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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร TQM-Best Practices  
ประเภทองค์กร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   
ชื่อเรื่องน าเสนอ กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูงท่ีมีประสิทธิผล 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด  1.การน าองค์กร   
  
ชื่อหน่วยงาน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ท่ีอยู่ 63 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 02-6459000    โทรสาร 02-6459001   
เว็บไซต ์ www.ghbank.co.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1) นางสุดจิตตรา  ค าดี  
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
 โทรศัพท์  02-202-2182  มือถือ  0987895924   
 อีเมล ์ sudjittra.k@ghb.co.th 
 2) นางสาววณิฐารัตน์  บุญศุภนิตย์ 
 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 โทรศัพท์  02-202-1982  มือถือ  0955196442   
 อีเมล ์ vanitharat.b@ghb.co.th 

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม”  
1) ผู้น าระดับสูง มีแนวทางการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า คู่ความ

ร่วมมือที่ส าคัญอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทศิทางทั้งทีเ่ปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และช่องทางการสื่อสารชัดเจน เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้น าระดับสูงสื่อสารเรื่องส าคัญด้วยตนเองอย่างทันท่วงทีผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัลที่สามารถสร้างการรับรู้
และเข้าใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสารและน าไปปฏิบัตไิด้พร้อมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมสาขาทั่วประเทศ 

ประสิทธิผล  

การประเมินผลการสือ่สารของผู้น าระดบัสงู ได้แก่ 
1) คะแนนการรบัรู ้Mission Vision Value ของพนักงาน และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 90% 
2) คะแนนการรบัรู้ภารกิจหลกัในการให้บริการสินเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศัย ในกลุ่มลกูค้า ไม่น้อยกว่า 80% 
3) คะแนนประเมินความเห็นของพนกังานถึงประสิทธิผลของการสื่อสาร การสือ่สารเพื่อให้พนักงานจริงจังใน

การปฏิบัตงิาน และความรูส้ึกสบายใจที่จะสื่อสารกับผู้น าระดับสูงไม่นอ้ยกว่า 4.50 (จากคะแนนเต็ม 5) 
4) การบรรลุเป้าหมายผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามพันธกิจของธนาคาร 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [] อนุญาต   

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างท่ีน าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้ 
 [] อนุญาต    
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการให้บริการ
สินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยฝ่ายสื่อสารองค์ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการสื่อสารนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายองค์กรทั้งภายในและภายนอก สร้างการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม       
ถึงกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/พันธมิตร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ 

mailto:sudjittra.k@ghb.co.th
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และโครงการส าคัญต่าง  ๆเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเช่ือมั่น และใช้บริการกับธนาคาร น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี  ทั้งนี้
ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 3 C  ได้แก่ Content  Channel  และ CEO โดยผู้น าระดับสูงใช้สื่อสารถึงกลุ่มพนักงาน 
และ Stakeholder  เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผลสูงสุด (เอกสารแนบ) 

วิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย  : 
 พันธกิจ: ท าให้คนไทยมีบ้าน 
 วิสัยทัศน์:  ธนาคารที่ดีที่สุดส าหรับการมบี้าน 
 ค่านิยมองค์กร:  GIVE ได้แก่  G : Good Governance  ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
   I :  Innovative Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม ่
   V : Value Team Work ร่วมใจท างาน 
   E :  Excellent Services บริการเป็นเลิศ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีสอดคล้องกับประสิทธิผล : (1-2หน้า)  
 

ผู้น าระดับสูงใช้ “กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูงท่ีมีประสิทธิผล” โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าคู่ความร่วมมือที่ส าคัญตาม
กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูง (ตามภาพ) ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่  

ภาพกระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูง 

 
กระบวนการการสื่อสารของผู้น าระดับสูง ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนส าคัญ ได้แก่ 
ข้ันตอนที่ 1 ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า/ทบทวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารของผู้น า

ระดับสูง และน าเสนอคณะกรรมการจัดการเพื่อทบทวน “กระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูงท่ีมีประสิทธิผล” เป็น
ประจ าทุกปีในช่วงไตรมาสแรก และน าผลส ารวจประสิทธิผลการสื่อสารของผู้น าระดับสูงเป็นปัจจัยน าเข้าในการทบทวน 
โดยการสื่อสารของผู้น าระดับสูง ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ  

