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กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูง
ที่มีประสิทธิผล 

น าเสนอโดย 
นางสุดจิตตรา ค าดี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสือ่สารและภาพลกัษณอ์งค์กร 
และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 



(ชื่อบริษัท) 2 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
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หัวข้อน าเสนอ 
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 1. บทสรุปของผู้บริหาร 

 ปี 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศนโยบาย 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “ท าให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ 
“ ธ น า ค า ร ที่ ดี ที่ สุ ด  ส า ห รั บ ก า ร มี บ้ า น ”  พ ร้ อ ม ป ร ะ ก า ศ แ ผ น 
Transformation to Digital Services เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ธอส.ได้ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อ
บรรลุ SMART Goals 
 นับเป็นความท้าทายของผู้น าระดับสูงที่จะต้องสื่อสารให้พนักงาน
ทั่วทั้งองค์กร ลูกค้า และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ เพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน เข้าใจ
เหมือนกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่จะให้ด าเนิน
โครงการต่างๆประสบความส าเร็จ มีผลการด าเนินงานที่ดี และท าให้ ธอส.
บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  
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   1. บทสรุปของผู้บริหาร 

ผู้น าระดับสูงใช้ “กระบวนการสื่อสารของ
ผู้น าระดับสูงที่มีประสิทธิผล”โดยมุ่งเน้น
การสื่อสารด้วยตนเองแบบสองทางทั้งที่เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ เพื่ อ เป็น
แนวทางในการสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า 
และคู่ค้ าคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ อย่าง
ทันท่วงทีผ่านช่องทาง Face to Face 
ควบคู่กับช่องทางดิจิทัล ทีส่ามารถสร้างการ
รับรู้  และสร้างความผูกพันได้พร้อมกัน     
ทั่วทั้งองค์กรรวมถึงพนักงานสาขา  



(ชื่อบริษัท) 5 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

• ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
พ.ศ. 2496  

• เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาลในการ
สนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
และปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

พันธกิจ วิสัยทัศน ์

ธนาคารที่ดีที่สุด 
ส าหรับการมี “บ้าน” 
The Best Housing Solution Bank 
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ปี 2562 ธอส.ได้ทบทวนค่านิยม 
GIVE และเพิ่มเติม 

4 พฤติกรรมมุ่งเน้น (GIVE+4) ได้แก ่

1. (En) courage to change 
2. Achievement Oriented 
3. Professional  
4. Speed 

2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก 
1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
- Social Product  
   (รายได้น้อย-ปานกลาง) 
- Business Product 
  (รายได้สูง) 
2. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก  
- วงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท (Size S) 
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 
1,000 ล้านบาท (Size M) 
- และวงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
(Size L) 

กลไกการส่งมอบ 
1.บุคลากรธนาคาร (Human) 
    - สาขา 
2.ตัวแทนธนาคาร (Business Facilitator) 
   - ตัวแทนรับช าระเงินกู้ และตัวแทนผู้ส่งมอบ  
   - คู่ความร่วมมือ  
3. Digital (Non-Human) 
   - ATM 
   - LRM เครื่องรับช าระเงินกู้อัตโนมัติ  
   - Internet & Mobile  Banking 
   - Mobile Application  
   - GHB ALL 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

 
คะแนนประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส ในการด าเนินงาน (ITA)  
ของ ส านักงาน ป.ป.ช.  

ปี 2561 ได้คะแนนอันดับ 1 (99.55 คะแนน) 
ปี 2560 ได้คะแนนอันดับ 1 (97.97 คะแนน) 

 

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)  
ประจ าปี 2561 
จ านวน 3 รางวัล 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  
Thailand Quality Class (TQC) 

ประจ าปี 2561 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 
รางวัลเกียรติยศ ของ ธอส. อันน ามาสู่ความภาคภูมิใจ 
- รางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจ าปี 

2561 
- รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 (ITA Awards) ซึ่ง ธอส.ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ
หนึ่ง 2 ปีติดต่อกัน 

- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 จ านวน 3 รางวัล 
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น  3 ปี ซ้อน (ปี 2548 – 2550) 
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2560 
- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2019" ประเภท “CORPORATE 

SUSTAINABILITY AWARD” 
- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2018" ประเภท "DIGITAL 

BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD” 
- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2014”ประเภทรางวัล “Top 

Business Strategy Award” 
- รางวัลสุดยอดธนาคารแห่งปี 2557 
- รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (A2S) ได้รางวัล Thailand ICT Excellence 

Awards 2017 
- รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจ าปี 2560 ในงาน NACC Awards 2017 
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ลูกค้า 
ต้องการทราบข้อมู ลข่ าวสารที่ ถู กต้ อ งครบถ้วน  ชั ด เจน              

ตามหลัก Market Conduct ของ ธปท. 

