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แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2570  
(ฉบับปรับปรุงปี 2564) และแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

---------------------------------------------------- 
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของการพัฒนาประเทศของรัฐบาล บทบาท ภารกิจ และนโยบายการ
ด าเนินงานขององค์กร  ที่สอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและองค์กรระดับต่างๆ รวมทั้งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
ขององค์กรในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายในปี  2570 โดย
ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญในระยะสั้น เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีสิทธิ์ใน    
ที่อยู่อาศัย การยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Sustainable Community การส่งเสริม
ประชาชนให้มีอาชีพ และมีรายได้ในชุมชน เป็นต้น  

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดฉบับนี้ ได้ด าเนินการทบทวนข้อมูลของปี      
ที่ผ่านมา ประกอบด้วยรายงานผลการด าเนินงานระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ส่วน Core Business Enablers ด้านที่ 4 
ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า Module 2 การมุ่งเน้นลูกค้า มีรายละเอียดย่อยเป็นหัวข้อที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของหน่วยงานที่ก ากับดูแล และได้รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นและส่งผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของการเคหะแห่งชาติ มีความสอดคล้องและตอบสนองแนวนโยบายและ    
ทิศทางการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ ได้แก่  

 ระดับสากล 
- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ เป้าหมายที่ 11 ว่าด้วยเรื่อง ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน  

- วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA)  
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 ระดับประเทศ  
- นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม      

ในสังคม และการสร้างโอกาสการในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีเป้าหมายด้านความมั่นคง ให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
ทางสังคม  

- แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ที่การเคหะแห่งชาติตอบสนอง ได้แก่ ด้านที่ 3 การปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย ด้านที่ 5 การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ และด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

- แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 ในประเด็น 3 
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human 
Capital) 

- ทิศทางการบริหารประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ที่มุ่งเน้นพลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างยั่งยืน ในด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค 

- แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทย 
ทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 (Housing for All)” โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชน สนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 

 นโยบายของหน่วยงานที่ก ากับดูแล  
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 มุ่งหวังให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนา 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ในโครงการสร้างความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนตามประเภทกลุ่ม
รายได้  

- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 -2564 (สาขาสาธารณูปการ) ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปการ ในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจหลักขององค์กร ได้แก่ 

สถานการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ตัวแปรด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อุปสงค์และอุปทานด้านที่อยู่
อาศัยของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ส าคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการเคหะแห่งชาติ 

จากการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น การเคหะแห่งชาติ ได้ท า
การแบ่งกลุ่มลูกค้าและตลาด และจ าแนกลูกค้า รวมทั้งการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT 
analysis) ด้านลูกค้าและตลาด เพ่ือค้นหาศักยภาพความพร้อมและสมรรถนะขององค์กร และน าไปจัดล าดับ
ความส าคัญของ SWOT ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และก าหนดวัตถุประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic 
Objective: SO) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) โดยใช้หลักการ
ตาม Balanced Scorecard (BSC) มีผลโดยสรุป ดังนี้ 
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1. การแบ่งกลุ่มลูกค้าและตลาด และจ าแนกลูกค้า 
 การเคหะแห่งชาติ ได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มลูกค้า ทบทวนวัตถุประสงค์และแนวทางการแบ่งกลุ่มลูกค้า
และตลาด และจ าแนกลูกค้า โดยใช้ Machine Learning และเครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
ดังนี้  

 
หมายเหตุ : กลุ่มเปราะบาง หมายถึง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (พ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามล าพัง) 
 

 
 

 

 

- 



 แผนยุทธศาสตรด์้านลูกค้าและตลาด การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2570 (ฉบับปรบัปรุงป ี2564)  5 

 
 

  การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) 
 2.1 จุดแข็ง (Strengths) 
 S1 มีฐานลูกค้า ทั้งท่ีเป็นผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป เป็นจ านวนมาก 
 S2 มีการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
 S3 บุคลากรมีความรู้ความช านาญด้านการตลาดที่อยู่อาศัย ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและประชาชน
ทั่วไป 
 S4 โครงการอาคารเช่าของ กคช.  มีพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า และระดับราคาที่รับภาระได้ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมโครงการที่ดี เมื่อเทียบระดับราคาของสินค้าในตลาดประเภทเดียวกัน 
 2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 ท าเลโครงการไม่อยู่ในทิศทางและแนวโน้มการขยายตัวของเมือง 
W2 การก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยในหลายโครงการล่าช้า การส่งมอบล่าช้ากว่าก าหนด 
W3 อาคารเพ่ือขายในหลายโครงการคุณภาพไม่ดี 
W4 อาคารเช่า ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ท าให้        

