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1. บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2559 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ประกาศนโยบาย พันธกิ จ และวิสัยทัศน์ใหม่ ผู้บริหาร
และพนักงานร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจใหม่ “ทาให้คนไทยมีบ้าน” เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุด
สาหรับการมีบ้าน (The Best Housing Solution Bank)”รวมถึงประกาศแผน Transformation to Digital Services
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ธอส.ได้ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุ
SMART Goals ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทางาน และการ
สื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล นับเป็นความท้าทายของผู้นาระดับสูงที่จะต้องสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ลูกค้า
และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ เพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน เข้าใจเหมือนกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นส่วน
สาคัญที่จะให้ดาเนินโครงการต่างๆประสบความสาเร็จ มีผลการดาเนินงานที่ดี และทาให้ ธอส.บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร์
ผู้นาระดับสูงใช้ “กระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงที่มีประสิทธิผล”โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบ
สองทางทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เป็ นทางการ เพื่ อเป็ นแนวทางในการสื่ อสารกั บพนั กงาน ลู กค้ า และคู่ ค้ า
คู่ ความร่ วมมื อที่ ส าคั ญ และสื่ อ สารเรื่ อ งส าคั ญ ด้ ว ยตนเองอย่ า งทั น ท่ ว งที ผ่ า นช่ อ งทางดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถ
สร้างการรับรู้ และสร้างความผูกพันได้พร้อมกันทั่วทั้งองค์กรรวมถึงพนักงานสาขา
กระบวนการการสื่อสารของผู้นาระดับสูง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทา/ทบทวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารของผู้นา
ระดับสูง และนาเสนอคณะกรรมการจัดการเพื่อทบทวน “กระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงที่มีประสิทธิผล”
เป็นประจาทุกปีในช่วงไตรมาสแรก และนาผลสารวจประสิทธิผลการสื่อสารของผู้นาระดับสูงเป็นปัจจัยนาเข้าใน
การทบทวน โดยการสื่อสารของผู้นาระดับสูง ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ ประกอบด้วย
1. Content คือ สิ่งที่จะสื่อสารและการตัดสินใจที่สาคัญ เพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นภาพเดียวกัน เข้าใจ
ตรงกัน และมุ่งไปทิศทางเดียวกัน

2. Channel คือ ช่องทางการสื่อสารทั้งช่องทาง Face to Face และช่องทางสื่อสารดิจิทัล เช่น
การสร้าง Digital Platform ให้ผู้นาระดับสูงสื่อสารถ่ายทอด MVV (Mission Vision Value) นโยบาย
ทิศทาง และเป้ าหมายองค์กร ไปยั งพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่ าน Facebook : GHB info Supermarket
(Facebook กลุ่มปิด) โดยสามารถถ่ายทอดสดให้พนักงานสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศ
และ Line@

ที่ สามารถใช้ เป็ นช่ องทางสื่ อสารทั้ งแบบ One

Way

และ Two

Way

แบบ Anywhere Anytime ช่วยสร้าง Engagement ร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงเสียงตามสาย
(Smart Radio) ที่ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับพนักงานทั่วประเทศทุกสัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน ผ่านรายการ MC Weekly และการใช้ช่องทาง Face to Face
สื่อสารในรูปแบบ Town Hall Meeting ผ่านการจัดงาน Management Symphony Meeting
และ Meeting with MD โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กลุ่มปิด เพื่อให้ผู้นาระดับสูงทุกท่าน
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์พร้อม Initiative Plan ที่สาคัญด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้พนักงานได้
สอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานกล้าที่จะพูด คุยกับผู้นาระดับสูงได้ทุกเรื่อง
ซึ่งเป็นส่วนสาคัญหนึ่งที่ทาให้พนักงานผูกพัน และทาให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี
3. CEO ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ สร้างความผูกพัน
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร และเป็ น แรงกระตุ้ น ส าคั ญ ที่ ท าให้ พ นั ก งานกล้ า พู ด คุ ย
และแสดงความคิดเห็น และเกิดการทางานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่ดี บรรลุเหนือ
เป้าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 ผู้นาระดับสูงได้สื่อสารด้วยตนเองกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารสองทิศทาง
ตรงไปตรงมาและสื่อสารเรื่องสาคัญ เพื่อสร้างความผูกพันและมุ่งให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี รวมถึงสื่อสารกับ
ลูกค้า และคู่ค้าคู่ความร่วมมือที่สาคัญ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลกระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูง โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดทา
แบบส ารวจพนั ก งานและคู่ค้ า คู่ ค วามร่ ว มมื อ และน าผลส ารวจมาวิ เคราะห์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง “กระบวนการ
การสื่อสารของผู้นาระดับสูง ” ในไตรมาส 1 ของทุกปี โดยปี 2561 ได้ทบทวนการสื่อสารให้มีความชัดเจน
จึงได้จัดทา “ตารางการสื่อสารของผู้นาระดับสูง รายบุคคล” จากกระบวนการการสื่อสารของผู้นาระดับสูง
ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ด้ า นการสื่ อ สารของผู้ น าระดั บ สู งซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เป้ า หมายที่ ก าหนด
และ ธอส.บรรลุเป้าสินเชื่อ รวมถึงสามารถดารงความเป็นผู้นาด้านตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย และธนาคารได้รับ
รางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี 2561, รางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นปี 2561 จานวน 3 รางวัล และรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2560 และ 2561 (ITA Awards)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็ น สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพื่อให้เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล
ในการสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งเป็น
กลไกของรั ฐบาลที่ช่ว ยสนั บ สนุ นการเจริ ญเติบโตของภาคอสั งหาริมทรัพย์และธุร กิจโดยรวมของประเทศ
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ ธนาคารได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทุนประเดิมจากรัฐบาล
เพียง 20 ล้านบาท จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1.16 ล้านล้านบาท และก้าวขึ้นสู่
การเป็นสถาบันการเงินชั้นนา และเป็นผู้นาในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยสามารถช่วยเหลือให้
คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองไปแล้วกว่า 3 ล้านครอบครัว
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
ในปี 2562 ธอส.ได้ทบทวนค่านิยม GIVE และเพิ่มเติม 4 พฤติกรรมมุ่งเน้น (GIVE+4) ได้แก่
(En)courage to change : เป็นผู้ที่มีความกล้าคิดที่จะปรับเปลี่ยนตนเองและส่งเสริมทีมงานให้ เรียนรู้สิ่งใหม่
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
Achievement Oriented : มุ่งสู่ความสาเร็จโดยมีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายในการทางาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
Professional
: เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบจนเป็นที่ยอมรับ
สามารถให้คาแนะนา และนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ
Speed
: จัดลาดับความสาคัญของงาน จัดสรรเวลาให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ ธอส.
1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ ประกอบด้ ว ย Social Product ส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยถึ ง ปานกลาง
และ Business Product สาหรับผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง
2) ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จาแนกตามวงเงินฝากลูกค้า ประกอบด้วย วงเงินฝากน้อยกว่า 10 ล้านบาท
(Size S) วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (Size M) และวงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป (Size L) ผ่านกลไกการส่งมอบที่สาคัญตามตาราง
กลไกการส่งมอบ
บุคลากรธนาคาร (Human)
ตัวแทนธนาคาร (Business Facilitator)
Digital (Non-Human)