1) Content คือ สิ่งที่จะสื่อสารและการตัดสนิใจทีส่ าคัญเพื่อใหทุ้กคนเห็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน และมุ่งไปทิศทาง
เดียวกัน เช่น การถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายองค์กร และการตัดสินใจโครงการส าคัญ         
โดยในปี 2561 ธนาคารได้ด าเนินโครงการเพื่อเปลี่ยนระบบ Core Banking System ใหม่ ที่เรียกว่าระบบ GHB System 
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2) Channel คือ ช่องทางการสื่อสารทั้งช่องทาง Face to Face และช่องทางสื่อสารดิจิทัล เช่น การสร้าง 
Digital Platform ให้ผู้น าระดับสูงสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทาง/เป้าหมายองค์กร ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร อาทิ  
Facebook : GHB info Supermarket (Facebook กลุ่มปิด) โดยสามารถถ่ายทอดสดให้พนักงานสามารถรับชมได้
พร้อมกันทั่วประเทศ /  Line@ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารทั้งแบบ One Way และ Two Way แบบ Anywhere 
Anytime ช่วยสร้าง Engagement ร่วมกันภายในองค์กร /เสียงตามสาย Smart Radio ที่ให้ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ
พนักงานทั่วประเทศทุกสัปดาห์ เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน ผ่านรายการ MC Weekly   
การใช้ช่องทาง Face to Face สื่อสารในรูปแบบ Town Hall Meeting ผ่านการจัดงาน Management Symphony Meeting 
และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กลุ่มปิด เพื่อให้ผู้น าระดับสูงทุกท่านถ่ายทอดยุทธศาสตร์พร้อม Initiative Plan ที่
ส าคัญด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถาม เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

3) CEO ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการสื่อสารถ่ายทอดพนัธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจ สร้างความผูกพันภายในองค์กร และเป็นแรงกระตุ้นส าคัญให้เกิดการท างานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานทีด่ี 
บรรลุเหนือเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้ันตอนที่ 2 ผู้น าระดับสูงได้สื่อสารด้วยตนเองกับพนักงานทัว่ทั้งองค์กร โดยกระตุ้นใหเ้กดิการสือ่สารสองทศิทาง
ตรงไปตรงมาและสือ่สารเรือ่งส าคัญ เพื่อสร้างความผกูพันและมุ่งใหเ้กิดผลการด าเนินการทีด่ี รวมถึงสื่อสารกบัลกูค้า และ
คู่ค้าคู่ความร่วมมือที่ส าคัญตามตาราง 

 

การสื่อสารที่ส าคัญกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าคู่ความร่วมมือ เป็นดังนี ้
1) สื่อสารกับพนักงาน  เช่น การจัด Town Hall Meeting :  Meeting with ‘MD’  เพื่อให้ผู้น าระดับสูงพบกับพนักงานทั่วทั้ง

องค์กร เป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง  เพื่อแจ้งผลการด าเนินงานที่ส าคัญและขอความร่วมมือพนักงานเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร เช่น การท า SIP Plan เพื่อบรรลุเป้าสินเช่ือปล่อยใหม่  และขอให้พนักงานทุกคนมีสว่นรว่มเพือ่น า
ระบบ GHB System ใช้งานจริง (On Production ระบบ GHB System)  เป็นต้น รวมถึงเปดิโอกาสใหพ้นักงานสอบถาม 
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ถี่ช่องทางการส่ือสาร (Channel)

1/2
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Audience
ส่ิงที่ผู้น าระดับสูงต้องการส่ือสาร

(Content) ช่องทาง Face to Face ช่องทาง ดิจิทลั
1.ทบทวน MVV/ยุทธศาสตร์ Workshop Telepresence Y 2 ผู้บริหาร

Symphony Meeting (Town Hall Meeting) FB Live Y 2 * ผู้บริหาร/พนกังาน

Developer Meeting Line Group Y 2 คูค่วามร่วมมือ

Outsource Meeting Line Group Y 2 คูค้่า

Press Conference FB Live Q 2 ลูกค้า

3.ถ่ายทอดตัวชีวั้ด ประชมุกลุ่มงาน/สายงาน Telepresence Y 2 * พนกังาน

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

5.เร่ืองด่วน อาท ิสถานการณ์น า้ท่วม Line Group

เร่ืองที่กระทบลูกค้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคาร Line Group:BCM

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

/นวัตกรรม/กฎระเบยีบ/คู่มือปฎิบตัิงานใหม่ Engagement ให้เห็นภาพเดียวกนั  PR Branch  Live/Smart Radio (MC Weekly)

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

ที่ส าคัญ และให้สอบถาม เสนอแนะต่างๆ (Town Hall Meeting) FB Live

สมัมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ/ตรวจเยี่ยมสาขา _ Q 2

ยกยอ่ง ชมเชย ให้รางวลั / SIP Plan Line Group/Line@ Q 2

9.รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะจากลูกค้า/ ผู้บริหารลงพืน้ทีท่ ากิจกรรม

ให้ความส าคัญกับการบริการลูกค้า Peak Load Day

10.ส่ือสารเพื่อสร้างความผกูพัน/รับฟังปัญหา/ความคิดเหน็Floor Walk/Open Door Policy/ตรวจเยีย่มสาขา Line@ M 2 พนกังาน

11.การถ่ายทอด MVV นโยบาย และทศิทางองค์กร การท าตลาดเชิงรุก Digital Platform ของธนาคาร ลูกค้าสินเช่ือ

ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เปิดโอกาสและเปลี่ยนข้อคิดเหน็จากลกูค้า (Owned Media) ลูกค้าเงินฝาก
หมายเหตุ ความถี่ O = On Going M = Monthly Q = Quarterly Y = Yearly

