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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการดาํเนินงานดา้นกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ของสาํนกังาน

สวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยเจาะจงทําการสัมภาษณ์จากผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน ประจําสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ จํานวน 3 ท่าน 

ผลการวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์เอกสารรายงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ ประจาํปี

การศึกษา 2561 – 2562 พบว่า สํานักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต มีแผนการดาํเนินงานด้านกิจกรรม 

การประชาสัมพนัธ์ในระยะยาวท่ีไม่ชัดเจน แต่มีแนวทางในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เฉพาะของ

โครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ และมีแผนการดาํเนินงานหลกั คือ นโยบายและแผนการดาํเนินงานระยะเวลา 5 ปี 

เช่น งานบริการดา้นสุขภาพ การบริหารจดัการ เป็นตน้  

ผลจากการสัมภาษณ์แบ่งออก เป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน พบว่า สํานักงานสวสัดิการสุขภาพมี

รูปแบบการทาํงาน 2 รูปแบบ คือ 1.1) การดาํเนินงานตามแผนโครงการ คือ งานให้การบาํบดั การให้คาํปรึกษา และ 

1.2) การดาํเนินงานเชิงรุก คือการให้ขอ้มูลข่าวสาร การให้ความรู้ และการทาํให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกั โดยแบ่งรูปแบบ

การทาํงานออกเป็น 3 เร่ือง คือ 1.2.1) การให้ความรู้กับนักศึกษาเป็นงานในรูปแบบการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 

1.2.2) การให้ความรู้กบัอาจารยคื์อ การนาํร่องโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยท่ี์ปรึกษา และ 1.2.3) การทาํงานวิจยั 

เพ่ือนาํมาพฒันาคุณการทาํงานขององค์กร 2) ดา้นการดาํเนินงานเก่ียวกบัการวางแผนการปฏิบติังาน คือการดาํเนิน 

การจัดทําโครงการ 2 คร้ังต่อปี กับนักศึกษา และบุคลากร โดยกําหนดวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของสํานักงานสวัสดิการสุขภาพ 3) ด้านการส่ือสารมีการดําเนินการส่ือท่ีใช้ใน 

การประชาสัมพนัธ์ หน่วยพฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาช่องทางออนไลน์ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และ 4) ดา้นการ
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ประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะนาํมาสรุปจุดเด่นและขอ้สงัเกตในตอนทา้ยของการดาํเนินงาน

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัโครงการต่อไป สาํหรับการสร้างสรรคแ์ผนกิจกรรม การประชาสัมพนัธ์

ของสาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต โดยผ่านการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมหลกั คือ โครงการพฒันาส่ือ

ประชาสมัพนัธข์องหน่วยพฒันาคุณภาพชีวิต สาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ การพฒันาข่าวสาร

ผ่านเฟซบุ๊ก “RSU Counseling &Psychological Services” การจดักิจกรรมพิเศษ/ออกบูธ ประชาสัมพนัธ์หน่วยพฒันา

คุณภาพชีวิต เพ่ือใหห้น่วยงานเป็นท่ีรู้จกัและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากข้ึน 
 

คาํสําคญั: การดาํเนินการประชาสัมพันธ์  กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

 

Abstract 

This qualitative research aimed to study approaches for public relations activities of the Office of Health 

Welfare, Rangsit University. The research conducted document analysis and in-depth interviews with three 

executives and practitioners of the Office of Health Welfare. The research found that, according to the educational 

quality assurance report in the support agency of the Health Welfare Office in 2018-2019, the Rangsit University 

Health Welfare Office had an unclear long-term public relations plan. However, the office had their own work 

practice on public relations in each health promotion project as well as followed their 5-year action plan for their 

health services and self-administration.   