ช่องทางการส่งมอบ

สาขา
ตัวแทนรับชาระเงินกู้ และตัวแทนผู้ส่งมอบ / คู่ความร่วมมือ
ATM / LRM เครื่องรับชาระเงินกู้อัตโนมัติ / Internet & Mobile Banking /
Mobile Application / GHB ALL
กลไกการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ
LRM : เครื่องรับชาระเงินกู้อัตโนมัติ
Mobile Application : GHB ALL

กลุ่มลูกค้าที่สาคัญ
1. Social Product กลุ่มลูกค้าที่สาคัญคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท
Business Product คือกลุ่มผู้มรี ายได้สูง ตั้งแต่ 25,000 บาท
2. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก กลุ่มลูกค้าที่สาคัญคือกลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มหน่วยงานที่มีเงินฝากน้อยกว่า
10 ล้านบาท (Size S) วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (Size M) และวงเงินฝาก
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (Size L)
รางวัลเกียรติยศ ของ ธอส.อันนามาสู่ความภาคภูมิใจ
- รางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจาปี 2561
- รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ 2560 และ 2561 (ITA Awards) โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง ธอส.ได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง 2 ปีติดต่อกัน
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 จานวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยงประเภทดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น
ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 3 ปี ซ้อน (ปี 2548 – 2550)
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2560 รางวัลนวัตกรรมดีเด่นจาก โปรแกรมหาราคากลางจากระบบ
ฐานข้อมูลประเมินราคาหลักประกันเพื่อการตั้งสารองหนี้
- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2019" ประเภท “CORPORATE SUSTAINABILITY
AWARD” จากความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- 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 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (A2S) ได้รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017
- รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจาปี 2560 ในงาน NACC Awards 2017

3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่นาเสนอ”
จากผลการดาเนินงานของ ธอส.ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อทาให้
คนไทยมี บ้ านได้ปี ล ะกว่า สองแสนล้ านบาท ซึ่งล้ ว นเกิดจากพนักงาน ลู กค้า คู่ ค้าคู่ความร่ว มมือ ธนาคาร
จ าเป็ น ต้องเรี ย นรู้ ความต้องการและความคาดหวั ง เพื่ อนามาสื่ อสารสร้างการรับรู้ ส ร้างความผู ก พันและ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ เพื่อได้เสี ยงจากลู กค้ามายกระดับผลิ ตภัณฑ์และบริการที่ส ามารถ
ตอบโจทย์ และกระตุ้นให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดีและบรรลุเป้าหมายองค์กร

ความต้องการ/ความคาดหวัง

การปฏิบัติตนของผู้นา
ระดับสูงเพื่อสื่อสารกับ
พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้าคู่ความ
ร่วมมือ

1. พนักงานต้องการทราบ
แนวทางการดาเนินงานของ
ธนาคาร

กิจกรรม

ดัชนีวัดคุณภาพ

ถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์
ค่านิยม แถลงนโยบาย และ
ทิศทางองค์กร

-Symphony Meeting
-รายการ MC Weekly
ถ่ายทอดสดผ่าน FB Live และ
เสียงตามสาย Smart Radio
คลอบคลุมสาขาทั่วประเทศ

การรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์
และค่านิยม ( Mission
Vision Value)
ของพนักงาน

2. พนักงานต้องการทราบ
เป้าหมายองค์กรที่ชัดเจน

การประชุมกลุ่มงาน/
สายงานเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด

- Meeting กลุ่มงาน/สายงาน
- การประชุมผ่านระบบ
Telepresence ถ่ายทอดถึง
สาขาทั่วประเทศ

-บรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่
-เป็นผู้นาด้านตลาดสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย (ปล่อยใหม่)
-เป็นผู้นาด้านตลาดสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย (คงค้าง)
- บรรลุเป้าหมายองค์กร

3. พนักงานต้องการทราบ
โครงการสาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

เปิดเวทีให้พนักงานพบปะ
ผู้บริหารเพื่อแจ้งผลการ
ดาเนินงาน/โครงการสาคัญ
พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

