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การปรับการดําเนินงานให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของบริบททาง
สังคม โดยการสร้างโอกาสจากการนําส่ือแอพลิเคช่ันต่างๆ มา
ปรับใช้เพ่ิมประสิทธภาพในการให้บริการ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว
การสร้างอัตลักษณ์และสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานผ่านการ
บริการท่ีเป็นเลิศ ปรับรูปแบบการส่ือสารให้มีความทันสมัยเป็นท่ี
น่าสนใจ สร้างความเช่ือม่ัน และน่าเช่ือถือให้กับลูกค้า
มีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือนําความรู้มาปรับใช้
ในการดําเนินงานรอบด้าน โดยสามารถบริหารจัดการปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

1 บทสรุปของผู้บริหาร

ลูกค้าได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา 
วธิปีฏิบติัที�เป�นแบบอยา่งที�ดี

จํานวนลูกค้าท่ีเข้ารับบริการจากศูนย์วิจัยฯ ปีงบประมาณ 2565 เพ่ิม
ข้ึนจํานวน 61 คน จากจํานวนท้ังหมด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8

สามารถลดเวลา ลดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าจาก
เดิมส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์โดยเอกสารไปยังหน่วยงาน หรือการส่ง
อีเมล์ ปัจจุบันเม่ือปรับใช้ส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ทําให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีความหลากหลาย 
ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ มากย่ิงข้ึน 

          รับทราบข้อมูลการให้บริการผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Line Open chat/
          Line Official Account/ Website CNRI 

ผลการปรบัปรุง

ป�าหมายหลัก

เ



2       ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ (VISION)
 สถาบนัการศกึษาพยาบาลทีมุ่ง่สรา้งพยาบาล

เพือ่อนาคตทีด่ขีองสงัคมและประเทศชาต ิยกระดบั

สขุภาวะของประชาชนดว้ยองคค์วามรู ้นวตักรรม

และคณุภาพการบรกิารสขุภาพในมาตรฐานระดบั

สากล

พันธกิจ (MISSIONS

ค่านิยม (VALUE)

Short Term : Transformation of fundamental toward stronger foundation การปรับปรุง เปล่ียนแปลง จัดการบริหารในรูปแบบใหม่หรือเหมาะสม

Medium Term : Transition with efficiency, competency and integrated knowledge and innovation toward global quality are cognition

Long Term : Transcend through new opportunities, research, innovation and collaborationsการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ความม่ันคง เหนือกว่า
ความคาดหมาย จากโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การวิจัย ความรู้และทักษะด้านวิชาการ ด้านการบริการสุขภาพ และการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ

      บริหารงานด้วยการวางเป้าหมายระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว

           ย่ิงข้ึนการจัดเปล่ียนลําดับความสําคัญและปัญหาระดับพ้ืนฐาน (prioritize and focus) เพ่ือให้องค์กรเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ
           ประสิทธิผลมากข้ึน

           การพัฒนาหลังการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ให้สําเร็จ โดยใช้ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ ความร่วม
           มือ และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน

 เตบิโตอยา่งแตกตา่ง พรอ้มปรบัและกลบัคนื หยดัยนืดว้ยระบบ ครบถว้นคณุธรรม สมัพนัธเ์ปน็ทมี มุง่สูเ่ปา้หมายเดยีวกนั
N- Nurturing: การกํากบัดแูลใหเ้ตบิโตอยา่งมคีณุภาพและมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม
U- Uniqueness: องคค์วามรู ้ความคดิรเิริม่และนวตักรรมทีแ่ตกตา่ง โดดเดน่และชดัเจน
R- Resilience: การปรบัเปลีย่นและพรอ้มในการกลบัคนืสภาพอยา่งรวดเรว็
S- Systematic perspective: มมุมองเชงิระบบในการพฒันางานและสง่มอบคณุคา่ใหผู้ร้บับรกิาร
E- Ethics: ยดึหลกัคณุธรรมและความโปรง่ใส
T- Teamwork: ทํางานเปน็ทมี บรหิารจดัการและสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื นําไปสูโ่อกาสทัง้ในดา้นวชิาการ การวจิยั และการบรกิารสขุภาพ
U- Ultimate goal: มเีปา้หมายทีช่ดัเจน และความเปน็หนึง่เดยีวกนั



