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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ตอ้งจดัท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถำ้มี*)  

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

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวสิำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข 

ช่ือเร่ืองน าเสนอ “Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลเิคชัน” 
เป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองคก์ร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์และกำรจดักำรนโยบำย  
[] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด   [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจดักำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเขำ้กบักำรบริหำรจดักำร  

ช่ือหน่วยงาน …คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลธัรรมศำสตร์       
ท่ีอยู ่……99 หมู่ 18 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธำนี 12121        
โทรศพัท ์…… 0 2986 9213 ต่อ 4504   โทรสำร …02-5165381      
เวบ็ไซต ์…http://researchcenter.nurse.tu.ac.th/main/th/mainth/…………………………….……………… 
ช่ือผูเ้ขียน (ผูน้ ำเสนอ)  นำงสำวรัตน์ติกร  วรรธโนทยั  ต ำแหน่ง …นกัวชิำกำรศึกษำ   
โทรศพัท ์…โทร. 0 2986 9213 ต่อ 4503, 4504 หรือ 099 058 0084 …………………………………….…  
โทรสำร …………….-………………….………..………………  
มือถือ  061-6184947   อีเมล ….wantanotai@gmail.com      
 
สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

กระบวนงาน “Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลเิคชัน”   
 กำรพฒันำกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก ตอบสนองควำมตอ้งกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

ลดกำรรอคอยแกไ้ขปัญหำควำมล่ำชำ้ในกำรติดต่อประสำนงำน และกำรเขำ้ถึงกำรบริกำร สร้ำงควำมประทบัใจและ
ควำมพึงพอใจใหลู้กคำ้หรือผูรั้บบริกำรสูงสุด  

 กำรพฒันำช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีน่ำสนใจและมีควำมน่ำเช่ือถือ สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบักลุ่มลูกคำ้ใหม่ 
ปรับระบบกำรประชำสัมพนัธ์ จำกช่องทำงเดิมใช้เพียง กำรส่งเอกสำร E-mail และ LINE สร้ำงช่องทำงใหม่ ผ่ำน
ช่องทำงแอปพลิเคชนัท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน ประกอบดว้ย  Line Open Chat; Line official Account; Website และ Chat 
Bot  
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 กำรพฒันำรูปแบบกำรท ำงำนมีลกัษณะแบบยืดหยุ่น (Flexible working) แมว้่ำถูกจ ำกดัเร่ืองกำรแพร่
ของโรคระบำด  กำรด ำเนินงำนยงัคงตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้โดยไม่หยุดชะงัก แม้ว่ำในขณะท่ี
ส ำนกังำนถูกปิด 
 
ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ผูรั้บบริกำรรำยใหม่รับทรำบขอ้มูลข่ำวสำรจำกส่ือแอพลิเคชนัหรือส่ือออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ59.8
ของผูรั้บบริกำรรำยใหม่ทั้งหมด  

2) กำรลดระยะเวลำกำรส่งข้อมูลประชำสัมพนัธ์โดยเอกสำรไปยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ เม่ือปรับใช้ส่ือ
ออนไลน์ท ำใหมี้ควำมสะดวกและรวดเร็ว สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกค่ำท่ีมีควำมหลำกหลำย  

3) กำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนดำ้นเอกสำร และส่ือส่ิงพิมพป์ระชำสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 50 
 

กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ จดัให้ผูส้นใจเขำ้เยีย่มชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้   
  [/  ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงำนระหวำ่งท่ีน ำเสนอในวนักำรจดังำนขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
 