- Meeting with MD
- Peak Load Day
- MC Weekly (เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางเสียงตามสาย Smart
Radio + FB Live)

- การสื่อสารเพื่อให้
พนักงานจริงจังในการ
ปฏิบัติงาน และเห็นภาพ
เดียวกันทั้งองค์กร
- โครงการประสบ
ความสาเร็จ สามารถ On
Production ได้ตามแผน

4. พนักงานต้องการพูดคุย
อย่างสบายใจกับผู้บริหาร
ระดับสูง

สื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน
รับฟังปัญหา/ ความเห็นของ
พนักงาน

- Open Door Policy
- Floor Walk
- Peak Load Day

- พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะ
สื่อสารกับผู้นาระดับสูง
- คะแนนความผูกพัน

5. ลูกค้าต้องการความ
สะดวก รวดเร็ว ต้องการ
ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่ครอบคลุม

ผู้บริหารรับฟังปัญหาจาก
ลูกค้าด้วยตนเองทุกประเด็น

- Peak Load Day
- สายด่วน MD เป็นช่องทาง
ข้องคิดเห็นลูกค้าส่งตรงถึง MD
- Facebook Official
(Interview / Press
Conference)

-ความนิยมของผู้ใช้บริการ
การตอบข้อซักถามหา
แนวทางช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที
-Organization Image
Score

6.คู่ค้าคู่ความร่วมมือต้องการ
แนวนโยบายของธนาคารที่
เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจและ
ร่วมกันเพื่อบรรลุพันธกิจ
“ทาให้คนไทยมีบ้าน”

ผู้บริหารแถลงนโยบาย
ทิศทางขององค์กร ทิศ
ทางการมีส่วนร่วมกับ
Developer/Outsource
เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานของธนาคาร

- Developer Meeting
- Outsource Meeting

บรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

ปัญหาที่พบในอดีต
จากภาพจะเห็นได้ว่าแม้ที่ผ่านมาธนาคารอาคารสงเคราะห์จะมีแนวทางการสื่อสารแต่ยังยังพบปัญหา
1. ขาดความชัดเจนในการดาเนินการเพื่อสื่อสารของผู้นาระดับสูงแต่ละท่าน
2. Content & Channel ยังไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มตามผู้รับสาร
3. ช่องการสื่อสารยังไม่คลอบคลุมพนักงานทั้งองค์กร
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
1. ผู้นาระดับสูงบางท่านไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนทาให้พนักงานไม่ทราบบทบาทที่ชัดเจนของผู้นาระดับสูง
ว่ามีส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน
2. เนื้อหาที่จะสื่อสาร (Content) และช่องทางการสื่อสาร (Channel) ที่ใช้ยังไม่สามารถเข้าถึงพนักงาน
ได้ทั่วทั้งองค์กร ทาให้พนักงานไม่ทราบโครงการสาคัญ และการตัดสินใจของผู้บริหารที่สาคัญ ส่งผลให้
ขาดโอกาสในการมีส่วนร่วม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
ฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ทบทวนกระบวนการสื่อสารเป็นประจาทุกปีเพื่อให้ ผู้นาระดับสูงใช้“กระบวนการ
สื่อสารของผู้นาระดับสูงที่มีประสิทธิผล” โดยมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าคู่ความร่วมมือที่สาคัญ
ขั้นตอนสาคัญเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้าและยกระดับคุณค่าของการทางาน มี 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดทากระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงโดยใช้กลยุทธ์ 3C ตามภาพ

1) Content คือสิ่งที่จ ะสื่อสารและการตัดสินใจที่สาคัญ ได้แก่ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย
ทิศทาง และเป้าหมายองค์กร โครงการสาคัญ/นวัตกรรม และผลการดาเนินงาน ซึ่งการสื่อสารที่ชัดเจน
ถึ ง กลุ่ ม พนั ก งาน ลู ก ค้ า คู่ ค้ า และคู่ ค วามร่ ว มมื อ จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ โดยเฉพาะการสื่ อ สารถึ ง
กลุ่ มพนั กงาน ซึ่ งเป็ นก าลั งหลั กในการขั บเคลื่ อนองค์ กรให้ บรรลุ เป้ าหมาย ให้ เตรี ยมพร้ อมรั บการ
เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี ทั้งนี้ในปี 2561 – 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดาเนินโครงการสาคัญ
หลายโครงการ เช่น โครงการเปลี่ยนระบบ GHB System (Core Banking System) ซึ่งเป็นโครงการ
IT ขนาดใหญ่และสาคัญที่สุดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งผู้นาระดับสูงให้ความสาคัญและสื่อสารกับ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความผูกพัน สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน
โครงการ Mobile Application : GHB ALL โครงการบ้านล้านหลัง โครงการสลากออมทรัพย์ ธอส. รวมถึงการ
ยกระดับค่านิยมองค์กรโดยนา GIVE+4 มาใช้กับพนักงานทุกระดับ
2) Channel คือ ช่องทางการสื่อสารทั้งช่องทาง Face to Face และช่องทางสื่อสารดิจิทัล เช่น การสร้าง
Digital Platform ให้ผู้นาระดับสูงสื่อสารถ่ายทอด MVV (Mission Vision Value) นโยบาย ทิศทาง
และเป้าหมายองค์กร ไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร เช่น
- Facebook : GHB info Supermarket (Facebook กลุ่มปิด) โดยสามารถถ่ายทอดสดให้
พนักงานสามารถรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศ
- Line@ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางสื่อสารทั้งแบบ One Way และ Two Way โดยมีผู้นาระดับสูง
เป็นแอดมิน ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ช่วยสร้าง
Engagement
- เสียงตามสาย (Smart Radio) ที่ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับพนักงานทั่วประเทศทุกสัปดาห์ เพื่อเปิด
โอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน ผ่านรายการ MC Weekly
- การใช้ช่องทาง Face to Face สื่อสารในรูปแบบ Town Hall Meeting ผ่านการจัดงาน
Management Symphony Meeting และ Meeting with MD โดยถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live กลุ่มปิด เพื่อให้ผู้นาระดับสูงทุกท่านถ่ายทอดยุทธศาสตร์พร้อม Initiative Plan
ที่สาคัญด้ว ยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ พนั กงานได้ส อบถามและแสดงความคิดเห็ น กระตุ้นให้
พนักงานกล้าที่จะพูดคุยกับผู้นาระดับสูงได้ทุกเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญหนึ่งที่ทาให้พนักงานผูกพัน
และทาให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี
- กลุ่มไลน์ PR Branch เพื่อควบคุมภาพลักษณ์สาขาให้อยู่ในทิศทางเดียวกันตามแนวทางที่ธนาคาร
กาหนด
- ระบบ Telepresence เพื่อให้ผู้นาระดับสูงสื่อสารเรื่องสาคัญถึงพนักงานสาขาทั่วประเทศ

