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วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั

ขั้นตอนหลกั และขั้นตอนยอ่ย กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และอ่ืนๆ สถานะลกูคา้

1. ตระหนัก (Awareness)
• เห็น/ไดย้ินเก่ียวกบัโครงการที่อยูอ่าศยั จาก
การโฆษณา ประชาสมัพนัธท์ั้งออนไลน ์และ

ออฟไลน ์และจากการบอกตอ่

• สนใจและตระหนักถึงความตอ้งการที่อยู่

อาศยั

ก่อนการขาย (เพ่ือท าใหล้กูคา้รูจ้กัผลิตภณัฑแ์ละ

เพ่ือใหไ้ดล้กูคา้ใหม่)
• การโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารรณรงคส์่งเสริมการ

ขายผ่านสื่อตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์

Direct Mail รถแห่ หน่วยขาย ป้ายคดัเอาท ์Facebook 
Website หรือการออกบูธประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ

ลกูคา้มุ่งหวงั

ลกูคา้คู่เทียบ

2. หาความรู ้(Knowledge)
• คน้หาขอ้มูล/ความรู ้ เก่ียวกบัโครงการที่อยู่
อาศยั จากแหล่งตา่งๆ และจากผูค้นรอบตวั

• การก าหนดช่องทางใหก้ารสนับสนุนลกูคา้เพ่ือคน้หา

สารสนเทศและท าธุรกรรม

ลกูคา้มุ่งหวงั

3. พิจารณา (Consideration)
• เปรียบเทียบโครงการที่อยูอ่าศยัหลายแหง่ • การ Update ขอ้มูลในระบบจองออนไลน์ ที่แสดง

ขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่น ท่ีตั้ง จ  านวนหน่วยว่างพรอ้มขาย 

ราคา ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย ฯลฯ เพ่ือใหผู้ส้นใจ

พิจารณาเปรียบเทียบโครงการตา่งๆ ของการเคหะ

แห่งชาติ

ลกูคา้มุ่งหวงั



วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั

ขั้นตอนหลกั และขั้นตอนยอ่ย กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และอ่ืนๆ สถานะลกูคา้

4. คดัเลือก (Selection)
• เลือกโครงการที่อยูอ่าศยัที่ตอ้งการ ลกูคา้มุ่งหวงั

• แจง้ความตอ้งการที่อยูอ่าศยั หรือติดตอ่

โดยตรงกบัการเคหะแหง่ชาติ

• รบัแจง้ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ข้ึนทะเบียนใน

ระบบบญัชีรอคิว Front End เพ่ือรองรบัความ
ตอ้งการที่อยูอ่าศยัของลกูคา้

ลกูคา้ใน

อนาคต

5. ซ้ือสินคา้/บริการ (Purchase)
• ติดตอ่สอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ์

• เลือกอาคาร ท าสญัญา

ระหว่างการขาย (ลกูคา้จองท าสญัญาจนถึงขั้นตอน
ก่อนส่งมอบอาคาร)
• เพ่ิมช่องทางใหล้กูคา้เขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว 

โดยเพ่ิมส านักงานขาย พฒันาระบบการจอง Online 
(Smart Device) เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้

หลงัการขาย (ก่อนส่งมอบอาคาร)
• เพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่าเช่า เช่าซ้ือ เงินดาวน์

ค่างวด เฉพาะที่ท  าสญัญากบัการเคหะแห่งชาติ

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหก้บัลกูคา้

ลกูคา้ปัจจุบนั
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วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั
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6. สานสมัพนัธ ์(Retention)
• ผ่อนดาวน์

• ติดตามความคืบหนา้การก่อสรา้ง

• ยื่นสินเช่ือ

• เซ็นสญัญาเงินกู้

• รบักุญแจ

• เขา้อยูอ่าศยั

• ผ่อนช าระเงินกู้

• โอนกรรมสิทธ์ิ

• เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาและบริหารชุมชน

• ใหบ้ริการสินเช่ือใหก้บัลกูคา้แบบ One Stop Service
• แจง้ความคืบหนา้การก่อสรา้งโครงการ

หลงัการขาย (ภายหลงัการส่งมอบอาคารใหล้กูคา้) 
เพ่ือรกัษาลกูคา้เดิมและเพ่ิมความภกัดี ตอบสนอง