ช่ือเร่ือง : Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลเิคชัน 
 
ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ไดด้ ำเนินกำรจดัตั้งหน่วยงำนกลำงของคณะท่ีท ำหน้ำท่ี
บริหำรจดักำรงำนวิจยัอยำ่งเป็นระบบ ช่วยเหลือส่งเสริมใหค้  ำปรึกษำ และสนบัสนุนกำรสร้ำงงำนวิจยัอยำ่งมีคุณภำพ 
พฒันำองคค์วำมรู้ อีกทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรวิจยั กำรให้บริกำรขอ้มูลเก่ียวกบักำรวิจยั  กำรส่งเสริมเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกำรท ำวิจยัทั้งในระดบัประเทศและต่ำงประเทศ และเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของศูนยว์ิจยัฯ บรรลุตำม
เป้ำประสงค์ท่ีตั้งนั้น จึงท ำให้หน่วยงำนมีกำรวำงแนวทำงในกำรพฒันำคุณภำพงำนและกำรปรับปรุงกระบวนงำน
ตำมภำรกิจกำรของศูนยว์ิจยัทำงกำรพยำบำลและนวตักรรม มีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนน ำไปสู่
กำรตอบวสิัยทศัน์และยทุธศำสตร์ของคณะพยำบำลศำสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2: สร้ำงสรรค์งำนวิจยัและนวตักรรมเพื่อก่อนให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในเชิงพฒันำต่อ
สังคมไทยและสังคมโลก 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4: มุ่งเน้นกำรเป็นมหำวิทยำลยัเพื่อประชำชนท่ีให้บริกำรวิชำกำรและบริกำรสุขภำพท่ีได้
มำตรฐำนสำกล 

ยทุธศำสตร์ท่ี 5: มุ่งสู่ควำมมัน่คงและย ัง่ยนืดว้ยกำรบริหำรจดักำรท่ีทนัสมยั (5.2 ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพอ
ตนเองทำงกำรเงิน) 

จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 ภำยใตก้ระบวนงำน “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรและ
กำรหำรำยได้แบบวิถีใหม่” ศูนยว์ิจยัทำงกำรพยำบำลและนวตักรรม เป็นส่วนหน่ึงท่ีผลกัดนัให้มีกำรผลิตผลงำน
วิชำกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบันำนำชำติ (SCOPUS) กำรร่วมด ำเนินโครงกำรวิจยัท่ีไดรั้บงบประมำณสนบัสนุนจำก
แหล่งทุนภำยนอก และมีบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกมำเข้ำรับค ำปรึกษำ และเข้ำรับบริกำรด้ำนงำนวิจยัและ
นวตักรรมอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีอตัรำส่วนของผูรั้บบริกำรรำยเก่ำ : ผูรั้บบริกำรรำยใหม่เป็น  ประมำณ 2 : 1 

ปีงบประมำณ 2565 ศูนยว์ิจยัฯ มีกำรพฒันำต่อยอดกระบวนงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ โดยกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรเพิ่มจ ำนวนผูรั้บบริกำรรำยใหม่ และสร้ำงควำมประทบัใจให้กบั
ผูรั้บบริกำรเดิมกลบัมำรับบริกำรซ ้ ำ และไดป้รับรูปแบบกำรบริกำรให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงท่ี
ไดรั้บผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดำ้นเทคโนโลยี และรูปแบบกำรด ำเนินชีวติแบบปกติวถีิใหม่ ดงันั้น  ในฐำนะท่ี
เป็นผูใ้หบ้ริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูรั้บบริกำร  จึงเห็นถึงควำมจ ำเป็นในกำรพฒันำต่อยอดกำรด ำเนินงำน 
คือ กระบวนงำน “Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลเิคชัน”  

กำรออกแบบกระบวนงำนดงักล่ำวไดก้ ำหนดเป้ำหมำย  และแผนปฏิบติังำน โดยมุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยี
รูปแบบดิจิทลัตอบสนองควำมต้องกำรของผูรั้บบริกำรตำมสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสร้ำงควำมประทบัใจ
ให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ  รวดเร็ว  และได้รับงำนตำมควำมต้องกำร  รวมทั้ง กำรปรับรูปแบบกำรส่ือสำรสร้ำงควำม
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ไวว้ำงใจและสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ใหม่ท่ีหลำกหลำย ไม่วำ่จะเป็นควำมแตกต่ำงดำ้นของช่วงอำยุ ควำมแตกต่ำง
ของพื้นท่ีโดยกำรใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือส่ือสำร  
 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ค่านิย: 