- การใช้ Line Group ต่างๆ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานทั้งองค์กร เช่น GHB BCM
Group, GHB Smart Management Team (กลุ่มผู้บริหารตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่าย/สานักขึ้นไป)
และ Meeting with MD (ไลน์กลุ่มพนักงานทุกระดับ) รวมทั้งการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้า คู่ค้า
คู่ความร่วมมือผ่านช่องทาง Line Group เช่นกัน
- การมีช่องทางให้ลูกค้าคุยกับกรรมการผู้จัดการผ่านเวปไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ผู้นาระดับสูงให้ความสาคัญกับพลัง Social Media โดยจะใช้ช่องทาง Social Media ของตนเอง
ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ และโครงการสาคัญของธนาคาร รวมถึงให้พนักงานทุกคนใช้ช่องทาง
ดังกล่าวสื่อสารกับลูกค้าเช่นกัน ทั้งนี้ฝ่ายสื่อสารองค์กรจะควบคุม Content ในการสื่อสารเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ธนาคาร
3) CEO ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ สร้างความผูกพั นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร และเป็นแรงกระตุ้นสาคัญที่ทาให้พนักงานกล้าพูดคุย และแสดงความคิดเห็น
และเกิดการทางานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่ดี บรรลุเหนือเป้าหมายที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2
ผู้นาระดับสูงได้สื่อสารด้วยตนเองกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร
สองทิศทางตรงไปตรงมาและสื่อสารเรื่ องส าคัญ เพื่อสร้างความผู กพันและมุ่งให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี
รวมถึงสื่อสารกับลูกค้า และคู่ค้าคู่ความร่วมมือที่สาคัญ ตามตารางการสื่อสารของผู้นาระดับสูง (Leadership
Communication)
ช่องทางการสือ่ สาร (Channel)

1.ทบทวน MVV/ยุทธศาสตร์

ช่องทาง Face to Face

ช่องทาง ดิจิทลั

1/2 Way

(Content)

ความถี่

สิง่ ที่ผนู้ าระดับสูงต้องการสือ่ สาร

Workshop

Telepresence

Y

2

FB Live

Y

2

Developer Meeting

Line Group

Y

2

Outsource Meeting

Line Group

Y

2

Symphony Meeting
(Town Hall Meeting)

Key Decision

Leadership Communication
พนักงาน

*

o

Audience

Press Conference

FB Live

Q

2

3.ถ่ายทอดตัวชี้วัด

ประชุมกลุ่มงาน/สายงาน

Telepresence

Y

2

*

4.ติดตามผลการดาเนินงาน

Management Committee

Line Group

Q

2

*

o
o
o
o
o

O

2

*

o

O

2

*

Q

2

2.การแถลงนโยบายทิศทางและเป้าหมายองค์กร

5.เรื่องด่วน อาทิ สถานการณ์น้าท่วม
เรื่องที่กระทบลูกค้าส่งผลต่อภาพลักษณ์ธนาคาร
6.โครงการสาคัญ อาทิ เปลีย่ นระบบ GHB System
/นวัตกรรม/กฎระเบียบ/คู่ มือปฎิบตั ิงานใหม่
7.เปิดเวทีกบั พนักงานเพื่อแจ้งผลการดาเนินงาน
ที่สาคัญ และให้สอบถาม เสนอแนะต่างๆ
8.กระตุ้นให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี
9.รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะจากลูกค้า /
ให้ความสาคัญกับการบริการลูกค้า
10.สือ่ สารเพื่อสร้างความผูกพัน/รับฟังปัญหา
/ความคิดเห็นพนักงาน
11.การถ่ายทอด MVV นโยบาย และทิศทางองค์กร
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ

ประชุม

Line Group
Line Group:BCM

ประชุม

Town Hall Meeting/FB Live

Engagement ให้เห็นภาพเดียวกัน

PR Branch Live/Smart Radio (MC Weekly)

Meeting with MD

Line Group: Meeting with MD
FB Live

ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล

Line Group/Line@

Q

2

SIP Plan

_

Q

1

o
o

Official Facebook

M

2

o

Line@

M

2

o

O

2

Peak Load Day
Floor Walk/Open Door Policy
ตรวจเยี่ ยมสาขา
การทาตลาดเชิงรุก

Digital Platform ของธนาคาร

เปิดโอกาสและเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากลูกค้า

(Owned Media)

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

คูค่ า้

o

o
o

o

o

o

(Town Hall Meeting)