ต้องการทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ โครงการส าคัญ อย่างทันท่วงที 
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่คลอบคลุมทั้งช่องทาง Online/Offline  

ต้องการสื่อสาร 2 ทางกับผู้น าระดับสูง เพื่อสอบถามและเสนอแนะ 

พนักงาน 
 ต้องการทราบแนวทางการด าเนินงานของธนาคาร 
 ต้องการทราบเป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน 
 ต้องการทราบโครงการส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลง 
 ต้องการพูดคุยอย่างสบายใจกับผู้บริหารระดับสูง คู่ค้าคู่ความร่วมมือ (Developer) 

ต้องการทราบนโยบายของธนาคารที่เอื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจ และร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือบรรลุพันธกิจร่วมกัน คือ ท าให้คนไทยมีบ้าน  
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ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสงูเพื่อ
สื่อสารกับพนักงาน 

กิจกรรม ดัชนีวัดคุณภาพ  

1. พนักงานต้องการทราบ
แนวทางการด าเนินงานของ
ธนาคาร 

ถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
แถลงนโยบาย และทิศทางองค์กร 

- Symphony Meeting 
- รายการ MC Weekly

ถ่ายทอดสดผ่าน FB Live และ
เสียงตามสาย Smart Radio 

- การรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์  และค่านิยม  
( Mission Vision Value) ของพนักงาน 

 

2. พนักงานต้องการทราบ
เป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน 

การประชุมกลุ่มงาน/ สายงานเพื่อ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด 

- Meeting  
 

- การบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 
- เป็นผู้น าด้านตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  

(ปล่อยใหม่) 
- เป็นผู้น าด้านตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

(คงค้าง) 

3. พนักงานต้องการทราบ
โครงการส า คัญที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 

เปิดเวทีให้พนักงานพบปะผู้บริหาร
เ พื่ อ แ จ้ ง ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น /
โครงการส าคัญ พร้อมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

- Meeting with MD การสื่ อสารเพื่ อ ให้พนักงานจริ ง จัง ในการ
ปฏิบัติงาน  และเห็นภาพเดียวกันทั้งองค์กร 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
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ความต้องการ 
ความคาดหวัง 

การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูง
เพื่อสื่อสารกับพนักงาน 

กิจกรรม ดัชนีวัดคุณภาพ  

4. พนักงานต้องการพูดคุย
อย่างสบายใจกับผู้บริหาร
ระดับสูง 

สื่อสารเพ่ือสร้างความผูกพันรับฟัง
ปัญหา/ ความเห็นของพนักงาน 

- Open Door Policy 
- Floor Walk 
- Peak Load Day 

พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะสื่อสารกับผู้น า
ระดับสูง 

5 .  ลู ก ค้ าต้ อ งการความ
ส ะ ด ว ก  ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ที่จูงใจ 

ผู้บริหารรับฟังปัญหา จากลูกค้า
ด้วยตนเองทุกประเด็น 

- Peak Load Day 
- Facebook Official 

ความนิยมขอผู้ใช้บริการ 
การตอบข้อซักถาม - หาแนวทางช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

6.Developer ต้องการ
แนวนโยบายของธนาคารที่
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและ
ร่วมกันเพ่ือบรรลุ    พันธกิจ 
“ท าให้คนไทยมีบ้าน” 

ผู้บริหารแถลงนโยบาย ทิศทางของ
องค์กร ทิศทางการมีส่วนร่วมกับ 
Developer เพื่อน าไปพัฒนาปรัง
ปรุงการด าเนินงานของธนาคารกับ
ผู้ประกอบการ  

- Developer Meeting บรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง 
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

