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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

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

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ √  ] หนว่ยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ       [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ ..พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำร กำรตอบกลับอัตโนมัติออนไลน์ของหน่วยส่งเสริมสุขภำพ...  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ √ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน ……หน่วยส่งเสริมสุขภำพ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ……………...........................  
ที่อยู่ …99 หมู่ 18 อำคำรรำชสุดำ ชั้น 1  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 .......................................... 
โทรศัพท…์. 02-9869213…ต่อ 7362… โทรสำร ...-……. เวบ็ไซต์………. https://nurse.tu.ac.th/………………………….. 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …นำยสมยศ  พรหมบุตร….……  ต ำแหน่ง …นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ………………………………… 
โทรศัพท…์.. 02-9869213…ต่อ 7362… โทรสำร ……….………-………….…………………………..….……………………….………  
มือถือ ……086-7920868………………..   อีเมล ……somyos@nurse.tu.ac.th……………………………………………………. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีระบบกำรพัฒนำกำรแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้รับบริกำร ผ่ำนระบบLine Offical account และระบบกำร
สนทนำโต้ตอบกลับอัตโนมัติผ่ำนระบบLine Chat bot โดยใช้เครื่องมือจำก Platform Line deverloper และ 
Dialogflow  
2) มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลของผู้รับบริกำรฯ โดยใช้Platfrom Google form และ Google sheet ในกำรบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริกำรฯ  
3) ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวกในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรสนทนำตอบกลับอัตโนมัติของหน่วยบริกำรของหน่วย
ส่งเสริมสุขภำพ คณะพยำบำลศำสตร์  
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)   
 

1) มีช่องทำงกำรติดต่อ กำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรงำนบริกำรต่ำงๆ ของหน่วยส่งเสริมสุขภำพผ่ำนระบบLine 
Offical account ของหน่วยส่งเสริมสุขภำพ 1 บัญชีทำงกำร และระบบกำรตอบกลับอัตโนมัติ (Line chat bot) 1บัญชี 
3) มีฐำนข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มสมำชิกที่มำรับบริกำรที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ คณะพยำบำลศำสตร์  
 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ √ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ √ ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำร กำรตอบกลับอัตโนมัติออนไลน์ของหน่วยส่งเสริมสุขภำพ 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

หน่วยส่งเสริมสุขภำพ คณะพยำบำลศำสตร์เป็นหน่วยบริกำรส่งเสริมสุขภำพให้แก่บุคคลทุกกลุ่มวัย โดยมี
เจ้ำหน้ำที่สหวิชำชีพคอยให้บริกำรในแต่ละหน่วยบริกำร เช่นหน่วยห้องออกก ำลังกำย  หน่วยส่งเสริมสุขภำพจิตและ
พัฒนำกำร หน่วยโภชนำกำร หน่วยสุขศึกษำและประชำสัมพันธ์ และหน่วยส่ งเสริมสุขภำพแบบองค์รวม โดยหน่วย
บริกำรแต่ละหน่วยจะประสำนงำนกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร ซึ่งในปัจจุปันในยุค
ดิจิตอลประชำชนส่วนมำกใช้ระบบไลน์ในกำรสื่อสำรออนไลน์ เพ่ือกำรติดต่อแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงแพร่หลำย 
ท ำให้ระบบไลน์เป็นเครื่องมือที่มีควำมส ำคัญต่อหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ เพ่ือให้กำรท ำงำนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และท ำให้
งำนประสบควำมส ำเร็จในเป้ำหมำย โดยในปัจจุปันหน่วยบริกำรของหน่วยส่งเสริมสุขภำพได้ตั้งกลุ่มไลน์เฉพำะกลุ่มที่มี
หลำกหลำยหลำยกลุ่ม ท ำให้กำรติดต่อกระจำยข่ำวสำรเกิดกำรล้ำช้ำไม่พร้อมกัน หรือได้รับข่ำวสำรไม่ครบถ้วน  

ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรติดต่อ กำรแจ้งเตือนข่ำวสำรให้แก่ผู้รับบริกำรแบบกระจัดกระจำยกลุ่มในรูปแบบเดิม 
จึงมีแนวควำมคิดแบบใหม่ที่จะปรับปรุงพัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวแบบองค์รวมของ
หน่วยบริกำรต่ำงๆของหน่วยฯในรูปแบบLine Officail Accuount และLine Chat Bot ที่สำมำรถแจ้งเตือนข่ำวสำร
โต้ตอบอัตโนมัติกับผู้รับบริกำรได้พร้อมกัน หรือกำรแจ้งเตือนเฉพำะบุคคล และท ำให้มีฐำนข้อมูลของผู้รับบริกำรที่เข้ำ
มำร่วมในระบบกำรแจ้งเตือนออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร แจ้งเตือนที่สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น อีกทั้งใน
อนำคตจะได้น ำควำมรู้ด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตอลน ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนให้
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วิสัยทัศน์ : สถำบันกำรศึกษำพยำบำลที่มุ่งสร้ำงพยำบำลเพื่ออนำคตท่ีดีของสังคมและประเทศชำติ ยกระดับสุข
ภำวะของประชำชนด้วยองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และคุณภำพกำรบริกำรสุขภำพในมำตรฐำนระดับสำกล 
 ค่ำนิยม : NURSE TU เติบโตอย่ำงแตกต่ำง พร้อมปรับและกลับคืน หยัดยืนด้วยระบบ ครบถ้วน
คุณธรรม  สัมพันธ์เป็นทีม มุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
 พันธกิจ 
1)สร้ำงบัณฑิตพยำบำลทุกระดับที่ให้กำรดูแลสุขภำพของประชำชนด้วยควำมรู้ที่ร่วมสมัย และทักษะกำรปฏิบัติอย่ำง
เชี่ยวชำญ ใช้จิตวิญญำณและควำมเอ้ืออำทรในกำรให้บริกำร เป็นผู้แสวงหำและพร้อมที่จะพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน 
และพัฒนำวิชำชีพด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
2) สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล และน ำมำใช้ประโยชน์ได้จริงในกำร
แก้ปัญหำ สร้ำงสุขภำวะและควำมผำสุกให้กับสังคมไทย บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำล กำรให้บริกำร
สุขภำพ กำรบริกำรวิชำกำร ให้มีควำมแตกต่ำงอย่ำงโดดเด่น ร่วมแก้ปัญหำสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
ขับเคลื่อนนโยบำยสุขภำพของประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
3) บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขององค์กร ระบบกำรเรียนกำรสอน ด้วยมำตรฐำนระดับสำกล ให้เป็นองค์กรที่มี
คุณภำพ คุณธรรม มีกำรส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ สร้ำงบรรยำกำศองค์กรให้ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิมคุณค่ำและสร้ำงกำรเติบโตให้องค์กรอย่ำงยั่งยืน 
4) บริหำรเครือข่ำยคู่ควำมร่วมมือและพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิผล และสร้ำงเครือข่ำย
ใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือสนับสนุนควำมส ำเร็จและเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัยและ
นวัตกรรม กำรบริกำรสุขภำพ กำรบริกำรวิชำกำร และกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพของบัณฑิต 
5) บริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมมั่นคงของทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน ควำมรู้ ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ กำรบริกำรวิขำกำร 
โดยกำรพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำ
ส ำคัญ และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ให้เหมำะสม ทันต่อควำมต้องกำรขององค์กร ชุมชน เพื่อกำรสร้ำงรำยได้ให้กับคณะอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ขั้นตอนกระบวนงานที่ส าคัญในการออกแบบ พัฒนาน าไปปฏิบัติ 
1) วำงแผนทบทวน วิเครำะห์ปัญหำ ที่เกิดขึ้นก็จำกงำนเดิม คือ 
     - ทำงหน่วยฯ ยังขำดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรออนไลน์เพ่ือติดต่อแจ้งเตือน ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่
ผู้รับบริกำรที่ รวดเร็ว ทันสมัย หรือมีกำรติดต่อตั้งกลุ่มไลน์ที่มีหลำยกลุ่มกระจัดกระจำยท ำให้กำรแจ้งข่ำวเกิดกำร
ล่ำช้ำ ไม่ครบถ้วน 

 -เลือกกระบวนงำนที่จะพัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำรฯ ที่เหมำะสมกับหน่วยงำน 
2) ด ำเนินกำรจัดท ำกระบวนงำนตำมแผน พัฒนำเป็นงำนใหม่ที่เกิดขึ้น ตำมข้ันตอนดังนี้ 

2.1) ศึกษำหำข้อมูลกำรสร้ำงบัญชี Line Official Account และด ำเนินกำรสร้ำงบัญชีทำงกำรไลน์OA ที่เว็ป
ไซต์ https://lineforbusiness.com/   โดยตั้งชื่อบัญชีว่ำ “HealthPromotion NSTU” พร้อมตั้งค่ำ ออกแบบเมนูโปร
ไฟล์หน้ำหลักของบัญชีไลน์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2) สร้ำงลิงก์google form ส ำหรับผู้รับบริกำรกรอกข้อมูล โดยบันทึกฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรจัดเก็บไว้ในฟอร์ม