ผู้บริหารลงพื้นที่ทากิจกรรม

ลูกค้า

o

*

o

o
o

o
o

จากกระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูง โดยใช้กลยุทธ์ 3 C นาไปสู่การจัดทาแผนการสื่อสารของ
ผู้นาระดับสูงรายบุคคล และปฏิบัติตามแผนการสื่อสาร โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรถ่ายทอดตารางการสื่อสารของ
ผู้นาระดับสูง (Leadership Communication) ลงสู่แผนการสื่อสารรายบุคคลของผู้นาระดับสูงเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ ECRS (Executive Communication Report
System) ซึ่งผู้ น าระดับ สู ง สื่ อสารเพื่อสร้ างการรับรู้และสร้างความผู กพั น กับพนักงานทั่ว ทั้งองค์กร ลู กค้ า
และคู่ค้าคู่ความร่ว มมือ เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาลักษณะสองทิศทางผ่ านช่องทางการ
สื่อสารสาคัญทั้งช่องทาง Face to Face ควบคู่กับการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทั ล โดยเปิดกว้างให้พนักงาน
คู่ค้าคู่ความร่วมมือ และลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (ตามตาราง)
โดยดาเนินการดังนี้
1. ผู้นาระดับสูงจะทบทวน MVV (พันธกิจ : Mission วิสัยทัศน์ : Vision ค่านิยม : Value) และจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันเป็นประจาทุกปี ผ่านการทา Workshop การวางแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
2. ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายประเมินผลองค์กร ร่วมกันจัด Town Hall Meeting : Symphony Meeting
โดยผู้นาระดับสูงแถลงนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายองค์กร และภารกิจหลักพร้อมแผนงาน
ที่สาคัญ โดยมีผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไป (ประมาณ 400 คน) เข้าร่วมประชุม พร้อมกับ การ
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live (กลุ่มปิด) เพื่อสื่อสารพนักงานทั่วทั้งองค์กร (ประมาณ 4,500 คน)
รับทราบไปพร้อมกัน

3. ผู้นาระดับสูงถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับองค์กรสู่ระดับ กลุ่มงาน สายงาน ฝ่ายงาน ตามลาดับ ผ่านการ
ประชุมร่วมกันโดยกลุ่มงานสาขาใช้ช่องทาง Telepresence /Line Group : PR Branch ถ่ายทอดสด
เพื่อสื่อสารถึงผู้บริหารสาขา

4. ผู้นาระดับสูงติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานทุกเดือนผ่านการประชุมผู้บริหาร อาทิ การรายงาน
ผลการดาเนินงาน สินเชื่อปล่อยใหม่ สินเชื่อคงค้าง สถานะเงินฝาก และรายงานหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อผู้นาระดับสูงจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที
5. กรณีที่มีเรื่องด่วนที่ต้องตัดสินใจ (Content) ผู้นาระดับสูงใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทั ล (Channel)
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น กรณีน้าท่วมจังหวัดสกลนครและน้าเข้าท่วมสาขาสกลนครของ
ธนาคาร ธอส.ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจาเป็นต้องออกมาตรการช่วยเหลื อผู้ประสบ
อุทกภัยอย่างทันท่วงที ผู้นาระดับสูงและผู้บริหารสาขาได้มีแนวทางการจัดการกับสถานการณ์น้าท่วม
ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการแก้ไขปัญหาน้าเข้าท่วมสาขา การออกมาตรการช่วยเหลือทั้งมาตรการ
ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และมาตรการประนอมหนี้ แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบได้ ภ ายใน 1 วั น โดยผู้ น าระดั บ สู ง ได้ ป ระชุ ม / หารื อ ร่ ว มกั น ผ่ า น
Line Group ต่างๆ อาทิ GHB BCM Group, GHB Smart Management Team (กลุ่มผู้บริหาร
ตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่าย/สานักขึ้นไป) และ Meeting with MD เป็นต้น เมื่อได้ข้อสรุปจากผู้นาระดับสูง
ฝ่ายสื่ อสารองค์กรได้สื่ อสารมาตรการช่ว ยเหลือผู้ ประสบอุทกภั ยผ่ านสื่อมวลชนแขนงต่างๆทันที
โดยใช้สื่อออนไลน์ทั้งทาง Email / Line ทาให้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินแรก ที่ออกข่าวมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมที่ลูกค้าจะโทรเข้า Call Center
เพื่อให้ ข้อมูล เกี่ย วกับ มาตรการช่ว ยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้บริห ารและ
ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในสถานที่ทางาน แต่สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารผ่านช่องทาง Line Group เพื่อรายงานสถานการณ์ ระดมความคิดเห็น การประสานงาน
จากพื้นที่ประสบเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้อย่าง
รวดเร็ว สะท้อน Digital Culture ภายในองค์กร ผู้นาระดับสูงสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทางานในยุค 4.0 และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้น
ช่วงวันหยุดได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ธนาคาร
6. การสื่ อ สารโครงการส าคั ญ / นวั ต กรรม เพื่ อ ให้ พ นั ก งานปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ผู้ น าระดั บ สู ง สื่ อ สารโครงการส าคั ญ ถึ ง กลุ่ ม พนั ก งาน ลู ก ค้ า คู่ ค้ า คู่ ค วามร่ ว มมื อ ด้ ว ยตนเอง
อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบ GHB System ซึ่งเป็นโครงการ IT ขนาดใหญ่และสาคัญที่สุดของธนาคาร
การเปลี่ยนระบบ GHB System (Core Bank System) ซึ่งเป็นระบบ IT ขนาดใหญ่ที่สุด สาคัญที่สุด
และมีมูลค่าสูงสุดของธนาคาร ผู้นาระดับสูงจึงให้ความสาคัญและสื่อสารกับพนักงานทั่วทั้งองค์กรด้วย
ตนเอง โดยได้จัด Town Hall Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสาคัญของ
โครงการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ภายใต้ แนวคิด Together We Change เพราะเชื่อว่า
โครงการขนาดใหญ่จะประสบความสาเร็จได้เพราะพนักงานทุกคนใน ธอส. มีการสื่อสารแผนการ

ดาเนินงานตลอดระยะเวลา 18 เดือน ในแต่ละ Milestone หลักที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพราะ
“ทุกคนคือเจ้าของระบบ” ผู้นาระดับสูงสื่อสารให้เห็นภาพเดียวกัน เข้าใจเหมื อนกัน และมุ่งไปใน
ทิศทางเดี ย วกั น ผู้ น าระดั บ สู งเชื่อ ว่าความส าเร็จ ในแต่ล ะ

Milestone

หลั ก จะน าไปสู่ การ

On Production ได้ตามแผนในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้นาระดับสูงจะลง Peak Load Day ในทุก
Milestone เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ ไขร่วมกัน และช่วงซักซ้อมเสมือนจริง
(Rehearsal) ได้ใช้ระบบ GHB Monitoring System ในการติดตามการทา Transaction ระบบใหม่ที่
ใช้ทดสอบก่อนให้บริการลูกค้าจริง ผู้นาระดับสูงสื่อสารผ่านรายการ MC Weekly เผยแพร่ผ่าน
ช่องทางเสียงตามสาย Smart Radio & Facebook Live เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการรวมถึงปลุก
พลังการเป็นเจ้าของระบบร่วมกันถึงกลุ่มพนักงานสาขาทั่วประเทศให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การที่ ธอส.เปลี่ ย นมาใช้ร ะบบใหม่ ซึ่ งจะท าให้ ก ารทางานง่ าย สะดวก รวดเร็ว และช่ว ยเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทาให้ ธอส.ก้าวสู่ Digital Services ได้อย่างสมบูรณ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ตลอดระยะเวลากว่า 18 เดือนในการดาเนินโครงการผู้นาระดับสูงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งช่องทาง Face to Face และใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารแบบ
Mass

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัด Town Hall Meeting : Meeting with MD เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อเปิด
เวทีให้ผู้นาระดับสูงพบปะกับพนักงานทั้งองค์กรเพื่ออัพเดทสถานการณ์ต่างๆ แจ้งผลการดาเนินงานที่
สาคัญ และขอความร่วมมือพนักงานเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายองค์กร เช่น การทา SIP Plan
เพื่อบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่ และขอให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการสาคัญ รวมถึงเปิด
โอกาสให้พนักงานสอบถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวส่งเสริม
การสร้างความผูกพันและมุ่งให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี

8. ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับพนักงานเพื่อ กระตุ้นให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี โดยในการติดตามผลการ
ดาเนินงาน หากพบว่าผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีนัยสาคัญจะมอบหมายให้ผู้นา
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องจัดทา SIP Plan (Strategic Improvement Plan) เพื่อให้บรรลุเหนือเป้าหมายที่
กาหนด เช่น SIP สินเชื่อปล่อยใหม่ รวมถึงการให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย ในทุกโอกาสเพื่อให้พนักงาน
มุ่ง มั่ น ปฏิ บั ติง านให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย เช่ น การติ ด เข็ มวิ ม านเมฆและสวมเสื้ อ สามารถให้ พ นั ก งาน
ด้วยตนเอง เป็นต้น
9. สื่อสารกับลูกค้า โดยกาหนดให้ผู้นาระดับสูงทุกท่านลงพื้นที่ให้บริการเพื่อรับทราบปัญหาและรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าด้วยตนเองในวันที่ลูกค้ามีการใช้บริการสูงสุด (Peak Load Day)
พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคที่พบระหว่างปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม After Action Review (AAR)
เพื่อเป็นองค์ความรู้ภายในองค์กร และนาเสนอคณะกรรมการจัดการ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ

10. การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพัน ผู้นาระดับสูง Floor walk พูดคุยพบปะพนักงานอย่างเป็นกันเอง
นอกจากนี้ผู้นาระดับสูงยังมีนโยบาย Open Door Policy เพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับพนักงาน

11. สื่อสารกับคู่ค้าและคู่ความร่วมมือ เช่น การจัดงาน Developer Meeting โดยผู้นาระดับสูงของ
ธนาคารพบกับผู้นาระดับสูงของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ (Developer) เพื่อถ่ายทอดนโยบาย
ธนาคารพร้อมเป้าหมายองค์กรที่สาคัญ และรับฟังความต้องการลูกค้าผ่าน Developer เพื่อนาไปออก
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้า เช่น แนวทางการดาเนินโครงการบ้านล้านหลัง และหลักเกณฑ์ Macro Prudential
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จ ะกระทบการซื้อบ้านหลังที่ 2 – 3 ของลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้
ยังจัดประชุม Outsource Meeting ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Outsource เพื่อถ่ายทอด MVV
พร้อมรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานให้
ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 ติดตามประเมินผล โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรทบทวนกระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงเสนอ
คณะกรรมการจัดการ เพื่อทบทวนเป็นประจาทุกปี ในช่วงไตรมาส 1 โดยนาผลสารวจประสิทธิผลการสื่อสาร
เป็นปัจจัยนาเข้าในการทบทวนการสื่อสารนาไปสู่การปรับปรุงที่เปิดกว้างให้พนักงาน และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ/ลูกค้า
ได้แสดงความคิดเห็นนาไปสู่การปรับปรุง อาทิ การประชุมในรูปแบบ Town Hall Meeting เช่น Management
Symphony Meeting , Meeting with MD ,Developer Meeting และ Outsource Meeting สาหรับรูปแบบที่ไม่
เป็นทางการ อาทิ Peak Load Day / Floor Walk โดยผู้นาระดับสูงลงพื้นที่สาขาและฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบ
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและพนักงานด้วยตนเองพร้อมจัดเก็บในรูปแบบ AAR (After Action Review)
นอกจากนี้ จากผลประเมินการรับรู้การสื่อสารของพนักงานต่อผู้นาระดับสูง และประสิทธิผลช่องทางการสื่อสารมา
ทบทวนกระบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูง ไตรมาส 1 ของทุกปี โดยปี 2561 ผู้นาระดับสูงได้เพิ่มช่องทางการ
สื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่น Facebook Live กลุ่มปิด (GHB Info Supermarket) และ
Application Line (Smart Talk Line@) โดย ผู้นาระดับสูงร่วมเป็น Admin นอกจากนี้ ยังเพิ่มการสื่อสาร MC
Weekly เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับรู้การดาเนินงานของธนาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินประสิทธิผล
ผ่าน Google Form ทุกครั้ง สาหรับการสื่อสารกับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในยุคดิจิทัล ผู้นาระดับสูงใช้การ
สื่อสารผ่านช่องทาง Official Facebook, Official LINE เพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังเสียงของลูกค้าและแก้ไข
ปัญหาให้ลูกค้าอย่างทันท่วงที โดยแต่ละปีผู้นาระดับสูงร่วมกันกาหนดแผนการสื่อสารขององค์กร/รายบุคคลขึ้น
และรายงานผลการสื่อสารของตนเองลงในระบบ ECRS เพื่อให้พนักงานติดตามทาง Intranet ได้