● วสัิยทัศน์ (VISION) 
สถำบนักำรศึกษำพยำบำลท่ีมุง่สร้ำงพยำบำลเพื่ออนำคตท่ีดีของสังคมและประเทศชำติ ยกระดบัสุขภำวะของ

ประชำชนดว้ยองคค์วำมรู้ นวตักรรม และคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพในมำตรฐำนระดบัสำกล 
 

● พนัธกจิหลกัขององค์กร (MISSION STATEMENT) 
บริหำรงำนดว้ยกำรวำงเป้ำหมำยระยะสั้น ระยะกลำงและระยะยำว 

Short Term : Transformation of fundamental toward stronger foundation 
กำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง จดักำรบริหำรในรูปแบบใหม่หรือเหมำะสมยิง่ข้ึน กำรจดัเปล่ียนล ำดบัควำมส ำคญัและ
ปัญหำระดบัพื้นฐำน (prioritize and focus) เพื่อให้องคก์รเดินหนำ้ไปไดอ้ยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลมำกข้ึน 
Medium Term : Transition with efficiency, competency and integrated knowledge and innovation toward global 
quality and recognition 
กำรพฒันำหลงักำรปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพื่อกำ้วไปสู่จุดมุ่งหมำย หรือบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวใ้หส้ ำเร็จ โดยใช้
ควำมรู้ ทกัษะ ควำมเช่ียวชำญ ควำมร่วมมือ และควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีเป้ำหมำยร่วมกนั 
Long Term : Transcend through new opportunities, research, innovation and collaborations 
กำรกำ้วไปสู่ควำมเป็นเลิศ ควำมมัน่คง เหนือกวำ่ควำมคำดหมำย จำกโอกำสใหม่ทำงธุรกิจ กำรวิจยั ควำมรู้และทกัษะ
ดำ้นวชิำกำร ดำ้นกำรบริกำรสุขภำพ และกำรบริหำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 

 ค่านิยม (VALUE) 
เติบโตอยำ่งแตกต่ำง พร้อมปรับและกลบัคืน หยดัยนืดว้ยระบบ ครบถว้นคุณธรรม  สัมพนัธ์เป็นทีม มุ่งสู่

เป้ำหมำยเดียวกนั 
N- Nurturing: กำรก ำกบัดูแลใหเ้ติบโตอยำ่งมีคุณภำพและมีควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
U- Uniqueness: องคค์วำมรู้ ควำมคิดริเร่ิมและนวตักรรมท่ีแตกต่ำง โดดเด่นและชดัเจน 
R- Resilience: กำรปรับเปล่ียนและพร้อมในกำรกลบัคืนสภำพอยำ่งรวดเร็ว 
S- Systematic perspective: มุมมองเชิงระบบในกำรพฒันำงำนและส่งมอบคุณค่ำให้ผูรั้บบริกำร 
E- Ethics: ยดึหลกัคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
T- Teamwork: ท ำงำนเป็นทีม บริหำรจดักำรและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ น ำไปสู่โอกำสทั้งในดำ้นวชิำกำร กำร
วจิยั และกำรบริกำรสุขภำพ 
U- Ultimate goal: มีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน และควำมเป็นหน่ึงเดียวกนั 



 

5 
  

 
 
ขั้นตอนทีส่ าคัญและวธีิปฏิบัติในขั้นตอนทีส่ าคัญเหล่าน้ัน ทีไ่ด้ออกแบบ-พฒันา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาเกดิซ ้า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานทีส่่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวงัของ
ลูกค้าได้ดีขึน้ 
 