The interview results were divided into four parts. 1) In terms of planning, the office implemented two 

forms of practice: – 1.1) the implementation of the project plans in physical therapy services and counseling services 

and 1.2) active operation in information distribution, education, and public relations. The office was responsible for 

three main tasks: 1.2.1) providing students with knowledge as part of the mental illness prevention plan,  

1.2.2) providing lecturers with knowledge as part of the initial project for the development of advisors’ capacity, and  

1.2.3) conducting research for organizational development 2) In terms of work planning, the office ran the project 

twice a year. The project was aimed to provide students and personnel with the knowledge to fulfill the objectives of 

the Office of Health Welfare. 3) In terms of communication, online media were used in the public relations operation 

of the Life Quality Development Unit to reach the target group. 4) In terms of evaluation, it was found that strengths 

and observations were provided for the improvement of the operation in the last phase of the project for better 

operation in further projects.  The research recommended the Life Quality Development Unit, the Office of Health 

Welfare to improve its public relations plans by improving the presentation of news via the Facebook page, “RSU 

Counseling & Psychological Services”, as well as publicize its activities and projects through exhibitions to expand 

its target groups and improve its recognition.     
 

Keywords: Public Relations Operation, Public Relations Activities 
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1.  บทนํา 

 มหาวิทยาลยัรังสิตเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคมอีกทั้งยงัให้ความสําคญั

เก่ียวกบัสุขภาวะของนกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัจึงมีการจดัตั้งสํานกังานสวสัดิการสุขภาพ (Office of Health 

Welfare) ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและไดด้าํเนินโครงการ

และกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาวะ (สุขภาพองค์รวม) การป้องกันโรคและการเจ็บป่วย การฟ้ืนฟูสุขภาวะ  

โดยประสานการดาํเนินงานดา้นการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มกบัคณะ/หน่วยงานภายในและภายนอกท่ี

เก่ียวข้อง หน่วยงานในสังกัด 2 หน่วย คือ หน่วยบริการสุขภาพ (Health Center) และหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(Counselling Center) กล่าวคือ ทั้งสองหน่วยงานมีแผนยทุธศาสตร์ แผนพฒันาหน่วยงาน แผนปฏิบติัการ แผนบริหาร

ความเส่ียง แผนพฒันาบุคลากร คู่มือการปฏิบติังานในการดาํเนินงานของหน่วยงาน ทาํงานประสานกนั ตามภาระงาน

หลกัในด้านการจดับริการสวสัดิการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมแก่นักศึกษาและบุคลากร และมีภาระงานหลกัและ 

ความรับผดิชอบ คือ งานปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ งานส่งเสริมสุขภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคม และ

จิตปัญญางานป้องกนัโรค การเจ็บป่วยการควบคุมการแพร่กระจายเช้ือโรค งานประกนัอุบติัเหตุงานให้คาํปรึกษาดา้น

จิตวิทยา งานออกหน่วยปฐมพยาบาลเคล่ือนท่ี การบริการวิชาการสู่สังคมและการสนับสนุนการเรียนการสอน และ

ภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย (สาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ, 2562) ทั้งน้ีหน่วยพฒันาคุณภาพชีวิต

ไม่ไดมี้แผนการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน แต่มีแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

ดว้ยการดาํเนินการทาํเน้ือหา (Content) ผ่านส่ือออนไลน์การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพจิต ภายใตภ้าระหน้าท่ี

หลกัและโครงการท่ีตอ้งดาํเนินงานเท่านั้น ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเพ่ือทาํให้

หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกัสําหรับนักศึกษาและบุคลากรให้ได้มากท่ีสุด ทั้ งน้ีแผนงานด้านการประชาสัมพนัธ์ (Public 

Relations) จึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากหน่วยงานล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญกับวิธีการ

ประชาสมัพนัธ์เพ่ือช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่หน่วยงาน 

ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รกบักลุ่มเป้าหมาย 

โดยท่ีหน่วยงานจาํเป็นตอ้งตระหนักในความคิดเห็น ความตอ้งการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง 

การประชาสัมพนัธ์มีลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) และดว้ยวิธีการประชาสัมพนัธ์

ท่ียงัสามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่หน่วยงานไดด้ว้ยวิธีการเสนอขอ้มูลข่าวสารขององค์กรท่ีเป็นขอ้เท็จจริงเชิง

บวก จนทาํให้กลายเป็นจุดแข็งท่ีเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจแก่กลุ่มเป้าหมายไดใ้นระยะยาว ดงันั้น