ผู้บริหาร/พนกังาน

ผู้บริหาร/พนกังาน

ผู้บริหาร/พนกังาน

ลูกค้า

8.กระตุ้นให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี

ประชมุ O 2

Official Facebook M 2
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Audience

*
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เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ  ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งเสริมการสร้างความผูกพันและมุ่งให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดี 

2) สื่อสารกับคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ เช่น การจัดงาน Developer Meeting โดยผู้น าระดับสูงของธนาคารพบ
กับผู้น าระดับสูงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Developer) เพื่อถ่ายทอดนโยบายธนาคารพร้อมเป้าหมายองค์กร
ที่ส าคัญ และรับฟังความต้องการลูกค้าผ่าน Developer เพื่อน าไปออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้า เช่น แนวทางการ
ด าเนินโครงการบ้านล้านหลัง และหลกัเกณฑ์ Macro Prudential ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะกระทบการซื้อบา้น
หลังที่ 2 – 3 ของลูกค้า เป็นต้น 

3) สื่อสารกับลูกค้า โดยก าหนดให้ผู้น าระดับสูงทุกท่านลงพื้นที่ให้บริการเพื่อรับทราบปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าด้วยตนเองในวันที่ลูกค้ามีการใช้บริการสูงสุด (Peak Load Day)  พร้อมสรุปปัญหา/
อุปสรรคที่พบระหว่างปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม After Action Review (AAR)  และน าเสนอคณะกรรมการจัดการ 
เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยในปี 2562 ธนาคารมุ่งเน้นให้ผู้น าระดับสูงสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าแบบ 
Mass ผ่านรายการ GHB Talk เผยแพร่ผ่าน Platform การสื่อสารของธนาคาร (Owned Media) เพื่อสร้างการรับรู้ 
สร้างความผูกพัน ให้ ธอส.เป็น Top of Mind ในด้านสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อ
ข้อเสนอแนะร่วมกันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในยุค 4.0    

 

ข้ันตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลกระบวนการสื่อสารของผู้น าระดับสูงโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดท าแบบ
ส ารวจพนักงานและคู่ค้าคู่ความร่วมมือ  และน าผลส ารวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง “กระบวนการการสื่อสารของผู้น า
ระดับสูง”  และ ”ตารางการสื่อสารของผู้น าระดับสูง”  ทั้งนี ้ในช่วงปี 2560-2562 ธนาคารไดป้รับเปลี่ยนระบบ GHB 
System (Core Banking System) ซึ่งเป็นระบบไอทีขนาดใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าสูงสุดของ ธอส. ธนาคารได้น า
กระบวนการสื่อสาร 3 C มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อสือ่สารโครงการส าคัญ เพื่อให้สามารถ On Production ได้ทันก าหนด 
และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธนาคาร สร้างรายได้ ลดโอกาสสูญเสียจากการใช้ระบบเดิม  

จากกระบวนการการสื่อสารของผู้น าระดับสงูดังกล่าว ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านการสื่อสารของผู้น าระดับสงูซึง่สงู
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และ ธอส.สามารถด ารงความเป็นผู้น าด้านตลาดสินเช่ือที่อยู่อาศัย โดยมีผลลัพธ์ที่ส าคัญ ได้แก่  

 
ผลลัพธ์ท่ีส าคัญ ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1) คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
(Mission Vision Value) ของพนักงาน 

90% 92.0% 94.80% 97.89% 

2) คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม  
(Mission Vision Value) ของคู่ค้าคู่ความร่วมมือ     

90% 95% 96.20% 100% 

3) คะแนนการรับรู้ภารกิจหลักในการให้บริการสินเ ช่ือ
เพื่อที่อยู่อาศัย ในกลุ่มลูกค้า 

80% - 73.90% 81.70% 

4) คะแนนประเมินความเห็นของพนักงานถึง 
4.1 ประสิทธิผลการสื่อสารสองทิศทาง 

 
4.50 

 
4.61 

 
4.67 

 
4.78 

4.2 การสื่อสารเพื่อให้พนักงานจริงจังในการปฏิบัติงาน  4.50 4.68 4.72 4.85 
4.3 พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะสื่อสารกับผู้น าระดับสูง 4.50 4.58 4.64 4.73 
5) การบรรลุเป้าสินเช่ือปล่อยใหม่เทียบกับเป้าหมาย 100% 98.88% 

(168,136ลบ.) 
110.43% 

(196,817ลบ.) 
112.83% 
(213,161) 

6) เป็นผู้น าด้านตลาดสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (ปล่อยใหม่) อันดับ 1 อันดับ 1 
 (28.7%) 

อันดับ 1 
 (31.1%) 

อันดับ 1 
 (30.33%) 

7) เป็นผู้น าด้านตลาดสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย (คงค้าง) อันดับ 1 อันดับ 1 
 (28.1%) 

อันดับ 1 
 (28.9%) 

อันดับ 1 
 (29.54%) 
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