ตัวอย่างหน้าจอระบบ ECRS

กิจกรรมของผู้บริหารจะโชว์ผลด้านล่าง

ผลรายงานกิจกรรมของผู้บริหารจะโชว์ที่มุมล่างซ้ายเป็นไฟล์ EXCEL

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทางาน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการะบวนการสื่อสารของผู้นาระดับสูงที่มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง และผู้นาระดับสูงมุ่งมั่น
สื่อสารตามแผนการสื่อสารฯรายบุคคลและด้วย Content ที่สื่อสารที่มุ่งสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันกับ
องค์กร รวมถึงมุ่งกระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิผล
ของการสื่อสารที่ดีสรุปได้ตามตาราง

ผลลั พธ์ทสี่ ำคั ญ

ผลกำรดำเนินกำร

ค่ ำเป้ำหมำย
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1)คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสยั ทัศน์ และค่านิยม
(Mission, Vision, Value) ของพนักงาน

85%

91.00%

92.00%

94.80%

97.89%

2)คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสยั ทัศน์ และค่านิยม
(Mission, Vision, Value) ของคูค่ า้ คูค่ วามร่วมมือ

85%

85.20%

95.00%

96.20%

97.66%

3.1) ประสิทธิผลการสือ่ สารสองทิศทาง

4.5

4.5

4.61

4.67

4.78

3.2) การสือ่ สารเพื่อให้พนักงานจริงจังในการปฏิบตั งิ าน

4.5

4.68

4.72

4.85

3.3) พนักงานรู้สกึ สบายใจทีจ่ ะสือ่ สารกับผูน้ าระดับสูง

4.5

4.58

4.64

4.73

3)คะแนนประเมินความเห็นของพนักงานทีม่ ตี อ่ การ
สือ่ สารของผูน้ าระดับสูง

4) การบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่

5) เป็นผูน้ าด้านตลาดสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย (ปล่อยใหม่)

6) เป็นผูน้ าด้านตลาดสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัย (คงค้าง)
7) ความนิยมของผูใ้ ช้บริการ

บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
ทีก่ าหนด
(157,447ลบ.) (168,136ลบ.) (196,817ลบ.) (213,161ลบ.)
อันดับ 1

อันดับ 1
อันดับ 1

อันดับ 1

อันดับ 1

อันดับ 1

อันดับ 1

27.70%

28.10%

28.90%

30.33%

อันดับ 1

อันดับ 1

อันดับ 1

อันดับ 1

27.70%

28.10%

28.90%

29.90%

95.89%

95.98%

96.28%

96.86%

หมายเหตุ : ลาดับ 4-7 การสื่อสารเป็นหนึ่งในปัจจัยความสาเร็จให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการรับรู้พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ( Mission Vision Value) ของพนักงาน และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ

คะแนนประเมินความเห็นของพนักงานที่มีต่อการสื่อสารของผู้นาระดับสูง

การบรรลุเป้าสินเชื่อปล่อยใหม่

ผู้นาตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่

ผู้นาตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง

ความนิยมของผู้ใช้บริการ

G

2558

2559 I

4.86

3.50
4.89
4.9

ภาพรวม
บริหาร
ปฏิบัติการ
ลูกจ้าง

4.88

2560

2561

2562EV

เป้าหมาย

E

ลูกจ้าง

4.86

เป้าหมาย

ปฏิบัติการ

2562E

4.83
4.96
4.99
4.99

4.57
4.61

4.58
4.65
4.78
4.8

ลูกจ้าง
ภาพรวม

4.65
4.72

4.7
4.74
4.87
4.89

บริหาร
ปฏิบัติการ

4.57
4.6

ลูกจ้าง

4.74
4.76

4.75
4.77

4.6
4.66

4.54
4.63
4.7
4.72

4.58
4.64
4.73
4.75

4.57
4.67
4.84
4.86

4.83
4.85

4.85
4.86

ปฏิบัติการ

บริหาร

ภาพรวม

ลูกจ้าง

4.68
4.72

ภาพรวม

4.77
4.8

4.71
4.59

4.61
4.68
4.8
4.82

ลูกจ้าง

ปฏิบัติการ

4.54
4.63
4.75
4.8

4.73
4.76

4.8
4.83

3.98

บริหาร

4.63
4.69

ปฏิบัติการ

4.85

ภาพรวม

4.00
4.91

4.72
4.29
4.67
4.9
4.92

ให้พนักงานจริงจังปฏิบัติงาน

ลูกจ้าง

2561

ปฏิบัติการ

4.73
4.89

4.53
4.55
4.79
4.89
4.91

สร้างความผูกพัน

บริหาร

4.88
บริหาร

4.56
4.67

4.77
4.8

บริหาร

3.90

ภาพรวม

4.83

2560

4.32
4.69
4.78
4.91
4.93

4.61
4.67

4.78

ลูกจ้าง

2559

4.52
4.61
4.72
4.89
4.91

การสื่อสาร 2 ทิศทาง

ปฏิบัติการ

4.5
4.78
4.8

4

บริหาร

4.6
4.78

ภาพรวม

4.8
4.78
4.1
4.65
4.73
4.75

2558

ลูกจ้าง

3.00
3.50

ปฏิบัติการ

4.50

บริหาร

ภาพรวม

3

4.26
4.75
4.81
4.83
4.85

3.5

4.63
4.75
4.79
4.88
4.9
4.55
4.73
4.8
4.88
4.9
4.68
4.76
4.8
4.88
4.9
4.72
4.71
4.71
4.89
4.9
4.6
4.71
4.76
4.86
4.87
4.51
4.68
4.77
4.85
4.87
4.65
4.72
4.77
4.87
4.89
4.69
4.57
4.7
4.85
4.87
4.63
4.74
4.77
4.88
4.88
4.55
4.73
4.79
4.89
4.9
4.67
4.75
4.78
4.89
4.9
4.75
4.71
4.7
4.84
4.85
4.65
4.74
4.77
4.87
4.88
4.58
4.74
4.8
4.89
4.9
4.69
4.75
4.79
4.88
4.9
4.76
4.71
4.68
4.84

5

ภาพรวม

คะแนนประเมินความเห็นของพนักงานถึงการสื่อสาร การสร้างความผูกพัน และการส่งเสริมให้พนักงานจริงจัง
ในการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง
4.73

4.5

3.75

สบายใจที่จะสื่อสารกับ SL

Malcolm Baldridge Winner

5.00
4.99

ผู้ส่งมอบ

ลูกค้า
พนักงาน
การนาไปปฏิบัติ
2557
2558
2559
2560
2561
2562E
เป้าหมาย
“ท่านตระหนักและพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้ธนาคารบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ ในระดับใด”

5

4.9

4.87

4.7

7.

ความท้ายทายต่อไป
7.1 การรักษาระดับคะแนนการรับรู้ Mission Vision Value ของพนักงานและคู่ค้าคู่ความร่วมมือ

ไม่ น้ อ ยกว่า 90% และคะแนนประเมิ นความเห็ นของพนั กงานถึง ประสิ ท ธิผ ลของการสื่ อสาร
การสื่ อสารเพื่อให้ พนักงานจริงจังในการปฏิบัติงาน และความรู้สึกสบายใจที่จะสื่อสารกับผู้นา
ระดับสูงไม่น้อยกว่า 4.50 (จากคะแนนเต็ม 5) ให้ไม่น้อยกว่าเดิมและการยกระดับการสื่อสารของ
ผู้นาระดับสูงให้สูงขึ้น
7.2 การมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
7.3 การบรรลุเป้าหมายผลการดาเนินงานที่สาคัญตามพันธกิจ บรรลุแผนยุทธศาสตร์ และก้าวสู่การเป็น

ธนาคารที่ดีที่สุดสาหรับการมีบ้าน
8.

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค
 กระบวนการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทั่ว ถึง การสื่ อสารถึงกลุ่ มสาขาซึ่ งจาเป็ นต้องใช้ช่องทางการสื่ อสารดิ จิทัล เพื่ อประหยัดเวลา
ประหยัดงบประมาณ
 Mindset และ Skill ของผู้รับสารยังไม่พร้อมเปิดใจรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางดิจิทัล
แนวทางแก้ไข
 การนาผลสารวจมาเป็นปัจจัยนาเข้าเพื่อทบทวนกระบวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเป็น
ประจาทุกปี
 ยกระดับช่องทางสื่อสารดิจิทัล การสร้าง Digital Platform ให้ผู้นาระดับสูงใช้สื่อสารเรื่องด่วน
เรื่องสาคัญ และเรื่องทั่วไป
 การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture)

9.

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และความยั่งยืน
 ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 C ได้แก่ Content Channel และ CEO
โดย CEO มุ่งมั่นและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารตามแผนการสื่อสารไปยังพนักงาน
ทั่วทั้งองค์กรในทุกโอกาส
 ฝ่ายสื่ อสารองค์กรได้พัฒนาช่ องทางการสื่อสารดิจิทัล เพื่อ ให้ส อดคล้ องกับบริบทที่เปลี่ ยนไป
ผู้นาระดับสูงสามารถ Communicate & Engage กับพนักงานได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงลูกค้า
และคู่ค้าคู่ความร่วมมือ โดยนา Digital Platform ใหม่ๆซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรสามารถรับข่าวสารต่างๆได้อย่างถูกต้องทันท่วงที และทาให้พนักงาน
กล้าแสดงความคิดเห็น และมุ่งมั่นปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุเป้าหมายองค์กรได้
 การยกระดับช่องทางการสื่อสาร Owned Media ของธนาคาร อาทิ Official Facebook,
Line@ และใช้ช่องทาง Social Media ของผู้นาระดับสูง และพนักงาน เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้นา
ระดับสูงได้สื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าคู่ความร่วมมือ
10. เอกสารอ้างอิง
MALCOLM BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWAR

ภาพประกอบ