ไม่ดึงดูดลูกค้าเช่า 
W5 โครงการที่อยู่อาศัยส่วนมาก ขาดการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี 
W6 ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อรองรับกลุ่ม

ลูกค้าตามนโยบาย ยังไม่ครบทุกกลุ่ม 
W7 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการอาคารเช่า อยู่ในอัตราสูง และการจัดเก็บรายได้ค่าเช่า ไม่

เป็นไปตามประมาณการทางการเงิน ส่งผลต่อระยะเวลาคืนทุน และอาจสร้างภาระการเงินขององค์กร 
 2.3 โอกาส (Opportunities) 

O1 คาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
O2 โครงสร้างประชากร มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
O3 ลูกค้าเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น และเร็วขึ้นจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
O4 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐด้านที่อยู่อาศัย ทั้ง

ประเภทซื้อและเช่า 
O5 ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและปานกลางยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ

ในรูปแบบเช่า 
 2.4 อุปสรรค (Threats) 

T1 เศรษฐกิจหดตัว และมีแนวโน้มฟ้ืนตัวช้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
T2 ลูกค้าได้สินเชื่อเคหะน้อยลง จากมาตรการเพ่ิมความเข้มงวดในการให้สินเชื่อเคหะของ

สถาบันการเงิน 
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T3 กลุ่มลูกค้าตามนโยบาย (กลุ่มเปราะบาง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ กคช.) มีรายได้ไม่ม่ันคง และไม่มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเสี่ยง
ที่จะมีหนี้ค้างช าระสูง 

T4 มีข้อจ ากัดต่างๆ ในการได้มาซึ่งที่ดินที่อยู่ในท าเล ที่เอ้ือต่อการจัดท าโครงการอาคารเช่าของ 
กคช. 
 

3. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 
SA1 มีนโยบายภาครัฐ สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

(เช่น พรบ. จัดสรรฯ เป็นต้น) 
SA2 มีฐานลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ 

กคช. 
SA3 มีแหล่งสินเชื่อที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (เช่น คบส. เป็นต้น) 
 

4. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) 
SC1 ที่ดินรอการพัฒนา และอาคารคงเหลือค่อนข้างมาก ส่งผลต่อต้นทุนขององค์กร 
SC2 การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร และการ

พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ 
SC3 การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือวางแผนก าหนดกลยุทธ์การตลาด และสื่อสารการตลาด

แบบครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
SC4 การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมทั้งนวัตกรรมที่ดึงดูดใจลูกค้า 
SC5 การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) และองค์ความรู้ของบุคลากร ให้พร้อมปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลง และแนวคิดเชิงธุรกิจคู่ไปกับแนวคิดเชิงสังคม 
 

5. วิสัยทัศน์ด้านลูกค้าและตลาด 
 

 

 

 
 

6. พันธกิจด้านลูกค้าและตลาด 
 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดที่อยู่อาศัย และส่งเสริมบุคลากรให้ใช้ 
และลูกค้าเข้าถึงได ้
 3. พัฒนาการบริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ที่ตอบสนองลูกค้า และทันต่อสถานการณ์ 

เป็นผู้น าที่มีศักยภาพสูงดา้นการตลาดที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งลูกคา้ 

ตามนโยบาย น าไปสู่ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า 
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 4. บริหารจัดการ พัฒนาและยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart Sustainable 
Community) 
 5. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

7. การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของการเคหะแห่งชาติ 

 
8. การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ด้านลูกค้าและตลาด 
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9. การก าหนดตัวชี้วัดด้านลูกค้าและตลาด 
 การก าหนดตัวชี้วัดด้านลูกค้าและตลาด ก าหนดจากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามมุมมองทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการ และองค์กรและการเรียนรู้ ในแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

10. การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564-2570 
 การเคหะแห่งชาติ ได้น าตัวชี้วัดกลยุทธ์และเป้าหมายของตัวชี้วัด ปี 2564-2570 ในแผนยุทธศาสตร์
การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) แผนงาน/โครงการ/งาน ในแผนแม่บทด้านลูกค้า
และตลาด ปี 2564-2570 และตัวชี้วัดด้านลูกค้าและตลาด เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกัน และก าหนดเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) สามารถก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564-2570 ได ้
ดังนี้ 
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มุมมอง/วตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ป ี2564 - 2570 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
การเงิน 
ก าไรจากการ
ด าเนินงานดา้นลูกค้า
และตลาด 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