ลูกค้าได้รับข้อมูลและการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา
ได้รับความสะดวกในการติดต่อการบริการ
ลดข้อผิดพลาดในการให้บริการ

ลดระยะเวลาในการทํางาน
ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา 

3 การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าของกระบวนการ

Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน

การติดต่อกลับล่าช้า
ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ได้รับข้อมูลล่าช้า

ประเมินความพึงพอใจลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง

ภายนอก

ภายในหนว่ยงาน



4 กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

ระบบเดิม

Email Line

CNRI มีการใช้ E-mail เป็นช่องทางหลักในการติดต่่อ

สื่อสารกับทั้งผู้รับบริการและผู้เชี่ยวชาญ ผ่านอีเมล

Researchcenter@nurse.tu.ac.th

CNRI มีการใช้ LINE สําหรับติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ         

 ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 



การติดต่อผู้รับบริการผ่าน E-mail หรือ Line

แจง้ขอ้มูลการ
บรกิาร 

 

สง่แบบสอบ
ถามประเมนิ
ความพงึพอใจ
การบรกิาร

ผูร้บับรกิาร
สอบถามขอ้มูล
การบรกิาร 

 

บนัทึกขอ้มูล
เพื�อเป�น

แนวทางการให้
บรกิารต่อไป

ใหบ้รกิาร/แก้ไข
ป�ญหาหรอืให้
ความชว่ยเหลือ

เพิ�มเติม 
 

การบรกิารมปี�ญหา

สง่มอบขอ้มูล
หรอืสง่มอบการ

บรกิาร
 



ตัวอย่างการบริการผ่าน E-mail

การใช้ช่องทางการติดต่อขอรับ
บริการผ่านช่องทาง E-mail
ทําให้เกิดปัญหากรณีผู้รับบริการ
ต้องการรับบริการงานเร่งด่วนได้
รับการติดต่อกลับล่าช้า 



ตัวอย่างการบริการผ่าน Application Line

เจ้าหน้าท่ีดําเนินการส่งข้อมูล

การบริการ/ การประชาสัมพันธ์

ให้ผู้รับบริการเป็นรายบุคลทําให้

การประชาสัมพันธ์อาจไม่ท่ัวถึง

และทําให้เพ่ิมข้ันตอนในการ

ทํางาน

ลูกค้าหรือผู้รับบริการบางราย

รอการตอบกลับของเจ้าหน้าท่ี

เกิดความล่าช้าในการติดต่อ

กลับ หรือบางคร้ังข้อมูลการ

บริการตกหล่น



ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมได้รวบรวมข้อเสนอแนะในการรับบริการต่างๆ
และนํามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือให้การรับริการมีประสิทธิภาพโดยอาศัย

โดยวงจรบริการ PDCA เพ่ือการแก้ปัญหา



เร่ิมต้นเร่ิมต้น จัดทําแผนจัดทําแผน
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

ประจําปีประจําปี

จัดทําแผนย่อยจัดทําแผนย่อย
ประจําเดือนประจําเดือน

ปฏิบัติงานตามปฏิบัติงานตาม
แผนประจําเดือนแผนประจําเดือน

พิจารณาผลพิจารณาผล
การประเมินการประเมิน ผลท่ีได้รับผลท่ีได้รับ

ประชุมจัดทําแผนการพัฒนา
กระบวนงานป� 2565

กําหนดรายละเอียดแผนการดําเนินงาน
ภาพรวมป� 2565

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําเดือน
สรุปและประเมินผลตามเป�าหมาย 

ดําเนินการตามแผนกิจกรรม
ประชาสัมพันธ�การรับบริการและโครงการอบรมของ
ศูนย�วิจัยฯ ด�วย  Line Open Chat/ Line official
Account/ Chat Bot/ Web site CNRI 
การพัฒนาระบบการให�บริการเว็บไซต� 2 ภาษาท่ีเป�น
ป�จจุบัน

