติ นําไปสนับสนุนคลินิกเวชกรรม สจล.

ภาพประกอบที่ 7 ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ นําไปสนับสนุนคลินิกเวชกรรม สจล.ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
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การสร้างองค์ความรู้และเชิงพาณิชย์
การสร้างองค์ความรู้ ได้ดําเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยจัดส่งข้อมูล/เอกสารเพื่อขอรับความ
คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานลิขสิทธิ์วรรณกรรม “โปรแกรมฝังตัวระบบจัดลําดับคิวอัตโนมัติด้าน
ฟรอนเอ็น (TOT Smart Queue Front-end)” และสิทธิบัตรการออกแบบ “ตู้กดจ่ายบัตรคิวอัตโนมัติ”
งานเชิงพาณิชย์ ได้ดําเนินการจัดทําและติดตั้งให้กับโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อนําไปให้บริการลูกค้า
และปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ฯ สนใจ ขอเป็ น พั น ธมิ ต รนวั ต กรรม (Innovation partner) ซื้ อ สิ ท ธิ์ ก ารผลิ ต /ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์/ตัวแทนขาย ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ตอ่ ทีโอที มากที่สุดต่อไป
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
1.) ลดปัญหาการความซ้ําซ้อนในการจําคิวและปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องลําดับในการใช้บริการ เมื่อ
นําระบบบัตรคิว เพื่อยืนยันหมายเลขลําดับได้
2.) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
และเป็นที่พึงพอใจ โดยที่ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฯ ผ่านความพึงพอใจต่อบริการ
3.) ประชาชนผู้ขอรับบริการรับทราบสถานะการรอคิว ทําให้สามารถไปทํากิจกรรมกิจกรรมอื่นๆ
ก่อนถึงลําดับตนเองได้ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เชื่อมโยงกับระบบฯ)
6. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
 การประเมินผลจากหน่วยงานภายใน
จากการจั ด ทํ า ต้ น แบบฯเพื่ อ นํ า ไปทดสอบและซ่ อ มบํ า รุ ง รั ก ษาระบบคิ ว เดิ ม ในปี 2560 โดยใช้
งบประมาณของส่วนงานเอง เป็นที่ยอมรับดังจะเห็นได้จากการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทําการเพิ่มในปี
2560 ในการจัดทํา 30 ชุด งบประมาณรวม 1,479,000. บาท งบประมาณทําการปี 2561 ในการจัดทํา
30 ชุด งบประมาณรวม 1,479,000. บาท และจัดสรรสํารองงบประมาณลงทุนปี 2561 ในการจัดทํา
13 ชุด งบประมาณรวม 728,000. บาท
 การประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
จากการที่ระบบสามารถรวบรวมการขอใช้บริการ และความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ได้นําข้อมูลที่ได้
รับมาปรับ ปรุงและพั ฒ นาการบริการ รวมถึ งการปรับเพิ่ มจํานวนพนั กงานมาให้ บ ริก ารในช่วงเวลา
เร่งด่วนหรือมีผู้ขอใช้บริการจํานวนมาก ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจบริการของ บมจ.ทีโอที
7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบทีอ่ าจเกิดขึ้นจากโครงการอย่างไร
ในการนํ าระบบบั ต รคิ วอั ต โนมั ติไปติ ดตั้ งใช้ งานในปั จจุบั น การเชื่ อ มต่ อ ระหว่าง “เครื่องบั ตรคิ ว
อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ” ได้แก่ ตู้กดบัตรคิว, กล่องกดเรียกคิวสําหรับเจ้าหน้าที่, กล่องกดแสดงความ
พึงพอใจของลูกค้า, จอแสดงผลหมายเลขและช่องบริการ และกล่องเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต (PICNET) ใช้
สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนจุด/ตําแหน่งการใช้งานทําได้ยุ่งยาก และต้องใช้ผู้ที่มีทักษะ
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ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงได้หาแนวทางรองรับผลกระทบขึ้นไว้แล้ว โดยดําเนินการวิจัยและ
พั ฒ นาต่ อ ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั น สมั ย และเหมาะกั บ เทคโนโลยี ปั จ จุ บั น ซึ่ ง การที่ บมจ.ที โอที มี ผ ลงาน
นวัตกรรม ทํ าให้สามารถแก้ไขปรับปรุงเองได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อและสามารถซ่อมบํ ารุงรักษา ได้ด้วย
พนักงาน บมจ.ทีโอทีเอง จึงดําเนินการพัฒนาระบบบัตรคิวอัตโนมัติแบบเดิมเป็น ระบบบัตรคิวอัตโนมัติแบบ
ไร้สาย (TOT SmartQ-Wireless) ต่อไป
ในส่วนของผู้ใช้บริการ ได้ดําเนินการพัฒ นาให้ระบบเชื่อมต่อการทํางานบน Smart Devices ผ่าน
แอพพลิเคชั่น TOT SmartQ ที่อยู่ระหว่างการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ Download นําไปงานต่อไป
ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดําเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ อย่างไร
 การขยายผลภายในองค์กร
การดําเนินงานติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันมีการติดตั้งและนําไปใช้งานแล้ว ณ
สํานักงานบริการ ทีโอที จํานวน 59 ชุด (ติดตั้งใช้งานในปี 2560 จํานวน 19 ชุด, ในปี 2561 จํานวน 40 ชุด
และอยู่ระหว่างการนําไปติดตั้งใช้งานในปี 2562 จํานวน 30 ชุด) ซึ่งสามารถลดต้นทุนการซ่อมบํารุงรักษา
และการจัดหาใหม่มาใช้งานในองค์กรเป็นจํานวนเงิน 5.9 ล้านบาท (ลดค่าใช้จ่าย 100,000 บาท/ชุด [ราคา
ระบบบัตรคิวที่มีขายในตลาด 150,000 – 250,000 บาท]) ในการขยายผลของโครงการได้ดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อจัดทําและนําไปให้บริการให้ครบทุกสํานักบริการลูกค้า บมจ.ทีโอที ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
รวบรวมความต้องการ เพื่อดําเนินการผลิตให้ครบทุกสาขาตามความต้องการใช้งานต่อไป
 การขยายผลส่วนงานภายนอก
การทําตลาดในเชิงพาณิชย์ โดยพันธมิตรนวัตกรรม (Innovation Partner) ที่ขอซื้อสิทธิ์การผลิตเพื่อ
นําไปเสนอหน่วงานราชการต่างๆ รวมถึงการดําเนินการนําร่องเชิงพาณิชย์เอง โดยผ่านช่องทางส่วนงานขาย
และการตลาดของ บมจ. ทีโอที เอง
9. อธิบายผลงานว่ามี ความเชื่อมโยงกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น Sustainable Development Goals
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
 สง่เสริมการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการจ้างงาน เนื่องจากระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เป็น
ผลงานที่คิดค้น วิจัยและพัฒนาเองภายในประเทศ ในการจัดทําและผลิตมีการใช้ทรัพยากรภายใน
ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและมีการจ้างงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็ง
 พัฒนาระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน บมจ.ทีโอที มีระบบรับชําระบริการ Justpay ที่สามารถ
ชําระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานได้ทั้งหมด เช่น ค่าน้ําปะปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ดังนั้นระบบ
บัตรคิวอัตโนมัติ ที่บมจ.ทีโอที นํามาให้บริการถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญ ในการพัฒนา
ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ยั่งยืน ตราบเท่าบมจ.ทีโอที ที่ยังคงให้บริการตลอดไป
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