การประชาสมัพนัธ์นั้นนบัว่าเป็นเคร่ืองมือหลกัของการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ขององคก์รผ่านทางกิจกรรมพิเศษ การรณรงค์และส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและความเจริญกา้วหน้า 

ขององคก์รและแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบท่ีองคก์รมีต่อสงัคม (จินตวีร์ เกษมศุข, ออนไลน์) 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การท่ีหน่วยพฒันาคุณภาพชีวิตมีการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ดว้ยการจดัทาํเน้ือหา 

การให้ข้อมูลข่าวสาร การผลิตส่ือท่ี เก่ียวกับสุขภาพจิตของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต จําต้องอาศัยหลักการ

ประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยทําให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จัก หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงต้องให้ความสําคัญกับวิธีการ
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ดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ หรือมีแนวทางในการประชาสัมพนัธ์นั้นจะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือในระยะยาว

และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการดําเนินงานด้านกิจกรรม เพ่ือ 

การประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต เน่ืองจากสํานักงานสวสัดิการสุขภาพเป็น

หน่วยงานดา้นการให้บริการดา้นสุขภาวะ แต่ยงัขาดการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกัแก่

กลุ่มเป้าหมาย โดยการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะพฒันาแผนกิจกรรมด้านการประชาสัมพนัธ์และผลการศึกษาจะนําไปใช้

กาํหนดแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นประโยชน์กบัหน่วยงานต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพ่ือศึกษาแนวทางการดาํเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 

Analysis) คือ เอกสารรายงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ ประจาํปีการศึกษา 2561 – 

2562 และโครงการของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สํานักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในประเด็น 

การดาํเนินงานของหน่วยงาน และกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ท่ีใช้ในการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายภายใตโ้ครงการท่ี

หน่วยงานดูแลรับผดิชอบทั้งหมด 

ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเจาะจงทาํการสัมภาษณ์จากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน 

ประจาํสํานักงานสวสัดิการสุขภาพโดยคดัเลือกจากผูท่ี้ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการกาํหนดนโยบายและ 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ จํานวน 3 ท่าน สําหรับประเด็นท่ีใช้เป็นแนวคําถามในการสัมภาษณ์ คือ  

แนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ซ่ึงแบ่งประเด็นย่อย ได้แก่ การวางแผน  

การดาํเนินงาน การส่ือสาร และการประเมินผล โดยให้เช่ือมโยงกบัแนวคิดดา้นกระบวนการประชาสัมพนัธ์ หลงัจาก

ผูวิ้จยัไดเ้รียบเรียงแลว้ก็นาํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิในตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและพิจารณาประเด็นคาํถามให้

ชดัเจนยิง่ข้ึนก่อนดาํเนินการสมัภาษณ์ต่อไป 

 

4.  ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจยัเอกสาร พบว่า หน่วยงานมีเพียงนโยบายและแผนการดาํเนินงานในการให้บริการดา้นสุขภาพ  

แต่แผนการดาํเนินงานดา้นกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ประจาํปีหรือแผนการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ในระยะยาวไม่

ปรากฎชัดเจน ทั้ งน้ีผูวิ้จัยเห็นว่าหน่วยงานมีแนวทางในการดาํเนินงานเก่ียวข้องกับการประชาสัมพนัธ์โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพและแผนการดาํเนินงานหลกัท่ีชดัเจน มีการดาํเนินงานตามแนวทางและแผนการดาํเนินอยา่งต่อเน่ือง

ซ่ึงเป็นภาระหนกัของหน่วยงาน ประกอบการแผนท่ีกาํหนดไวไ้ม่ไดมี้แผนการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจนจึงทาํใหไ้ม่ไดมี้
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ดาํเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์อย่างเป็นรูปธรรมเน่ืองจากไม่ใช่ภาระหน้าท่ีหลกัของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของจรัส อติวิทยาภรณ์ (2553) ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนสาํหรับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัว่า “แผนการ

ปฏิบติังานเป็นเสมือนแผนท่ีของการดาํเนินงานท่ีทาํให้ผูป้ฏิบติัทุกคนมองเห็นภาพการทาํงานตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ

และเห็นเป็นภาพเดียวกนั ทาํให้เกิดความเขา้ใจเป้าหมาย องคป์ระกอบ ผูรั้บผิดชอบ ความพร้อมในการปฏิบติังาน และ

แนวทางการปฏิบติังานอนัเป็นผลให้สามารถคาดคะเนหรือมีความคาดหวงัผลสําเร็จได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจน

คาดการณ์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆไดล่้วงหนา้ไดก้ารมีแผนปฏิบติังานจึงเป็นการใชน้โยบายรุกแทนนโยบายรับผลสาํเร็จ

ของงานจะมีประสิทธิภาพสูงเกิดความสูญเปล่านอ้ยท่ีสุด”อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของประทุม ฤกษก์ลาง (2540) 

ท่ีกล่าวว่า แผนระยะยาว (Long-Rang Plan) คือ แผนงานท่ีใชใ้นกิจกรรมขนาดใหญ่สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานในระยะเวลาท่ีไม่เกิน 5 ปี มีความเก่ียวขอ้งกบัแผนระยะสั้นอ่ืน ๆ กิจกรรมสาขาอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

โดยตอ้งใชก้ระบวนการในการวางแผนอนัสลบัซบัซอ้น รวมทั้งความชาํนาญพิเศษโดยเฉพาะ 

จากผลการสัมภาษณ์ซ่ึงไดแ้บ่งเป็นประเด็นยอ่ย 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการดาํเนินการจดัโครงการ 

ดา้นการดาํเนินการส่ือสาร และดา้นการประเมินผล พบวา่  

ด้านการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมในแผนระยะเวลา 5 ปี โดยมีรูปแบบการทํางาน 2 รูปแบบคือ 

1) การดาํเนินงานตามแผนโครงการ คือ งานให้การบาํบดั การให้คาํปรึกษา โดยจะมีการแบ่งเป็น 2 เร่ือง ไดแ้ก่ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางการรักษา และการเขา้ถึงบริการ ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าการดาํเนินงานของหน่วยงานมีรูปแบบการทาํงาน

อย่างชัดเจน เป็นไปตามพันธกิจ ภาระหน้าท่ี และแผนโครงการท่ีได้วางไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของปรีชา  

หงส์ไกรเลิศ (2547) ได้กล่าวว่า การวางแผนประกอบด้วย 4 ขั้ นตอนได้แก่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  

การประเมินสถานการณ์และการพยากรณ์ การปฏิบัติตามแผนและการติดตามและประเมินผล กล่าวคือขั้นตอน 

การปฏิบติังานตามแผนเป็นการดาํเนินการตามแผนท่ีไดว้างไว ้โดยเร่ิมจากการแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานทราบถึง

แผนท่ีจะลงมือปฏิบติัการแปลความหมายของแผนและการช้ีแจงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงความรับผิดชอบเก่ียวกบั

ขอบเขตการดาํเนินงานภาระความรับผิดชอบและการควบคุมงาน การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขท่ีเก่ียวข้องกับ

ความกา้วหน้าของแผน และ 2) การทาํงานงานเชิงรุก คือ การดาํเนินงานโดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ การให้ขอ้มูล

ข่าวสาร การให้ความรู้ และวตัถุประสงคป์ระการท่ีสองคือ การทาํให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกั จะแบ่งรูปแบบการทาํงาน

ออกเป็น 3 เร่ือง (1) การให้ความรู้กับนักศึกษาเป็นงานในรูปแบบการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (2) การให้ความรู้ 

กบัอาจารยคื์อ การนาํล่องทาํโครงการพฒันาศกัยภาพอาจารยท่ี์ปรึกษา และ (3) งานวิจยั คือ การทาํงานวิจยัเพ่ือนาํมา

พฒันาคุณการทาํงานของหน่วย เช่น การทาํวิจยัเร่ืองของประสิทธิภาพการบาํบดั เร่ืองของจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการผ่าน

โครงการต่าง ๆ ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่ การท่ีหน่วยงานมีการวางแผนปฏิบติังานในรูปแบบเชิงรุกจะช่วยทาํให้หน่วยงานมีแนว

ทางการปฏิบติังาน ทั้งโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีเป้าหมาย คือ การทาํให้องคก์รหรือหน่วยงาน

เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของสถาบันฝึกอบรม Impression (ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า “การทาํงานเชิงรุกเป็น 

การทาํงานท่ีมีการวางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียดรอบคอบ รู้จกัและรับผิดชอบตนเอง  โดยสามารถท่ีจะเลือก

ตอบสนองแรงกระตุน้จากภายนอกในมุมมองและคุณค่าของตนเองท่ีไม่ยอมตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง
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และสถานการณ์ภายนอกบีบบังคับให้ต้องจําใจทํา รวมถึงมีสติไม่จมปลักอยู่กับปัญหาแต่ตอบสนองด้วยสติ 

โดยลกัษณะของการทาํงานเชิงรุก ได้แก่ มีการวางแผนล่วงหน้า ต้องบริหารจดัการด้วยความรอบคอบ สามารถ

คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหนา้ไดด้ว้ยขอ้มูลท่ีมีอยู ่สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว และเป็นการทาํงานแบบกนัไวดี้กว่าแก”้ 

ดา้นการดาํเนินการจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนในแต่ละปี จะมีการจดัโครงการ2 คร้ัง โดยจดัทาํ

โครงการกับนักศึกษาคือ โครงการพฒันาทักษะชีวิตเพ่ิมศกัยภาพตนเองและโครงการพฒันาศกัยภาพด้านการให้

คาํปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยกาํหนดวตัถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และแจง้ให้ทราบ และมีกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ 

นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าการดาํเนินการจดัโครงการโดยมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

หลกัของโครงการและการกาํหนดวตัถุประสงคใ์ห้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

ทาํให้แนวทางการดาํเนินงานชดัเจนข้ึนสอดคลอ้งกบัแผนนโยบายและแผนการดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2560 – 2564 

ของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิตซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย ดุรงค์เดช (2542) ให้

ความหมายโครงการว่า กิจกรรมท่ีไดมี้การดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองรวมถึงกาํหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีตั้ งไวและสอดคล้องกับแนวคิดของ Hayes and Samuel (1967) ได้อธิบายว่าโครงการเป็นกิจกรรมเชิงระบบซ่ึง

องคก์ารกาํหนดไวว้่าหน่วยงานใดรับผิดชอบบุคคลใดจะรับเลือกให้ทาํกิจกรรมใดบา้งจะตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ชนิด

ใดบา้งจะเลือกทรัพยากรท่ีใชอ้ยา่งไรสถานท่ีใดเวลาใดจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดเม่ือใดผลท่ีไดรั้บมีอะไร และมีประโยชน์

อยา่งไรบา้ง 

 ดา้นการดาํเนินการส่ือสารของหน่วยพฒันาคุณภาพชีวิต มีการพฒันาช่องทางออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือ

บุคคลโดยการถูกเชิญเป็นวิทยากรผา่นการทาํกิจกรรมโครงการกบันกัศึกษาหรือการออกบูธใหค้วามรู้ ออกหน่วยตรวจ

สุขภาพประจาํปี ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า ส่ือท่ีใชมี้หลากหลายรูปแบบท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดแ้ละสามารถสร้างความ

เขา้ใจระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ (2551) 

กล่าวถึงคุณลักษณะของส่ือใหม่ (New Media) ว่า ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตาม 

ความตอ้งการเปิดรับสารของผูรั้บสารมากท่ีสุดเพราะส่ือใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเน้ือหา

ของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างเป็นระบบ มีการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการง่าย อนัจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จในงานเผยแพร่

และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารไดม้ากกว่า อีกทั้งยงัใชคุ้ณสมบติัของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานส่ือต่าง ๆ 

ท่ีเรียกวา่ ส่ือผสมผสาน 

ดา้นการประเมินผลการดาํเนินงาน การจดัโครงการหรือกิจกรรมจะมีการประเมินผลแบบประเมินความพึง

พอใจในภาพรวมของการปฏิบติังาน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะนํามาสรุปผลจุดเด่น ขอ้สังเกตในตอนทา้ยของ 

การทาํงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการจดัโครงการในคร้ังต่อไป ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่าโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีจดัข้ึน มีการประเมินภาพรวมหลงัการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวขอ้งของภากิตต์ิ ตรีสุกล 