ขาดความชัดเจนใน
การด าเนินการเพ่ือ
สื่อสารของผู้น า

ระดับสูงแต่ละท่าน 

Content & Channel 

ยังไม่ถูกจัดเป็นกลุ่ม

ตามผู้รับสาร 

ช่องการสื่อสารยังไม่

คลอบคลุมพนักงาน

ท้ังองค์กร 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  

3. ช่องการสื่อสารยังไม่คลอบคลุมพนักงานทั้งองค์กร 

ปัญหาที่พบในอดีต 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าแม้ที่ผ่านมา
ธนาคารอาคารสง เคราะห์ จ ะมี 
แนวทางการสื่อสารแตย่ังพบปัญหา 

1. ขาดความชัดเจนในการด าเนินการเพื่อสื่อสารของผู้น า

ระดับสูงแต่ละท่าน 

2. Content & Channel ยังไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มตามผู้รับสาร 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ ได้แก ่
ขั้นตอนที่ 1   
ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า/
ทบทวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารของ
ผู้น าระดับสูง และน าเสนอคณะกรรมการจัดการ
เพื่อทบทวน “กระบวนการสื่อสารของผู้น า
ระดับสูงที่มีประสิทธิผล” เป็นประจ าทุกปีในช่วง
ไตรมาสแรก และน าผลส ารวจประสิทธิผลการ
สื่อสารของผู้น าระดับสูงเป็นปัจจัยน าเข้าในการ
ทบทวน โดยการสื่อสารผู้น าระดับสูงใช้กลยุทธ์  
3 C 
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คือสิ่งที่จะสื่อสารและการตัดสินใจที่
ส าคัญ ได้แก่  พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ค่ านิยม นโยบาย ทิศทาง  และ
เป้าหมายองค์กร โครงการส าคัญ/
นวัตกรรม และผลการด าเนินงาน  

คือ ช่องทางการสื่อสารทั้งช่องทาง 
Face to Face และช่องทางสื่อสาร
ดิ จิ ทั ล  เ ช่ น  ก า ร ส ร้ า ง  Digital 
Platform ให้ผู้น าระดับสูงสื่อสาร
ถ่ายทอด MVV  (Mission Vision 
Value) น โ ยบาย  ทิ ศทา ง  และ
เป้าหมายองค์กร ไปยังพนักงาน 
ทั่วทั้งองค์กร 

ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจ สร้างความผูกพันทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร และเป็นแรง
กระตุ้นส าคัญที่ท าให้พนักงานกล้า
พูดคุย และแสดงความคิดเห็นและ
เกิดการท างานเป็นทีมเพื่อให้ได้ 
ผลการด าเนินงานที่ดี บรรลุเหนือ
เป้าหมายที่ก าหนด 

Content 

1. Content 2. Channel 3. CEO 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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Content 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

content 

พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ค่านิยม 

นโยบาย 
ทิศทาง 

เป้าหมาย 

ผลิตภัณฑ์
/บริการ 

โครงการ
ส าคัญ 

เรื่องทั่วไป 

เรื่อง
ส าคัญ 

เรื่องด่วน 
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Content 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

Channel 

Face to Face 

Symphony Meeting 
Developer Meeting 

Outsource Meeting 

Meeting (Management Committee) 

Peak Load Day 

Floor walk 

Meeting with MD (Town Hall Meeting) 

Digital Channel 

Facebook Official 

Facebook กลุ่มปิด 

GHB info Supermarket 

Smart Talk 
line@ 

Telepresence 

Smart Radio 

 (รายการ MC Weekly) 

Line Group ต่างๆ 

Meeting with MD 

PR Branch 

BCM 
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ขั้นตอนที่ 2 
ผู้น าระดับสูงได้สื่อสารด้วยตนเองกับพนักงานทั่วทั้ง
องค์กร โดยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทิศทาง
ตรงไปตรงมาและสื่อสารเรื่องส าคัญ เพื่อสร้างความ
ผูกพันและมุ่งให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมถึง
สื่อสารกับลูกค้า และคู่ค้าคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ  
ตามตารางการสื่อสารของผู้น าระดับสูง(Leadership 
Communication) 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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ส่ิงท่ีผูน้ าระดับสูงต้องการส่ือสาร

(Content) ช่องทาง Face to Face ช่องทาง ดิจิทัล พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า

1.ทบทวน MVV/ยุทธศาสตร์ Workshop Telepresence Y 2

Symphony Meeting

(Town Hall Meeting)

Developer Meeting Line Group Y 2 o o o

Outsource Meeting Line Group Y 2 o o

Press Conference FB Live Q 2 o

3.ถา่ยทอดตัวช้ีวัด ประชุมกลุ่มงาน/สายงาน Telepresence Y 2 * o

4.ติดตามผลการด าเนินงาน Management Committee Line Group Q 2 * o

5.เร่ืองด่วน อาทิ สถานการณ์น้ าท่วม Line Group

เร่ืองท่ีกระทบลูกค้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคาร Line Group:BCM