กำรพฒันำคุณภำพและกำรปรับปรุงกระบวนงำนของศูนย์วิจยัทำงกำรพยำบำลและนวตักรรม ด้ำนกำร 
ประชำสัมพนัธ์และกำรตลำดของศูนยว์ิจยัฯ ระหว่ำงปีงบประมำณ 2563-2565  มีกำรพฒันำช่องทำงกำรประชำ
สัมพนัธ์เพื่อให้ลูกคำ้เขำ้ถึงกำรรับบริกำรไดส้ะดวก และมีจ ำนวนลูกคำ้เพิ่มมำกข้ึน โดยน ำหลกัของ PDCA    เขำ้มำ
ปรับใช้เพื่อแก้ปัญหำและเกิดกำรพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง (Continuous improvement) ประกอบด้วย                    
4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act     

       
 การวางแผนในการด าเนินงาน (หลัก/ย่อย) - มีกำรวำงแผนระยะยำว (Action Plan) จ  ำนวน 12 เดือน เพื่อเป็น

กำรวำงแผกำรด ำเนินงำนแต่ละเดือน  
 ด าเนินการ - กำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีวำงไวใ้นแต่ละเดือน 
 ประเมินผล - มีกำรจดัท ำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผลกำรรับบริกำรประจ ำเดือน โดยมีกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำในกำรประชุมประจ ำเดือนของศูนยว์จิยัฯ  
 การแก้ไข/ปรับปรุง - กำรเขำ้ร่วมประชุมศูนยว์ิจยัฯ ประจ ำเดือนจะมีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำรำยงำนและ

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หำกขอ้มูลส่วนใดไม่เป็นไปตำมแผนจะมีกำรด ำเนินกำรหำแนวทำงใน
กำรปรับปรุงแกไ้ขปัญหำร่วมกนัเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลำดซ ้ ำ และใชใ้นแผนกำรด ำเนินงำนเดือนต่อไป 
จำกกำน ำ PDCA เขำ้มำวิเครำะห์และพฒันำกระบวนงำนท ำให้เกิดกำรปรับปรุงและแก้ไขปัญหำในกำร

ด ำเนินงำนแต่ละด้ำนอย่ำงต่อเน่ือง และด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์และกำรตลำดพบว่ำจ ำนวนลูกคำ้ท่ีเพิ่มข้ึนของ
ศูนยว์ิจยัฯ เกิดจำกกำรพฒันำช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อให้เขำ้ถึงลูกคำ้ไดห้ลำกหลำย และขยำยฐำนลูกคำ้รำย
ใหม่มำกข้ึน ดว้ยกำรพฒันำช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่น Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลเิคชัน ดังนี ้

 

การแกไ้ข/

ปรบัปรุง

วางแผน

หลกั/ย่อย

ด าเนินการประเมินผล
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กระบวนกำรปรับปรุงและพฒันำรูปแบบกำรด ำเนินงำนร่วมกนัในหน่วยงำนโดยกำรด ำเนินงำนในรูป