ประเมินประจําเดือน
ปรับปรุงแผนงานเดือนถัดไป
ปรับปรุงคู�มือการบริการสอดคล�องกับข�อเสนอแนะ

การจัดรายงานผลการดําเนินงานและการจัด

เก็บข�อมูลการดําเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู� และถอดบทเรียนจาก

การดําเนินงาน

การประเมินภาพรวมและนําไปจัดทํากระบวน

งานป�ถัดไป

"การบริการรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลด้วย CNRI facilities"



"เป้าหมาย"

รายได�ศูนย�วิจัยทางการพยาบาลและ
นวัตกรรม ในป� 2565

 สูงข้ึนจากเป�าหมายเดิม

 

จํานวนผู�รับบริการรายใหม�
เพ่ิมข้ึน

ลูกค�าได�รับการบริการท่ีมี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว

ถูกต�อง และตรงเวลา 



การพัฒนากระบวนงานโดย
"Digital Marketing 

ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน"

5 กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 



       จากผลของการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานโดยวงจรบริการ PDCA เพ่ือการแก�ป�ญหา จึงทําให�มอง

เห็นถึงป�ญหาหรือจุดอ�อนของการดําเนินงาน และนําป�ญหาเหล�าน้ันมาวิเคราะห�เพ่ือหาทางแก�ไข เพ่ือไม�ให�เกิด

ข�อผิดพลาดซํา้ โดยการให�บริการของศูนย�วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม มีการติดต�อส่ือสารกับผู�รับ

บริการผ�านช�องทางออนไลน� ด�วยแพตฟอร�ม Email (จดหมายอิเล็กทรอนิกส�) และแอพลิเคชัน Line (ไลน�)

เป�นหลักจึงทําให�มีข�อผิดพลาด ความล�าช�าในการให�ข�อมูลและการติดต�อประสานงาน การบริการตกหล�น 

       จึงทําให�เกิดการพัฒนาช�องทางท่ีมีการมองเห็นหรือปฏิสัมพันธ�ของผู�รับบริการให�ครอบคลุมมุกช�องทาง

ผ�าน Line Open Chat/ Line official Account/ Chat bot/ Web site CNRI   เพ่ือส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ�การบริการ สิทธิพิเศษ โปรโมช่ัน ให�กับผู�รับบริการหรือผู�ท่ีสนใจจะรับบริการ  โดยเล็งเห็นความ

สําคัญและโอกาสในการพัฒนาต�อยอดการใช�แอพลิเคชันดังกล�าว ในการจัดทําการตลาดเพ่ือเพ่ิมลูกค�าและ

รายได�ของศูนย�วิจัยฯ   ทางการพยาบาลและนวัตกรรม 

ท่ีมา
“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 



“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 

LINE OPENCHAT

LINE OFFICIAL ACCOUNT

 กลุ�มไลน�ท่ีสามารถไม�แสดงตัวตนได� โดยการประชาสัมพันธ�ในทุกวันทําการ เวลา 08.30 น. รวมท้ังสามารถ
แลกเปล่ียน ตอบคําถามข�อสงสัยในการให�บริการของศูนย�วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม ระหว�างผู�รับ
บริการกับผู�ให�บริการ

ใช�ประชาสัมพันธ�ผ�านการบรอดแคสข�อความ หรือการส�งข�อความผ�านผู�คนจํานวนมาก ท่ีเป�นเพ่ือน
ทางไลน�กับศูนย�วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมและการทําริสแมสเสซ ท่ีสามารถมองเห็น
ข�อความประชาสัมพันธ�/รูปภาพ ผ�านช้ินงานใน 1 ช้ินอย�างชัดเจน เพ่ือดึงดูดผู�รับบริการท่ีเป�นเพ่ือน
กับไลน�ทางการ ท้ังการย้ําเตือนการมองเห็นให�กับผู�รับบริการรายเก�า และการประชาสัมพันธ�ให�กับ
ผู�รับบริการรายใหม�

เคร่ืองมือในการพัฒนากระบวนงาน



“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 

CHAT BOT
เป�นช�องทางในการติดต�อการรับบริการ การประชาสัมพันธ�ข�อมูล และข�าวสารอ่ืนๆ ของศูนย�
วิจัยฯ โดยการเพ่ิมช�องทางการเข�าถึงข�อมูลท่ีสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ผ�านระบบ Chat bot
(ระบบช�วยตอบคําถามอัตโนมัติให�กับผู�สนทนา หรือลูกค�า) เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็วและ
ง�ายในการเข�าถึงการบริการ

เคร่ืองมือในการพัฒนากระบวนงาน

CHAT BOTCHAT BOTCHAT BOT

WEBSITE CNRI
เป�นช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรองรับข�อมูลด�าน
การบริการของศูนย�วิจัยฯ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ� ผลงานท่ีได�รับการจดลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร ของคณาจารย� นักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� เพ่ือเป�น
แหล�งข�อมูลและช�องทางการเข�าถึงข�อมูลต�างๆ ซ่ึงเป�นทางเลือกหน่ึงสําหรับลูกค�าและผู�ท่ีมีความ
สนใจท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติท้ัง ภายในและภายนอกคณะฯ 

CHAT BOTCHAT BOTCHAT BOT



LINE OPENCHAT

“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 



“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 

Line Official Account



“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 

CHAT BOTCHAT BOTCHAT BOT
Chat Bot



 
 

“Digital Marketing ด้วยการใช้ส่ือแอพลิเคชัน” 

Website  CNRI



6 การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชน์ท่ีได้รับ 

หมายเหตุ: ข้อมูลการรายงานผลจํานวนผู้รับบริการปีงบประมาณ 2565 ณ เดือน มิถุนายน 2565
                อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยส้ินสุดปีงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2565 

ตัวช้ีวัด (KPI)

40

67

13

120



นําแอพลิเคชันต�างๆ เช�น Line Open Chat/ Line official Account/
Chat bot/ Web site CNRI เข�ามาปรับใช�เพ่ือให�ลูกค�าได�รับข�อมูลและ
การบริการท่ีรวดเร็วข้ึน

เพ่ิมช�องทางการให�ข�อมูลและการบริการให�มีช�องทางท่ีหลากหลายเพ่ิม
ความสะดวกในการติดต�อประสานงาน

มีระบบหลากหลายช�องทางท่ีให�ลูกค�าสามารถติดตามสอบถามการ
บริการเพ่ือป�องกันข�อมูลสูญหายหรือขาดการดําเนินการ

7 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข

การให�ข�อมูลและการบริการล�าช�า

การติดต�อประสานงานไม�ได�รับความสะดวก

 การบริการตกหล�น 



8 ความท้าทายต่อไป 

พัฒนาระบบแอพลิเคช่ันการให้บริการเป็นรูปแบบ 2 ภาษา
เพ่ือขยายกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ1

2

3

เพ่ิมจํานวนลูกค้ารายใหม่ในปีงบประมาณ 2566 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Video clip



Specific - มกีารตั�งเป�าหมายที�ชดัเจนในการดําเนินงาน

การสํารวจปัจจุบันและต้ังเป้าหมาย เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือความสําเร็จของการทํางาน
โดยการประยุกต์ใช้ SMART หลักการสําหรับการต้ังเป้าหมายท่ีดีเพ่ือความสําเร็จอย่างย่ังยืน

9 ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความย่ังยืน

Measurable - เป�าหมายหรอืความสาํเรจ็ต้องมกีารวดัผลและเปรยีบเทียบได้เป�นตัวเลข

Attainable - เป�าหมายต้องมคีวามเป�นไปได้สามารถทําสาํเรจ็ได้จรงิ

Relevant - เป�าหมายมคีวามสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

Time Frame - เป�าหมายต้องมกํีาหนดระยะเวลาวดัผลที�ชดัเจน



ศูนย�วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม
คณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�




