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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
1) ผู้นาระดับสูง มีแนวทางการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ลูกค้า และคู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือที่สาคัญอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทิศทางทั้งทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการกาหนด
กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และช่องทางการสื่อสารชัดเจน เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
2) ผู้นาระดับสูงสื่อสารเรื่องสาคัญด้วยตนเองอย่างทันท่วงทีผ่านช่องทางสื่อสารดิจิทัลที่สามารถสร้างการรับรู้
และเข้าใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสารและนาไปปฏิบัตไิ ด้พร้อมกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งครอบคลุมสาขาทั่วประเทศ
ประสิทธิผล
การประเมินผลการสือ่ สารของผู้นาระดับสูง ได้แก่
1) คะแนนการรับรู้ Mission Vision Value ของพนักงาน และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า 90%
2) คะแนนการรับรู้ภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย ในกลุ่มลูกค้า ไม่น้อยกว่า 80%
3) คะแนนประเมินความเห็นของพนักงานถึงประสิทธิผลของการสื่อสาร การสือ่ สารเพื่อให้พนักงานจริงจังใน
การปฏิบัตงิ าน และความรูส้ ึกสบายใจที่จะสื่อสารกับผู้นาระดับสูงไม่นอ้ ยกว่า 4.50 (จากคะแนนเต็ม 5)
4) การบรรลุเป้าหมายผลการดาเนินงานที่สาคัญตามพันธกิจของธนาคาร
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นาเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[] อนุญาต
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการให้บริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยฝ่ายสื่อสารองค์ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการสื่อสารนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายองค์กรทั้งภายในและภายนอก สร้างการรับรู้ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ถึงกลุ่มพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/พันธมิตร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ
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และโครงการสาคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อมั่น และใช้บริการกับธนาคาร นาไปสู่ผลการดาเนินงานที่ดี ทั้งนี้
ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสาร 3 C ได้แก่ Content Channel และ CEO โดยผู้นาระดับสูงใช้สื่อสารถึงกลุ่มพนักงาน
และ Stakeholder เพื่อให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผลสูงสุด (เอกสารแนบ)
วิสัยทัศน์ค่านิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย :
 พันธกิจ: ทาให้คนไทยมีบ้าน
 วิสัยทัศน์: ธนาคารที่ดีที่สุดสาหรับการมีบ้าน
 ค่านิยมองค์กร: GIVE ได้แก่
G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I : Innovative Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม่
V : Value Team Work ร่วมใจทางาน
E : Excellent Services บริการเป็นเลิศ
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สอดคล้องกับประสิทธิผล : (1-2หน้า)
ผู้นาระดับสูงใช้ “กระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงที่มีประสิทธิผล” โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางทั้งที่เป็น
ทางการและไม่ เป็ นทางการ เพื่ อเป็ นแนวทางในการสื่อสารกั บพนั กงาน ลู กค้ า และคู่ ค้ าคู่ ความร่ วมมื อที่ ส าคั ญตาม
กระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูง (ตามภาพ) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
ภาพกระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูง

กระบวนการการสื่อสารของผู้นาระดับสูง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา/ทบทวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารของผู้นา
ระดับสูง และนาเสนอคณะกรรมการจัดการเพื่อทบทวน “กระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงที่มีประสิทธิผล” เป็น
ประจาทุกปีในช่วงไตรมาสแรก และนาผลสารวจประสิทธิผลการสื่อสารของผู้นาระดับสูงเป็นปัจจัยนาเข้าในการทบทวน
โดยการสื่อสารของผู้นาระดับสูง ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ
1) Content คือ สิ่งที่จะสื่อสารและการตัดสินใจทีส่ าคัญเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน เข้าใจตรงกัน และมุ่งไปทิศทาง
เดียวกั น เช่น การถ่ายทอดพั นธกิ จ วิสัยทั ศน์ ค่านิยมนโยบาย ทิ ศทาง เป้าหมายองค์กร และการตัดสินใจโครงการสาคัญ
โดยในปี 2561 ธนาคารได้ดาเนินโครงการเพื่อเปลี่ยนระบบ Core Banking System ใหม่ ที่เรียกว่าระบบ GHB System
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2) Channel คือ ช่อ งทางการสื่อสารทั้ งช่องทาง Face to Face และช่องทางสื่อสารดิจิทัล เช่น การสร้าง
Digital Platform ให้ผู้นาระดับสูงสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทาง/เป้าหมายองค์กร ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร อาทิ
Facebook : GHB info Supermarket (Facebook กลุ่ม ปิด) โดยสามารถถ่ายทอดสดให้พนัก งานสามารถรับชมได้
พร้อมกันทั่วประเทศ / Line@ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารทั้งแบบ One Way และ Two Way แบบ Anywhere
Anytime ช่วยสร้าง Engagement ร่วมกันภายในองค์กร /เสียงตามสาย Smart Radio ที่ให้ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับ
พนักงานทั่วประเทศทุกสัปดาห์ เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน ผ่านรายการ MC Weekly
การใช้ช่องทาง Face to Face สื่อสารในรูปแบบ Town Hall Meeting ผ่านการจัดงาน Management Symphony Meeting
และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กลุ่มปิด เพื่อให้ผู้นาระดับสูงทุกท่านถ่ายทอดยุทธศาสตร์พร้อม Initiative Plan ที่
สาคัญด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้สอบถาม เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมแรงร่ว มใจกันมุ่ ง มั่ น
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
3) CEO ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจ สร้างความผูกพันภายในองค์กร และเป็นแรงกระตุ้นสาคัญให้เกิดการทางานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานทีด่ ี
บรรลุเหนือเป้าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 ผู้นาระดับสูงได้สื่อสารด้วยตนเองกับพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร โดยกระตุ้นให้เกิดการสือ่ สารสองทิศทาง
ตรงไปตรงมาและสือ่ สารเรือ่ งสาคัญ เพื่อสร้างความผูกพันและมุ่งให้เกิดผลการดาเนินการทีด่ ี รวมถึงสื่อสารกับลูกค้า และ
คู่ค้าคู่ความร่วมมือที่สาคัญตามตาราง
ช่ องทางการสื่อสาร (Channel)

(Content)
1.ทบทวน MVV/ยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร/พนักงาน

Symphony Meeting (Town Hall Meeting)

FB Live

Y

2

Developer Meeting

Line Group

Y

2

Outsource Meeting

Line Group

Y

2

คูค่ ้ า

Press Conference

FB Live

Q 2

ลูกค้ า

ประชุมกลุ่มงาน/สายงาน

Telepresence

Management Committee

Line Group

4.ติดตามผลการดาเนินงาน
5.เรื่ องด่ วน อาทิ สถานการณ์ นา้ ท่ วม

ประชุม

เรื่ องที่กระทบลูกค้ าส่ งผลต่ อภาพลักษณ์ ธนาคาร
6.โครงการสาคัญ อาทิ เปลี่ยนระบบ GHB System

Line Group
Line Group:BCM

Y 2

ผู้บริหาร
คูค่ วามร่วมมือ

2

*

พนักงาน

Q 2

*

ผู้บริหาร

O 2

*

ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกค้ า

O 2

*

Y

ประชุม

Town Hall Meeting/FB Live

Engagement ให้ เห็นภาพเดียวกัน

PR Branch Live/Smart Radio (MC Weekly)

Meeting with MD

Line Group: Meeting with MD

(Town Hall Meeting)

FB Live

สัมมนาเพิ่มประสิทธิ ภาพ/ตรวจเยี่ ยมสาขา

_

Q 2

ยกย่อง ชมเชย ให้ รางวัล / SIP Plan

Line Group/Line@

Q 2

Official Facebook

M 2

ลูกค้ า

Line@

M 2

พนักงาน

7.เปิ ดเวทีกบ
ั พนักงานเพื่อแจ้ งผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญ และให้ สอบถาม เสนอแนะต่ างๆ

ผู้บริหารลงพื ้นทีท่ ากิจกรรม

9.รั บฟั งปั ญหา/ข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า/

Peak Load Day

ให้ ความสาคัญกับการบริ การลูกค้ า

10.สื่อสารเพื่อสร้ างความผูกพัน/รั บฟั งปั ญหา/ความคิดเห็Fนloor Walk/Open Door Policy/ตรวจเยีย่ มสาขา
11.การถ่ ายทอด MVV นโยบาย และทิศทางองค์ กร
การทาตลาดเชิงรุก
ผลิตภัณฑ์ และบริ การต่ างๆ

*

ช่ องทาง ดิจิทลั
Telepresence

3.ถ่ ายทอดตัวชีว้ ัด

8.กระตุ้นให้ เกิดผลการดาเนินงานที่ดี

Audience

ช่ องทาง Face to Face
Workshop

2.การแถลงนโยบายทิศทางและเป้ าหมายองค์ กร

/นวัตกรรม/กฎระเบียบ/คู่มือปฎิบตั ิงานใหม่

Key Decision

สิ่งที่ผ้ น
ู าระดับสูงต้ องการสื่อสาร

ความถี่
1/2 Way

Leadership Communication Model

เปิ ดโอกาสและเปลี่ยนข้ อคิดเห็นจากลูกค้ า

Digital Platform ของธนาคาร
(Owned Media)

ผู้บริหาร/พนักงาน
Q 2

O 2

ผู้บริหาร/พนักงาน
ผู้บริหาร/พนักงาน

*

ลูกค้ าสินเชื่อ
ลูกค้ าเงินฝาก

หมายเหตุ ความถี่ O = On Going M = Monthly Q = Quarterly Y = Yearly

การสื่อสารที่สาคัญกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าคู่ความร่วมมือ เป็นดังนี้
1) สื่อสารกับพนักงาน เช่น การจัด Town Hall Meeting : Meeting with ‘MD’ เพื่อให้ผู้นาระดับสูงพบกับพนักงานทั่วทั้ง
องค์กร เป็นประจาไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานที่สาคัญและขอความร่วมมือพนักงานเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร เช่น การทา SIP Plan เพื่อบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ และขอให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมเพือ่ นา
ระบบ GHB System ใช้งานจริง (On Production ระบบ GHB System) เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถาม
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เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่ง เสริมการสร้างความผูกพันและมุ่งให้เกิดผลการ
ดาเนินงานที่ดี
2) สื่อสารกับคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ เช่น การจัดงาน Developer Meeting โดยผู้นาระดับสูงของธนาคารพบ
กับผู้นาระดับสูงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Developer) เพื่อถ่ายทอดนโยบายธนาคารพร้อมเป้าหมายองค์กร
ที่สาคัญ และรับฟังความต้องการลูกค้าผ่าน Developer เพื่อนาไปออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้า เช่น แนวทางการ
ดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง และหลักเกณฑ์ Macro Prudential ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะกระทบการซื้อบ้าน
หลังที่ 2 – 3 ของลูกค้า เป็นต้น
3) สื่อสารกั บ ลูก ค้า โดยก าหนดให้ผู้นาระดับ สูง ทุ ก ท่ านลงพื้นที่ ให้บ ริก ารเพื่อรับ ทราบปัญ หาและรับ ฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูก ค้าด้วยตนเองในวันที่ลูกค้ามี การใช้บริการสูง สุด (Peak Load Day) พร้อมสรุปปัญหา/
อุปสรรคที่พบระหว่างปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม After Action Review (AAR) และนาเสนอคณะกรรมการจัดการ
เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยในปี 2562 ธนาคารมุ่งเน้นให้ผู้นาระดับสูงสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้า แบบ
Mass ผ่านรายการ GHB Talk เผยแพร่ผ่าน Platform การสื่อสารของธนาคาร (Owned Media) เพื่อสร้างการรับรู้
สร้างความผูกพัน ให้ ธอส.เป็น Top of Mind ในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อ
ข้อเสนอแนะร่วมกันมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในยุค 4.0
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลกระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูง โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดทาแบบ
สารวจพนักงานและคู่ค้าคู่ความร่วมมือ และนาผลสารวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง “กระบวนการการสื่อสารของผู้นา
ระดับสูง” และ ”ตารางการสื่อสารของผู้นาระดับสูง” ทั้งนี้ ในช่วงปี 2560-2562 ธนาคารได้ปรับเปลี่ยนระบบ GHB
System (Core Banking System) ซึ่ ง เป็ น ระบบไอที ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด และมี มู ล ค่ า สู ง สุ ด ของ ธอส. ธนาคารได้ น า
กระบวนการสื่อสาร 3 C มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อสือ่ สารโครงการสาคัญ เพื่อให้สามารถ On Production ได้ทันกาหนด
และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธนาคาร สร้างรายได้ ลดโอกาสสูญเสียจากการใช้ระบบเดิม
จากกระบวนการการสื่อสารของผู้นาระดับสูงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านการสื่อสารของผู้นาระดับสูงซึง่ สูง
กว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด และ ธอส.สามารถดารงความเป็นผู้นาด้านตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีผลลัพธ์ที่สาคัญ ได้แก่
ผลลัพธ์ที่สาคัญ
1) คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
(Mission Vision Value) ของพนักงาน
2) คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม
(Mission Vision Value) ของคู่ค้าคู่ความร่วมมือ
3) คะแนนการรับ รู้ ภารกิ จ หลัก ในการให้บ ริก ารสิ น เชื่ อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ในกลุ่มลูกค้า
4) คะแนนประเมินความเห็นของพนักงานถึง
4.1 ประสิทธิผลการสื่อสารสองทิศทาง
4.2 การสื่อสารเพื่อให้พนักงานจริงจังในการปฏิบัติงาน
4.3 พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะสื่อสารกับผู้นาระดับสูง
5) การบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่เทียบกับเป้าหมาย
6) เป็นผู้นาด้านตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ปล่อยใหม่)
7) เป็นผู้นาด้านตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (คงค้าง)

ค่า
เป้าหมาย
90%

ปี 2559
92.0%

ผลการดาเนินการ
ปี 2560
94.80%

ปี 2561
97.89%
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100%

80%

-

73.90%

81.70%

4.50
4.50
4.50
100%

4.61
4.67
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4.72
4.58
4.64
98.88%
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(168,136ลบ.) (196,817ลบ.)
อันดับ 1
อันดับ 1
อันดับ 1
(28.7%)
(31.1%)
อันดับ 1
อันดับ 1
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(28.1%)
(28.9%)
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4.73
112.83%
(213,161)
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(29.54%)
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