แบบเดิมเป็นกำรส่งขอ้มูลกำรบริกำรและกำรประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆผ่ำน E-mail และ Application Line เป็นหลกั แต่
เพื่อกำรบริกำรท่ีตอบโจทยก์ลุ่มลูกคำ้เพื่อให้เขำ้ถึงกำรบริกำรหลำกหลำยช่องทำงจึงมีกำรพฒันำส่ือแอปพลิเคชัน
ประกอบดว้ย Line Open Chat; Line official Account; Chat bot; Web site CNRI เพิ่มช่องทำงในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้
ท่ีหลำกหลำย และลูกคำ้ไดรั้บควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำรและกำรติดต่อส่ือสำร โดยกำรค ำนึงถึงควำม
ตอ้งกำรของผูรั้บบริกำรเป็นส ำคญั ทั้งในมุมของผูใ้ห้บริกำร และผูรั้บบริกำร หลงัจำกมีกำรปรับปรุงกระบวนงำนท ำ
ใหล้ดระยะเวลำในกำรประชำสัมพนัธ์ สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดห้ลำกหลำยและกวำ้งขวำง และพบวำ่จ ำนวนลูกคำ้
รำยใหม่รับทรำบขอ้มูลกำรบริกำรผำ่นส่ือออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำน (Action Plan) ของศูนยว์ิจยั
ฯ ในมุมมองของกำรขยำยกลุ่มลูกคำ้ผำ่นช่องทำงส่ือออนไลน์ต่ำงๆ เพรำะเช่ือวำ่กำรท่ีท ำใหลู้กคำ้เกิดกำรพบเห็นกำร
ประชำสัมพนัธ์กำรบริกำรบ่อยๆ หรือเป็นประจ ำจะช่วยให้กำรบริกำรของเรำถูกให้ควำมสนใจ หรือเป็นท่ีจดจ ำมำก
ข้ึน อีกทั้งยงัเป็นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรตำมควำมสะดวก และพฤติกรรมกำรใชง้ำนของลูกคำ้โดยส่วนใหญ่จะ
ใชง้ำนผำ่นโทรศพัทมื์อถือเป็นหลกั นอกจำกนั้นกำรกระจำยข่ำวสำร หรือเพิ่มช่องทำงให้ลูกคำ้ไดเ้ขำ้ถึงกำรบริกำร
ผำ่นแอพลิเคชนัจะท ำใหศู้นยว์จิยัฯ สำมำรถสร้ำงฐำนลูกคำ้กลุ่มใหม่ไดไ้ม่ยำก ดงันั้นกำรพฒันำกระบวนงำน Digital 
Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลเิคชัน จึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญัท่ีจะท ำใหก้ำรบริกำรของ ศูนยว์จิยัฯ บรรลุเป้ำหมำยได ้ 
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รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
กระบวนงำน Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

และแผนปฏิบติังำน โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนผ่ำน Multichannel Marketing โดยกำรใช้แอพลิเคชนัต่ำงๆ เพื่อกำร
บริกำรและกำรประชำสัมพนัธ์ และใหบ้ริกำรท่ีสะดวก ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว โดยมุ่งเนน้
กำรใช้เทคโนโลยีรูปแบบดิจิทลั สร้ำงควำมประทบัใจให้กบัผูรั้บบริกำร กำรพฒันำทกัษะของบุคลำกรให้สำมำรถ
รู้เท่ำทนักำรเปล่ียนแปลงของสังคมยุคดิจิทลั กำรปรับรูปแบบกำรส่ือสำรสร้ำงควำมประทบัใจและน่ำเช่ือถือใน        
เชิงวิชำกำร กำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ใหม่ท่ีหลำกหลำยทั้งในดำ้นของช่วงอำยุและดำ้นของพื้นท่ีโดยกำรใช้เทคโนโลยี
ทนัสมยั เกิดจำกกำรพฒันำช่องทำงกำรประชำสัมพนัธ์เพื่อให้เขำ้ถึงลูกคำ้ไดห้ลำกหลำย และขยำยฐำนลูกคำ้รำยใหม่
มำกข้ึน โดยผลกำรเก็บขอ้มูลจำกลูกคำ้ท่ีเขำ้รับบริกำรเปรียบเทียบ ระหวำ่ง ปี 2563-2565 ท ำใหท้รำบช่องทำงท่ีลูกคำ้
ไดรั้บขอ้มูลกำรบริกำรของศูนยท่ี์มีกำรเปล่ียนแปลง และเพิ่มมำกข้ึนในทุกปี ดงัตำรำงต่อไปน้ี 

ตัวชีวดั  (KPT) 
 

 