902.782 869.793 1,125.523 1,664.067 2,065.233 2319.014 2,415.473 

สร้างรายได้จากลูกค้า รายได้จากการ
ด าเนินงาน (ล้านบาท) 

3,350.752 3,487.078 3,918.258 4,641.404 5,295.180 5,926.974 6,183.770 

ควบคุมค่าใช้จ่ายดา้น
ลูกค้าและตลาด 

ค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน (ล้านบาท) 

2,447.970 2,617.285 2,792.735 2,977.338 3,229.947 3,607.960 3,768.298 

ลูกค้า 
ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 

ส่วนแบ่งตลาด 16 17 17 9 26 26 26 

ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

จ านวนครัวเรือนที่มี
สิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 
(ขาย+เช่า) 

8,384 7,309 33,498 30,333 33,041 33,857 22,705 

ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจในที่อยู่อาศัย
รวมถึงการบริการและ 
มีการแนะน าบอกต่อ 

คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

มากกว่า  
ร้อยละ 
74.65 

เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนหน้า 

เพิ่มข้ึน
จากปีก่อน

หน้า 

ลูกค้าที่อยู่อาศัยใน
โครงการ มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ี มรีายได้ มี
งาน มีอาชีพ 

ร้อยละของชุมชนที่มี
คะแนนตามเกณฑ์การ
พัฒนาชุมชนที่ก าหนด 

100 100 100 100 100 100 100 

กระบวนการ 
ท าเลโครงการที่อยู่
อาศัย ใกล้แหลง่ชุมชน 
คมนาคมสะดวก 

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
จัดหาที่ดินในท าเลที่มี
ศักยภาพเพื่อรองรับ
โครงการในอนาคต 

100 100 100 100 100 100 100 

แบบบ้านทันสมยัและ
มีนวัตกรรมการอยู่
อาศัย 

จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือนวัตกรรมการอยู่
อาศัยที่เพิ่มขึ้น 

N/A 1 1 1 1 1 1 

ระดับราคาขาย/เช่าที่
เหมาะสม 

ร้อยละของลูกค้าที่ท า
สัญญาเทียบกับเป้าหมาย
การขาย 

100 100 100 100 100 100 100 

ร้อยละของลูกค้าที่ท า
สัญญาเทียบกับหน่วยที่
ให้เช่า 

60 60 60 60 60 60 60 

สื่อสารตรงตามกลุม่
ลูกค้า 

จ านวนหนว่ยส่งมอบ 
(ขาย/เช่าซื้อ) 

8,058 5,621 3,508 6,150 6,528 6,867 6,367 

การก่อสร้างและสง่
มอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ร้อยละของจ านวน
หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จ
พร้อมเอกสารสิทธิตาม
แผน ภายใน มิ.ย. ของ
ทุกป ี

100 100 100 100 100 100 100 
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มุมมอง/วตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ป ี2564 - 2570 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ช่องทางต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพิม่ขึ้น 

จ านวนช่องทางจัด
จ าหน่าย/ช่องทาง
สื่อสาร/ช่องทางบริการ
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

อย่างน้อย  
1 ช่องทาง 

ชุมชนที่อยู่อาศัย เป็น
ชุมชนอัจฉรยิะและ
ยั่งยืน (SSC) 

จ านวนชุมชนต้นแบบสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(Smart Sustainable 
Community) 

1 5 9 13 17 21 25 

โครงการมีความ
เป็นไปได้ และ
ผลตอบแทนการลงทุน
คุ้มค่า 

ร้อยละของโครงการที่
อยู่อาศัยที่มีความ
เป็นไปได้ทางการตลาด 
และมีความเป็นไปได้
ทางการเงินที่ผ่านการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณา
โครงการ 

100 100 100 100 100 100 100 

โครงการจัดประโยชน์
และอาคารเชา่ได้รบั
การบริหารอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

รายรับรวมจากการ
บริหารทรัพย์สิน (ลา้น
บาท) 

1,292.398 1,509.541 2,298.924 2,751.395 3,437.426 4,020.528 4,384.716 

มีความสัมพันธ์ทีด่ีกับ
ลูกค้า 

จ านวนกิจกรรมสร้าง
ความผูกพันของลูกค้า 
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

1 1 1 1 1 1 1 

หน่วยอาคารคงเหลือ
ลดลง 

จ านวนหนว่ยคงเหลือที่
ลดลง 

8,443 4,892 4,041 3,165 2,077 1,469 1,058 

กระบวนการดา้น
ลูกค้าและตลาด ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง 
ตามเกณฑ์ประเมิน 
SE-AM 

ผลประเมินตัวชี้วัดด้าน
การมุ่งเน้นลูกค้า (CM) 

2.0400 ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า
ปีที่ผ่านมา 

องค์กรและการเรียนรู ้
บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน
การตลาด การขาย 
และการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อ
สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขัน 

ร้อยละของบุคลากร
ตามที่ก าหนด ด้าน
ลูกค้าและตลาด ที่ได้รับ
การพัฒนาตามเส้นทาง
สายอาชพี 

 70  75  80  85  90  95 100 
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มุมมอง/วตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ป ี2564 - 2570 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
องค์กรมีฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน และมี
ข้อมูลสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม 

จ านวนฐานขอ้มูล ที่เป็น
ปัจจุบัน หรือจ านวนชุด
ข้อมูลสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนา
หรือปรับปรุง 

 1  1  1  1  1  1  1 

บุคลากรมีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม พร้อม
ถ่ายทอดแลกเปลีย่น
องค์ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ 
ร่วมกัน 

ร้อยละของจ านวนครั้งที่
มีการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์ ร่วมกัน 
ที่จ าเป็นต้องจัดการ
ความรู้ 

100 100 100 100 100 100 100 

 

11. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ งาน และ ตัวชี้วัด 

การเคหะแห่งชาติ ได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2570  
(ฉบับปรับปรุงปี 2564) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการการเคหะแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 14 โครงการ 7 งาน และ 23 ตัวชี้วัด 

มุมมองในแผนที่ยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ โครงการ งาน ตัวชี้วัด 

มุมมองในแผนที่ยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและตลาด: 
 มุมมองด้านการเงิน 

   
 
3 

ยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและตลาด: 
1. สร้างความผูกพันของลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 

 
2 

 
3 

 
- 

 
4 

2. พัฒนากระบวนการหลักด้านลกูค้าและตลาดที่โดดเด่น 3 2 2 4 

3. ปรับปรุงกระบวนการหลักด้านลูกค้าและตลาดให้แข่งขันได้ 3 1 2 3 

4. สร้างเสริมกระบวนการสนับสนนุด้านลูกค้าและตลาด 6 9 1 6 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านลูกค้าและตลาด 3 1 2 3 

รวม 17 16–2=14 7 23 

หมายเหตุ:  
1. ตั ว ช้ี วั ด ใน มุ ม ม อ งด้ าน ก าร เงิน  3 ตั ว ช้ี วั ด  คื อ  1) ก า ไรจ าก ก ารด า เนิ น งาน  (ล้ าน บ าท )  

2) รายได้จากการด าเนินงาน (ล้านบาท) และ 3) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน (ล้านบาท) เป็นผลลัพธ์จากการด าเนินการใน
มุมมองอื่นๆ ที่เหลือ คือ มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ ซึ่งด าเนินการโดยการ
ขับเคลื่อนและน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และงานไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในมุมมองต่างๆ 
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และเป็นเหตุที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ทางการเงิน ตามตัวช้ีวัดในมุมมองด้านการเงิน ดังนั้น จึงไม่มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และ
งาน ในมุมมองด้านการเงินในแผนที่ยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและตลาด 

2. มี โค ร งก า ร  จ าน วน  2 โค ร งก าร  คื อ  1) โค ร งก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รอ าค า รค ง เห ลื อ  แ ล ะ  
2) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่แต่ละโครงการ ตอบสนองและเช่ือมโยงกับ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังนั้น จึงท าให้จ านวนโครงการโดยรวมเท่ากับ 16-2 = 14 โครงการ 
 

12. แผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
การเคหะแห่งชาติได้จัดท าแผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดย

ด าเนินการภายใต้  แผนยุทธศาสตร์ ด้ านลูกค้ าและตลาด การเคหะแห่ งชาติ  พ .ศ . 2563–2570  
(ฉบับปรับปรุง ปี 2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้น าที่มีศักยภาพสูงด้านการตลาดที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมทั้งลูกค้าตามนโยบาย 
น าไปสู่ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า” และพันธกิจ คือ  