ของGoogle sheet  
 
 
 

  
 
 
 
 

2.3) สร้ำงลิงคส์ ำหรับผู้รับบริกำรแอดเพ่ิมเพ่ือนในบัญชีไลน์ทำงกำรที่ได้สร้ำงขึ้นโดยสแกนคิวอำร์โค้ด, ลิงก ์
หรือค้นหำจำกชื่อบัญชีทำงกำรฯ และจำกไอดีไลน์ 

 
 

สมัครบัญชไีลนท์ำงกำร 

ภำพตัวอย่ำง 
บัญชไีลน์ทำงกำร 

สร้ำงGoogle form 

https://lineforbusiness.com/


 

  4 

2.4) ทดสอบกำรติดต่อสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรผ่ำน Line Official Accountไปยังผู้รับบริกำร เช่น 
กำรบรอดแคสต์ข้อควำม, ริชเมสเสจ, กำรแชทข้อควำม เป็นต้น 

 
2.5) เชื่อมโยงระบบไลน์ Line Official Account และระบบไลน์บอทหรือโปรแกรมกำรโต้ตอบสนทนำแบบ

อัตโนมัติ เข้ำกับระบบLine Messaging API และ Dialogflow ส ำหรับกำรสร้ำงหัวข้อเรื่องกำรสนทนำโต้ตอบระหว่ำง
คนกับบอทติดต่อสื่อสำรโต้ตอบระหว่ำงกันได ้

 
 

3) ขั้นประเมินผลกำรใช้งำนหลังจำกกำรบรอดแคสต์ข้อควำมส่งข่ำวสำรแจ้งเตือนแล้ว ผู้รับบริกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรครบถ้วน โดยผู้รับบริกำรมีกำรสนทนำโต้ตอบกลับมำ  และระบบกำรสนทนำตอบกลับอัตโนมัติของ
ไลน์บอทสำมำรถตอบค ำถำม สื่อสำรกับผู้รับบริกำรไดรู้้เรื่อง ถูกต้องตรงควำมต้องกำร 

 

ตัวอย่ำงกำร
ประชำสมัพันธ์ข่ำวสำร 
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4) สรุปผลประเมินจำกกำรใช้งำนเมนูต่ำงๆของไลน์ Line official account สำมำรถแจ้งเตือน ส่งข่ำวสำรได้
ครบถ้วน ตรงตำมเวลำ และไลน์บอทสำมำรถสนทนำโต้ตอบกับผู้รับบริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำรได้ แต่
บำงครั้งยังตอบค ำถำมผู้ถำมค ำถำมมำยังไม่ตรงกับควำมต้องกำร เจ้ำหน้ำที่แอดมินต้องมีกำรฝึกสอนไลน์บอท 
โดยตั้งค่ำป้อนข้อมูลค ำถำม ค ำตอบแต่ละประโยคเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บอทสำมำรถตอบโต้ผู้รับบริกำรได้ถูกต้อง
ตำมที่ผู้ดูและระบบได้ตั้งค่ำไว้ และทบทวนหำแนวทำงพัฒนำปรับปรุง/แก้ไข. ให้มีประสิทธิภำพตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึน้ สำมำรถพัฒนำน ำไปใช้ในงำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได ้
 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
พัฒนำระบบกำรแจ้งเตือนข้อมูลข่ำวสำร กำรตอบกลับอัตโนมัติออนไลน์ของหน่วยส่งเสริมสุขภำพ มีรำยละเอียด สรุป
ตำมรูปภำพด้ำนล่ำงนี้ 
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ผลลัพธ์ที่ได้พัฒนากระบวนงานนี้ คือ 
1) มีบัญชีทำงกำร Line official account ของหน่วยส่งเสริมสุขภำพ และระบบกำรตอบกลับอัตโนมัติผ่ำนLine 

Chat bot สำมำรถใช้เป็นช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร ส่งข้อมูลต่ำงๆ ระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้รับบริกำรได้สะดวก 
รวดเร็ว มำกยิ่งขึ้น 

 
 

2) มีฐำนข้อมูลสมำชิกผู้รับบริกำรที่หน่วยส่งเสริมสุขภำพ คณะพยำบำลศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์จำกกำรกรอก
ข้อมูลผ่ำน google form และบันทึกลงที่Google sheet 
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