(2554) การประเมินขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบักิจกรรม คุณลกัษณะหรือคุณภาพและผลลพัธ์ของโครงการบุคลากร

และผลผลิตท่ีเกิดข้ึนเพ่ือลดความไม่แน่ใจ เพ่ือเพ่ิมพูนและพฒันาประสิทธิผลของการปฏิบติังาน รวมทั้งเพ่ือใชเ้ป็น
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ขอ้มูลในการการตดัสินใจ โดยพิจารณาถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบจากโครงการบุคลากรและผลผลิตดงักล่าวนั้น 

ทั้งน้ีเพ่ือวตัถุประสงคส์าํคญัในการปรับปรุงหรือพฒันาประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 

จากผลการศึกษาทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ ทาํให้ผูวิ้จยัสามารถสร้างสรรคแ์ผนกิจกรรมการประสัมพนัธ์ 

สาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต คือ โครงการพฒันาส่ือและกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ของหน่วยพฒันา

คุณภาพชีวิต สาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัหน่วยงานและสร้างความน่าเช่ือถือ เพ่ือเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ และเพ่ือส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั

กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับหน่วยงาน ทั้ งน้ีผูวิ้จัยได้เสนอแผนการดาํเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ โดยมีกิจกรรม             

เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ดงัน้ี คือ การทาํจุลสารสุขภาพออนไลน์ การจดัทาํแบนเนอร์ ภาพชุด หรืออินโฟกราฟฟิกผ่าน

ทางเพจ เฟซบุ๊ก กิจกรรมบนเพจเฟซบุ๊กและแจกของรางวลั การจดัทาํส่ือคลิปวิดีโอผ่านส่ือเพจเฟซบุ๊ก การอพัเดต

ขอ้มูลบนเว็บไซต์ การออกบูธประชาสัมพนัธ์แนะนําหน่วยงานและนักจิตวิทยา และการจดักิจกรรมนิทรรศการ           

รวมไปถึงการสัมมนาในประเด็นท่ีข้องกับความดูแลของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ ซ่ึงจากการสร้างสรรค ์                   

แผนกิจกรรมประชาสัมพนัธ์จะช่วยทาํให้การดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานมีความต่อเน่ืองและ

ชดัเจน โดยเป็นการดาํเนินงานแบบเชิงรุก สร้างความเคล่ือนไหวบนส่ือออนไลน์อยู่เสมอ ตลอดจนการจดัโครงการ

หรือกิจกรรมกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซ่ึงจะทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความเขา้ใจหน่วยงานมากยิ่งข้ึน  

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า สาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต มีการระบุถึงแผนการดาํเนินงาน

ดา้นกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่ชัดเจน แต่มีนโยบายและแผนการดาํเนินงานของหน่วยงานระยะเวลา 5 ปี คือ  

1) การดาํเนินงานตามแผนโครงการ และ 2) การดาํเนินงานเชิงรุก ซ่ึงส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีใชใ้นโครงการต่าง ๆ คือ 

ส่ือออนไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผลจากการศึกษาวิจยัทาํใหผู้วิ้จยั

ได้สร้างสรรค์แผนกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ของสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ผ่านกิจกรรม

ประชาสัมพนัธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้หน่วยงานเป็นท่ีรู้จกัและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มข้ึน โดยผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ควรมีแผนโครงการพฒันาการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจดั

กิจกรรมผา่นส่ือออนไลน์ให้มีความเคล่ือนไหวอยูเ่สมอ การออกบูธเพ่ือประชาสมัพนัธ์บริเวณอาคารเรียนท่ีเป็นแหล่ง

ศูนยร์วมนกัศึกษา 

2. การดาํเนินการส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์โครงการมีการกาํหนดวตัถุประสงค์

เพ่ือให้ความรู้หรือแจง้ให้ทราบถึงแนวทางการดูแลป้องกนัสุขภาพและมีกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ นกัศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลยั ดงันั้นควรดาํเนินการโครงการท่ีมีการใหค้วามรู้ความสามารถในดา้นการดูแลสุขภาพจิตต่อไป 
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3. การดาํเนินการส่ือสารในปัจจุบนัเป็นการส่ือสารผา่นทางออนไลน์เพิ่มข้ึน แต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากเท่าท่ีควร 