ปีงบประมาณ 
ช่องทางการรับทราบข้อมูลการบริการ (CNRI) ของลูกค้า รวม 

แนะน าจากบุคคล ส่ือออนไลน์ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
จ ำนวนลูกคำ้ 
รำยใหม่เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 

ต่อปีงบประมำณ 

2563 68  40 30 138 
2564 72 70 13 155 
2565  

(ต.ค. 64 - มิ.ย. 65) 
34 61 7 102 

 
หมำยเหตุ: ขอ้มูลกำรรำยงำนผลจ ำนวนผูรั้บบริกำรปีงบประมำณ 2565 ณ เดือน มิถุนำยน 2565 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 
                  โดยส้ินสุดปีงบประมำณ เดือน ตุลำคม 2565  
 

จำกตำรำงพบวำ่ แนวโนม้กำรเขำ้รับบริกำรของจ ำนวนลูกคำ้ส่วนใหญ่ใน ปี 2563 มำจำกกำรแนะน ำบอกต่อ
ของคนรู้จกัสูงสุด จ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 49 จ ำนวนลูกคำ้ส่วนใหญ่ใน ปีงบประมำณ 2564 มำจำกกำรแนะน ำ
บอกต่อของคนรู้จกัสูงสุด จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46  ปีงบประมำณ 2565 (ระหวำ่งเดือน ต.ค. 64 – มิ.ย. 65)     
มำจำกส่ือออนไลน์ จ  ำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 60 จำกผลกำรส ำรวจกำรเขำ้ถึงขอ้มูลกำรรับบริกำร 2 ปี 9 เดือน        
ท่ีผ่ำนมำท ำให้มองเห็นถึงแนวโน้มกำรเพิ่มข้ึนของจ ำนวนลูกคำ้ท่ีรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนส่ือออนไลน์ต่ำงๆ        
เพิ่มมำกข้ึนจึงท ำให้มองเห็นถึงช่องทำงกำรขยำยกลุ่มลูกคำ้ให้เพิ่มมำกข้ึนผำ่นช่องทำงดงักล่ำว จึงเกิดกำรพฒันำช่อง
ทำงกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่น Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน เพื่อเพิ่มจ ำนวนลูกคำ้ใหม่ผำ่นช่องทำงกำร
บริกำรท่ีหลำกหลำยดว้ย (Multichannel Marketing) เขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดส้ะดวกและสำมำรถเก็บขอ้มูลของลูกคำ้เพื่อ
น ำมำพฒันำและปรับปรุงแอปพลิเคชัน่ เพื่อให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนสูงสุด และน ำมำพฒันำต่อยอด
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงไม่หยุดน่ิงโดยมีหัวใจหลักของกำรให้บริกำรอยู่                   
2 ส่วนส ำคญั คือ   
1) รวดเร็ว (Quick) คือ เม่ือลูกคำ้ตอ้งกำรรับบริกำรจำกศูนยว์จิยัฯ ลูกคำ้จะสำมำรถเขำ้ถึงกำรบริกำรไดอ้ยำ่งรวดเร็ว
เพียงติดต่อผำ่นช่องทำงแอพลิเคชนัต่ำงๆ ของศูนยว์จิยัฯ ก็จะมีเจำ้หนำ้ท่ีและกำรระบบอติัโนมติัท่ีคอยสนบัสนุนและ
ใหบ้ริกำรแกลู้กคำ้อยำ่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และไม่เกิดขอ้ผดิพลำด ดงัน้ี 

 Line Open Chat 
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Line Open Chat กลุ่มไลน์ท่ีสำมำรถไม่แสดงตวัตนได ้โดยกำรประชำสัมพนัธ์ในทุกวนัท ำกำร เวลำ 08.30 น. 