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
2. ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดที่อยู่อาศัย และส่งเสริมบุคลากรให้ใช้ 

และลูกค้าเข้าถึงได ้
3. พัฒนาการบริการทั้ งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ที่ตอบสนองลูกค้า และทันต่อ

สถานการณ ์
4. บริหารจัดการ พัฒนาและยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart Sustainable 

Community) 
5. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ในส่วนของกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (แผนปฏิบัติการประจ าปี) จากการ
ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563–2570 (ฉบับปรับปรุง  
ปี 2564) ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ส่งผลให้การเคหะแห่งชาติ ได้ท าการทบทวนแผนประจ าปี (ระยะสั้น 1 ปี)  
ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนระยะยาว เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด รวมถึงแผนแม่บทท่ีส าคัญที่ได้มีการทบทวนในปี 2564  

แผนปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563–2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2564) 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ 14 โครงการ 7 งาน และ 23 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความผูกพันของลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 

กลยุทธ์ที่ 1.1 : ขยาย
ฐานลกูค้าและเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาด 

1. โครงการบริหารจดัการอาคาร
คงเหลือ 

- ส่วนแบ่งตลาด: ร้อยละ 17 
- จ านวนครัวเรือนท่ีมสีิทธ์ิในที่อยู่

อาศัย: 7,309 ครัวเรือน 

กต., บข. 

กลยุทธ์ที่ 1.2 : 
สร้างความพึงพอใจ
และความผูกพัน
ของลูกค้า 

2. โครงการจัดการความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า 

- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า :  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

กต., บข. 

3. โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ระดับ 3 (Care 
Beyond) 

- ร้อยละของชุมชนที่มีคะแนนตาม
เกณฑ์การพัฒนาชุมชนที่ก าหนด : 
ร้อยละ 100 

พม. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการหลักด้านลูกค้าและตลาดที่โดดเด่น 

กลยุทธ์ที่ 2.1 : 
ก าหนดระดับราคา
ขาย/เช่าที่เหมาะสม 

4. งานพิจารณาและก าหนดราคาขาย
หน่วยท่ีอยู่อาศัย 

- ร้อยละของลูกค้าที่ท าสัญญาเทียบกับ
เป้าหมายการขาย : ร้อยละ 100 

กต. 

5. งานก าหนดอัตราค่าเช่า - ร้อยละของลูกค้าที่ท าสัญญาเทียบกับ
หน่วยที่ให้เช่า : ร้อยละ 60 

ทอ. 

กลยุทธ์ที่ 2.2 : เพ่ิม
ช่องทางบริการ และ
ช่องทางต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

6. โครงการพัฒนาช่องทางให้บริการ
ด้วยเทคโนโลย ี

- จ านวนช่องทางจัดจ าหน่าย/ช่องทาง
สื่อสาร/ช่องทางบริการที่ได้รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุง : อย่างน้อย 1 
ช่องทาง 

กต., บข., 
ทน. 

กลยุทธ์ที่ 2.3 : บริหาร
และพัฒนาชุมชนให้
เป็นชุมชนอจัฉริยะและ
ยั่งยืน 

7. โครงการยกระดับชุมชนต้นแบบสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Smart 
Sustainable Community) 

- จ านวนชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Smart Sustainable 
Community) : 5 ชุมชน 

พม. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการหลักด้านลูกค้าและตลาดให้แข่งขันได้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : ศึกษา
ความเปน็ไปได้
โครงการ และวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุน
อย่างครอบคลุม 

8. โครงการศึกษาความเป็นได้ทางการ
ตลาดและการเงินของ โครงการที่
อยู่อาศัย ตามแผนพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัย 

- ร้อยละของโครงการที่อยู่อาศัยทีม่ี
ความเป็นไปได้ทางการตลาด และมี
ความเป็นไปได้ทางการเงินท่ีผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ : ร้อยละ 100 

กต. 