ดงันั้นควรมีความต่อเน่ืองในการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น การผลิตเน้ือหาเก่ียวกบัสุขภาพจิต 

การทาํกิจกรรมผา่นช่องทางออนไลน์ เป็นตน้ 

จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ผู ้วิจัยได้เพ่ิมเติมรูปแบบแผนการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม 

เพ่ือการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานให้เป็นท่ีรู้จกัแก่กลุ่มเป้าหมาย และพฒันาช่องทางการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ 2 ของสาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ ดงัรายละเอียดตามรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 แผนภาพแสดงแนวทางการดาํเนินงานของหน่วยพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มบุคลากรสาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ

มหาวิทยาลยัรังสิต ดังนั้ นในการวิจยัคร้ังต่อไปควรประเมินผลการดาํเนินการด้านการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/

โครงการของสาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ และเพ่ิมแหล่งขอ้มูลในการศึกษาวิจยั คือ นกัศึกษาท่ีเคยท่ีเขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมหรือเข้ารับบริการ ทั้ งน้ี เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดําเนินงาน                

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

แผนการดําเนินงานของหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัตถุประสงค์ 1 

เพื่อพฒันานักศึกษาและบุคลากรในองคก์ร ให้มีพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นองคร์วม มีวถิีชีวติที่สมดุล

พอเพียงเป็นองคร์วม มีวถิีชีวติที่สมดุลพอเพียง ตาม

นโยบายมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 2 

เพื่อพฒันางานและระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสานงานกบั

ทีมงาน และเครือข่าย เพื่อให้ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ                                 

ที่หลากหลาย เป็นองคร์วม มีวถิีชีวติที่สมดุลพอเพียง ตามนโยบาย

มหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 3 
เพื่อพฒันานักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ 

และมีจิตสาํนึกที่ดีและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมและการปรับตวั

ให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบงานเป็นองคร์วม มีวถิีชีวติ

ที่สมดุลพอเพียง ตามนโยบายมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ  
 

- โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการให้คาํปรึกษาแก่

อาจารยท์ี่ปรึกษา 

- โครงการเสวนาวชิาการ การให้คาํปรึกษานักศึกษา

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการป้องปัญหาการ

ตั้งครรภไ์ม่พร้อมของนักศึกษา (วยัใสๆ รักเป็นปลอดภยั) 

- โครงการพฒันามหาวทิยาลยัรังสิตเพื่อสร้างเสริมสุข

ภาวะและปลอดบุหร่ียัง่ยืน 

- โครงการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อเพิ่มศกัยภาพตนเอง 

- โครงการกลุ่มจิตวทิยาพฒันาตน DIIT 

- โครงการสาํรวจความสุข สร้างภูมิคุม้กนัความเครียด   

- โครงการสาํรวจพฤติกรรมสูบบุหร่ีในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

- โครงการมหาวทิยาลยัสร้างสุข 

- โครงการสัมมนา ในหัวขอ้ “ทาํไมตอ้งบูลลี…่เร่ืองตลก

สาํหรับใครบางคนฟังแลว้ขาํไม่ออก” 

การดําเนินงานพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ ดังนี� 

- โครงการพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์ของหน่วยพฒันาคุณภาพชีวติ 

สาํนักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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6.  กติติกรรมประกาศ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรพงษ ์ วงศธี์ระธรณ์ ท่ี และ ดร. พงศภ์ทัร อนุมติัราชกิจ

ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งอยา่งยิ่งต่อการสร้างสรรคแ์ผน

กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน ตลอดจนพฒันาปรับปรุงแกไ้ขให้

ปริญญานิพนธ์น้ีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบคุณบุคลากรสํานักงานสวสัดิการสุขภาพ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให ้             

ความอนุเคราะห์ขอ้มูลและให้ความกรุณาสละเวลาในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการสร้างสรรค์แผนกิจกรรมซ่ึงขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์สาํหรับการวิจยัอยา่งยิง่ 
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