6.โครงการส าคัญ อาทิ เปล่ียนระบบ GHB System ประชุม Town Hall Meeting/FB Live O 2 *

/นวัตกรรม/กฎระเบยีบ/คู่มือปฎบิตัิงานใหม่ Engagement ใหเ้หน็ภาพเดียวกัน  PR Branch  Live/Smart Radio (MC Weekly)

7.เปดิเวทีกับพนักงานเพื่อแจ้งผลการด าเนินงาน Meeting with MD Line Group: Meeting with MD Q 2

ท่ีส าคัญ และให้สอบถาม เสนอแนะต่างๆ (Town Hall Meeting) FB Live

ยกย่อง ชมเชย ใหร้างวัล Line Group/Line@ Q 2 o

SIP Plan _ Q 1 o

9.รับฟังปญัหา/ข้อเสนอแนะจากลูกค้า/ ผู้บริหารลงพ้ืนที่ท ากิจกรรม

ให้ความส าคัญกับการบริการลูกค้า Peak Load Day

10.ส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพัน/รับฟังปญัหา Floor Walk/Open Door Policy

 /ความคิดเห็นพนักงาน ตรวจเยี่ยมสาขา

11.การถา่ยทอด MVV นโยบาย และทิศทางองค์กร การท าตลาดเชิงรุก Digital Platform ของธนาคาร o o

ผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆ เปดิโอกาสและเปลี่ยนขอ้คิดเหน็จากลูกค้า (Owned Media) o o
หมายเหตุ ความถี ่O = On Going M = Monthly Q = Quarterly Y = Yearly

*

2.การแถลงนโยบายทิศทางและเปา้หมายองค์กร

Official Facebook

8.กระตุ้นให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดี

ประชุม O 2

M 2

Y

2O *

Line@ M 2

o

คว
าม

ถี่

*

ช่องทางการส่ือสาร (Channel)

1/2
 W

ay

2FB Live

Ke
y D

ec
isi

on

o o o

o

Leadership Communication 

Audience

o

o

o

o

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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 จากกระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูง โดย
ใช้กลยุทธ์ 3 C น าไปสู่การจัดท าแผนการสื่อสารของผู้น า
ระดับสูงรายบุคคล และปฏิบัติตามแผนการสื่อสาร โดย
ฝ่ายสื่อสารองค์กรถ่ายทอดตารางการสื่อสารของผู้น า
ระดับสูง (Leadership Communication) ลงสู่แผนการ
สื่อสารรายบุคคลของผู้น าระดับสูงเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ได้จริง และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ 
ECRS (Executive Communication Report System) 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

Leader Communication 
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โครงการ 
เปลี่ยนระบบ 
GHB System  

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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GHB System 
On 

Production Stage 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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GHB System 
on 

Production Stage 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

1st Transaction 

We are Ready to CHANGE 

New CBS Platform 

Kick Off  
โครงการระบบงานหลัก 

On Production 

System Rehearsal 

[ความส าเร็จ ก้าวเล็กๆ  
สู่ความส าเร็จ ที่ยิ่งใหญ่กว่า] 
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Telepresence /Line Group : PR Branch 
ถ่ายทอดสดเพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารสาขา  

MC Weekly 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

SMART Radio : 
MC Weekly 
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Peak Load Day 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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Town Hall Meeting Meeting with MD Floor walk  

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
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โครงการบ้านล้านหลัง Outsource Meeting 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

Developer Meeting 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

ขั้นตอนที่ 3  
ติดตามประเมินผล โดยฝ่ ายสื่ อสารองค์ กรทบทวน
กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูงเสนอคณะกรรมการ
จัดการ เพื่อทบทวนเป็นประจ าทุกปี ในช่วงไตรมาส 1 โดย
น าผลส ารวจประสิทธิผลการสื่อสาร เป็นปัจจัยน าเข้าในการ
ทบทวนการสื่อสารน าไปสู่การปรับปรุงที่ เปิดกว้างให้
พนักงาน และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ/ลูกค้า ได้แสดงความ
คิดเห็นน าไปสู่การปรับปรุง  โดยแต่ละปีผู้น าระดับสูงร่วมกัน
ก าหนดแผนการสื่อสารขององค์กร/รายบุคคลขึ้นและ
รายงานผลการสื่อสารของตนเองลงในระบบ ECRS เพื่อให้
พนักงานติดตามทาง Intranet ได้  
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

ตัวอย่างหน้าจอระบบ ECRS 

1. ใส่รหัสโดยระบุ ชื่อ และ password อีเมล์ของเลขาผู้บริหารในแต่ละท่าน 



ตัวอย่างหน้าจอระบบ ECRS 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

2. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย กดบันทึกผล จะโชว์กิจกรรมของผู้บริหารที่บันทึกไว้ 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

3. ผลรายงานกิจกรรมของผู้บริหาร 

ตัวอย่าง 
หน้าจอ 
ระบบ 
ECRS 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

วิวัฒนาการสู่
ความส าเร็จของ

ระบบ 
Executive 

Communication 
on Report 
Systems 
(ECRS)  

-อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
-ช่วงระบบยังไม่เสร็จ ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร ไดอ้อกแบบตาราง Excel 
(Leadership 
Communication Model) 
ส าหรับใหเ้ลขาผู้น าระดับสูง
บันทึกกิจกรรมของผู้บริหารของ
แต่ละท่านลงในตารางแบบ 
Manual  

-ระบบ ECRS เสร็จสมบูรณ์  
สามารถใช้งานได้จริง  
- ผู้น าระดับสูงให้ความส าคัญใน
การสื่อสารด้วยตนเองตามตาราง
การสื่อสารรายบุคคล  
-เลขาผู้น าระดับสูงบันทึกข้อมูลใน
ระบบและออกผลรายงาน 
-การแสดงข้อมูล โดยมี
ภาพประกอบ และรายละเอียด 
เช่น วัน เวลา สถานที่ ช่ืองาน  
-พนักงานทั่วท้ังองค์กรสามารถเข้า
ดูกิจกรรมของผู้น าระดับสูงได้ ผ่าน
ระบบ ECRS  

ปี 2559-2560 

ปี 2561-2562 

ก่อนปี 2559 

-ผู้น าระดับสูง
สื่อสารด้วยตนเอง 
โดยไม่มีแผนการ
สื่อสารรายบุคคล
และไม่มีการติดตาม
ผลการสื่อสารอย่าง
เป็นระบบ 



ก35ช 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1)คะแนนการรับรู้พันธกจิ วิสยัทัศน์ และคา่นิยม (Mission,  Vision,  Value) ของพนักงาน 95% 91.00% 92.00% 94.80% 97.89%

2)คะแนนการรับรู้พันธกจิ วิสยัทัศน์ และคา่นิยม (Mission, Vision, Value) ของคูค่า้คูค่วามร่วมมอื 85% 85.20% 95.00% 96.20% 97.66%

3)คะแนนประเมนิความเห็นของพนักงานท่ีมต่ีอการสือ่สารของผู้น าระดบัสงู

 3.1) ประสทิธิผลการสือ่สารสองทิศทาง

3.2) การสือ่สารเพ่ือให้พนักงานจริงจงัในการปฏิบัติงาน 4.5 4.68 4.72 4.85

3.3) พนักงานรู้สกึสบายใจท่ีจะสือ่สารกบัผู้น าระดบัสงู 4.5 4.58 4.64 4.73

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

(157,447ลบ.) (168,136ลบ.) (196,817ลบ.) (213,161ลบ.)

อันดบั 1 อันดบั 1 อันดบั 1 อันดบั 1

27.70% 28.10% 28.90% 30.33%

อันดบั 1 อันดบั 1 อันดบั 1 อันดบั 1

27.70% 28.10% 28.90% 29.90%

7) ความนิยมของผู้ใช้บริการ อันดบั 1 95.89% 95.98% 96.28% 96.86%

ผลลัพธ์ทีส่ ำคัญ
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร

4.5 4.5 4.61 4.67 4.78

4) การบรรลุเป้าสนิเช่ือปล่อยใหม่ บรรลุเปา้หมายทีก่ าหนด

5) เป็นผู้น าดา้นตลาดสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (ปล่อยใหม)่ อันดบั 1

อันดบั 16) เป็นผู้น าดา้นตลาดสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (คงคา้ง)

ล าดับ 4-7  
การสื่อสาร 
เป็นหนึ่งใน 

ปัจจัย
ความส าเร็จให้ 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
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1-2. คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
และค่านิยม ( Mission Vision 
Value) ของพนักงาน และคู่ค้า
คู่ความร่วมมือ 

91 

85.2 

92 

95 94.8 

96.2 

97.89 97.66 

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

พนักงาน คู่ค้าคู่ความร่วมมือ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ  
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3. คะแนนประเมินความเห็น
ของพนักงานที่มีต่อการ
สื่อสารของผู้น าระดับสูง 

4.5 

4.61 

4.68 

4.58 

4.67 

4.72 

4.64 

4.78 

4.85 

4.73 

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ  
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4. การบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ  
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5.ผู้น าตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม ่ 6.เป็นผู้น าตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง 

27.7 

28.1 

28.9 

30.3 

26

26.5

27

27.5

28

28.5

29

29.5

30

30.5

เป็นผู้น าด้านตลาดสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย(ปล่อยใหม่) 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

27.7 

28.1 

28.9 

29.9 

26.5

27

27.5

28

28.5

29

29.5

30

30.5

ผู้น าด้านตลาดสนิเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย(คงค้าง) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ  
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7.ความนิยมของผู้ใช้บริการ 
95.89 

95.98 

96.28 

96.86 

95.4

95.6

95.8

96

96.2

96.4

96.6

96.8

97

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ  

ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค 
 กระบวนการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้ 

ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง การสื่อสารถึง
กลุ่มสาขาซึ่งจ าเป็นต้องใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัล เพื่อ
ประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณ  

 Mindset และ Skill ของผู้รับสารยังไม่พร้อมเปิดใจรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางดิจิทัล 

แนวทางแก้ไข 
 การน าผลส ารวจมาเป็นปัจจัยน าเข้าเพื่อทบทวนกระบวนการ

สื่อสารและช่องทางการสื่อสารเป็นประจ าทุกปี 
 ยกระดับช่องทางสื่อสารดิจิทัล การสร้าง Digital Platform 

ให้ผู้น าระดับสูงใช้สื่อสารเรื่องด่วน เรื่องส าคัญ และเรื่อง
ทั่วไป 

 การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล  (Digital Culture) 
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8. ความท้าทายต่อไป  

2. การมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้ง
องค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

1. การรักษาระดับคะแนนการรับรู้  Mission 
Vision Value ของพนักงานและคู่ค้าคู่ความ
ร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 95% และคะแนนประเมิน
ความเห็นของพนักงานถึงประสิทธิผลของการ
สื่อสาร การสื่อสารเพื่อให้พนักงานจริงจังใน
การปฏิบัติงาน และความรู้สึกสบายใจที่จะ
สื่อสารกับผู้น าระดับสูงไม่น้อยกว่า 4.50 (จาก
คะแนนเต็ม 5) ให้ไม่น้อยกว่าเดิมและการ
ยกระดับการสื่อสารของผู้น าระดับสูงให้สูงขึ้น 

3. การบรรลุเป้าหมายผลการด าเนินงาน
ที่ ส าคัญตามพันธกิ จ  บรรลุ แผน
ยุ ทธศาสตร์  และก้ า วสู่ ก า ร เป็ น
ธนาคารที่ดีที่สุดส าหรับการมีบ้าน 
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  

 ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ ยนไปผู้น าระดับสู งสามารถ 
Communicate & Engage กับพนักงานได้ทั่วทั้งองค์กร 
รวมถึงลูกค้าและคู่ค้าคู่ความร่วมมือ โดยน า Digital Platform 
ใหม่ๆซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
พนักงานทั่วทั้งองค์กรสามารถรับข่าวสารต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ทันท่วงที และท าให้พนักงานกล้าแสดงความคิดเห็น และมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรได้ 

 ปัจจัยแห่ งความส า เร็ จของการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 3 C ได้แก่ 
Content Channel และ CEO โดย 
CEO มุ่งมั่นและปฏิบัติตนเป็นแบบ 
อย่างที่ดีในการสื่อสารตามแผนการ
สื่อสารไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กรใน
ทุกโอกาส ส่งผลให้ผู้น าระดับสูงท่าน
อื่นปฏิบัติตาม 
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10. เอกสารอ้างอิง 

MALCOLM BALDRIGE 
NATIONAL QUALITY AWARD 
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ภาพประกอบ 



(ชื่อบริษัท) 46 

ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 