กลยุทธ์ที่ 3.2 : 
ออกแบบบ้านสร้าง
นวัตกรรมการอยู่อาศัย 

9. งานพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการ 
รวมทั้งนวัตกรรมการอยู่อาศยั 

- จ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมการอยู่
อาศัยที่เพิ่มขึ้น : 1 ผลิตภัณฑ์ Rebrand 
or Newbrand/บริการ/นวัตกรรม 

กต., ทอ. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 : สื่อสาร
การตลาดตรงตามกลุ่ม
ลูกค้า 

10. งานสื่อสารการตลาดครอบคลมุ
ทุกกลุ่มลูกค้า 

- จ านวนหน่วยส่งมอบ (ขาย/เช่าซือ้) : 
จ านวน 5,621 หน่วย 

กต., บข., 
สก. 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเสริมกระบวนการสนับสนุนด้านลูกค้าและตลาด 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : 
วิเคราะห์และคัดเลือก
ท าเลโครงการที่อยู่
อาศัย 

11. โครงการขยายความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิ
โครงการจดัหาที่ดินในท าเลที่มี
ศักยภาพเพื่อรองรับโครงการใน
อนาคต : ร้อยละ 100 

สท. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 : 
ก่อสร้างและส่งมอบ
หน่วยที่อยู่อาศัย ตรง
ตามก าหนด 

12. โครงการบริหารการก่อสร้าง - ร้อยละของจ านวนหน่วยก่อสร้าง
แล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิตามแผน 
ภายใน มิ.ย. ของทุกปี: ร้อยละ 100 

พก.1-3 

กลยุทธ์ที่ 4.3 : บริหาร
ทรัพย์สินและจัด
ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13. โครงการบริหารทรัพยส์ินเพื่อ
สร้างมลูค่า - โครงการอาคารเช่า 

14. โครงการขอคืนอาคารเช่าเหมา
จากเอกชน 

15. โครงการจัดประโยชน์ทรัพย์สนิ - 
จัดประโยชน์ทรัพยส์ินเพื่อเพิ่ม
รายได ้

16. โครงการบ้านเช่าส าหรับผู้มรีายได้
น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” 

17. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใน
โครงการบ้านเคหะสุขประชา 

- รายรับรวมจากการบริหารทรัพยส์ิน 
(ล้านบาท) : 1,509.541 ล้านบาท 

ทอ., สท. 

กลยุทธ์ที่ 4.4 : สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า 

2. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 

หมายเหตุ : ตอบสนองกลยุทธ์ที ่1.2 ด้วย 

- จ านวนกิจกรรมสร้างความผูกพัน
ของลูกค้า ครอบคลมุทุกกลุ่มลูกคา้ 
: 1 กิจกรรม 

กต., บข. 

กลยุทธ์ที่ 4.5 : เร่งรัด
การลดหน่วยอาคาร
คงเหลือ 

1. โครงการบริหารจดัการอาคาร
คงเหลือ 

หมายเหตุ : ตอบสนองกลยุทธ์ที ่1.1 ด้วย 

- จ านวนหน่วยคงเหลือท่ีลดลง : 
4,892 หน่วย 

กต., บข. 

กลยุทธ์ที่ 4.6 : พัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการ
ด้านลูกค้าและตลาด
ตามเกณฑ์ประเมิน SE-
AM 

18. งานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ด้านลูกค้าและตลาดตามเกณฑ์
ประเมิน SE-AM 

- ผลประเมินตัวช้ีวัดด้านการมุ่งเนน้
ลูกค้า (CM) : ไม่น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 

กต., บข. 

 

 



 แผนยุทธศาสตรด์้านลูกค้าและตลาด การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2570 (ฉบับปรบัปรุงป ี2564)  15 

 
 

  การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ/งาน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด 

กลยุทธ์ที่ 5.1 : พัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน
ลูกค้าและตลาดให้
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
และทันต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงและการ
แข่งขัน 

19. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ลูกค้าและตลาดให้มีขดี
ความสามารถสูง 

- ร้อยละของบุคลากรตามที่ก าหนด 
ด้านลูกค้าและตลาด ที่ไดร้ับการ
พัฒนาตามเส้นทางสายอาชีพ : ร้อย
ละ 70 

ทบ. 

กลยุทธ์ที่ 5.2 : พัฒนา
ฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั รวมท้ังข้อมูล
สนับสนุนในด้านต่างๆ 
อย่างครอบคลุม 

20. งานพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม 

- จ านวนฐานข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน 
หรือจ านวนชุดข้อมูลสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง : อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล/
ชุดข้อมูล 

กต., บข. 

กลยุทธ์ที่ 5.3 : 
ผลักดันให้บุคลากรมี
การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์ ร่วมกัน 

21. งานถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ร่วมกัน ของบุคลากรด้านลูกค้า
และตลาด 

- ร้อยละของจ านวนครั้งท่ีมีการ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ ร่วมกัน ที่
จ าเป็นต้องจัดการความรู้ : ร้อยละ 
100 

กต., บข. 

 