รวมทั้งสำมำรถแลกเปล่ียน ตอบค ำถำมขอ้สงสัยในกำรให้บริกำรของศูนยว์จิยัทำงกำรพยำบำลและนวตักรรม 

ระหวำ่งผูรั้บบริกำรกบัผูใ้หบ้ริกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Line Official Account 
Line Official Account หรือไลน์ทำงกำร โดยกำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนกำรบรอดแคสขอ้ควำม หรือกำรส่งขอ้ควำม
ผ่ำนผูค้นจ ำนวนมำก ท่ีเป็นเพื่อนทำงไลน์กับศูนย์วิจยัทำงกำรพยำบำลและนวตักรรม และกำรท ำริสแมสเสซ               
ท่ีสำมำรถมองเห็นขอ้ควำมประชำสัมพนัธ์/รูปภำพ ผำ่นช้ินงำนใน 1 ช้ินอยำ่งชดัเจน เพื่อดึงดูดผูรั้บบริกำรท่ีเป็นเพื่อน
กบัไลน์ทำงกำร ทั้งกำรย  ้ำเตือนกำรมองเห็นให้กบัผูรั้บบริกำรรำยเก่ำ และกำรประชำสัมพนัธ์ให้กบัผูรั้บบริกำรรำย
ใหม่ 

 

 

 

2) ง่าย (Simple) คือ ลูกคำ้สำมำรถเขำ้ถึงกำรบริกำรของศูนยว์จิยัฯ อยำ่งง่ำยดำยเพียงลูกคำ้คลิกลงทะเบียนกำรรับ
บริกำรผำ่นลิงคห์นำ้ Web site CNRI เพื่อแจง้ควำมประสงคก์ำรรับบริกำรศูนยว์ิจยัฯ โดยไม่ตอ้งเดินทำงมำติดต่อท่ี
ศูนยว์จิยัฯดว้ยตนเอง ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือขอ้ค ำถำมอ่ืนๆ เพิ่มเติมจะมีระบบรองรับท่ีใหลู้กคำ้สำมำรถเลือกใช้
บริกำรผำ่นระบบ Chat bot ท่ีมีกำรตอบกลบัผำ่นขอ้ควำมอตัโนมติัและสำมำรถฝำกขอ้ค ำถำมเพิ่มเติมผำ่นระบบได้
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โดยลูกคำ้จะไดรั้บขอ้มูลกำรบริกำรหรือขอ้มูลท่ีท่ำนตอ้งกำรทรำบเพิ่มเติมผำ่นช่องทำงท่ีมีควำมง่ำย สะดวก รวดเร็ว 
ผำ่นช่องทำงดงัน้ี  

 Web site CNRI 

เป็นช่องทำงท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ โดยมีกำรเผยแพร่ขอ้มูลเป็น 2 ภำษำ ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ รองรับขอ้มูลดำ้นกำรบริกำรของศูนยว์จิยัฯ งำนวจิยั ส่ิงประดิษฐ ์ผลงำนท่ีไดรั้บกำรจดลิขสิทธ์ิ อนุ
สิทธิบตัร/สิทธิบตัร ของคณำจำรย ์นกัวจิยั คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ให้เป็นแหล่งขอ้มูลและ
ช่องทำงกำรเขำ้ถึงขอ้มูลต่ำงๆ ซ่ึงเป็นทำงเลือกหน่ึงส ำหรับลูกคำ้และผูท่ี้มีควำมสนใจทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติทั้ง 
ภำยในและภำยนอกคณะฯ  
 

 

 

 

 

 Chat bot 

ช่องทำงรูปแบบใหม่ส ำหรับกำรโตต้อบท่ีใชล้กัษณะของกำรตอบค ำถำมดว้ย bot เพื่อใหผู้ส้นใจสอบถำมขอ้มูลได้
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ลดเวลำกำรรอคอย  และลดเวลำกำรรับบริกำร เน่ืองจำกระบบช่วยตอบค ำถำมอตัโนมติัใหก้บัผู ้
สนทนำ หรือลูกคำ้ใหเ้ขำ้ถึงกำรบริกำรไดท้นัที 

  

 
 

 