ความตอ้งการ ใหเ้หนือกว่าความหวงั และใหก้ล่าวถึง

องคก์รในทางที่ดี

• เพ่ิมช่องทางการช าระค่างวด ค่าเช่า เช่าซ้ือ เงิน

ดาวน์

• พฒันาระบบบริการขอ้มูลลกูคา้ออนไลน ์(M 
service) ตรวจสอบยอดช าระค่างวดผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ

• จดักิจกรรมสรา้งความสมัพนัธล์กูคา้และติดตาม

ประเมินผลฯ รายกิจกรรม

• การเยี่ยมลกูคา้ในชุมชน

ลกูคา้ปัจจุบนั
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ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั
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7. แนะน า บอกตอ่ (Advocate)
• พึงพอใจในสินคา้และบริการ

• แนะน า บอกตอ่

• ส ารวจความพึงพอใจ และปรบัปรุงคุณภาพบริการ

• ส ารวจลกูคา้ในอดีต ดา้นการแนะน าบอกตอ่

ลกูคา้ปัจจุบนั/
ลกูคา้ในอดีต

8. ส่งเสริมใหล้กูคา้กลบัมา (Win Back)
• ส ารวจสาเหตสูุญเสียลกูคา้

• แกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้

• ส่งเสริมใหล้กูคา้กลบัมา

• ส ารวจลกูคา้ในอดีต ดา้นความสนใจโครงการ กคช.
• ส ารวจลกูคา้ในอดีต ดา้นส่ิงที่ตอ้งการให้ กคช. ท า 
เพ่ือท าใหก้ลบัมาเป็นลกูคา้อีก

ลกูคา้ในอดีต



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
1. การส ารวจข้อมูลลูกค้า

 การส ารวจข้อมูลตลาดเพ่ือจัดท าโครงการ(1)

โครงการละ 1 คร้ัง 

ส ารวจโดยการแจก

แบบสอบถาม/

สัมภาษณ์

โครงการละ 1 คร้ัง 

ส ารวจโดยการแจก

แบบสอบถาม/

สัมภาษณ์

ความต้องการ

ความคาดหวัง

ก าหนดยุทธศาตร์ ก าหนด

แนวทางการพัฒนาการ

บริการ/

การจ าแนกลูกค้า 

การก าหนดช่องทาง

การรับฟังลูกค้า

กต.

ที่ปรึกษาภายนอก

ได้ผลการส ารวจ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

 การประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ(2,3,4,5)

และการสัมภาษณ์แบบ Focus Group

ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 คร้ัง

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

ความภักดี

ความต้องการ

ความคาดหวัง

วางแผนกลยุทธ์

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนางานบริการ

ที่ปรึกษาภายนอก

ได้ผลการส ารวจ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

 ระบบแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย(2) (Waiting List) ตลอด

24 ชั่วโมง

ตลอด

24 ชั่วโมง

ความต้องการ

ความคาดหวัง

ก าหนดยุทธศาตร์

วางแผนการตลาด
วช., กต.

ได้ผลส ารวจ

ทุกเดือน

 ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการงานขาย(3)

(ณ ส านักงานใหญ่ กคช.) เวลาท าการ เวลาท าการ
ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

ปรับปรุงการท างาน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน
กต.

ได้ผลส ารวจ

ทุกเดือน

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563
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หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน

(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
2.ระบบบริหารเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ(3,4)

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน มี 6 ช่องทาง ดังนี้

1. หนังสือถึง ผว. / จากหน่วยงานภายนอก

2. โทรศัพท์ / Call Center

3. Social / Internet / QR Code / Call Center 

ตอบข้อมูลผ่าน Social Media / Line@ แบบสอง

ทาง / Instagram

4. ด้วยตนเอง

5. สื่อมวลชน

6. ฝ่าย / ศูนย์

เวลาท าการ เวลาท าการ

ข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

ความไม่พึงพอใจ

แก้ปัญหาได้ตรงความ

ต้องการลูกค้า ปรับปรุง

การท างานติดตามการ

แก้ไขปัญหา ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สก.

ตัวชี้วัด

ประสิทธิผลของ

กระบวนการ

จัดการข้อ

ร้องเรียน

ข้อ 3.2 ข (2)

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563
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หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน
(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



วิธีการ/ช่องทาง
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ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล
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กลุ่มลูกค้า
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3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ทั้งออฟไลน์ เช่น กิจกรรมต่างๆ และออนไลน์ เช่น Website Email เป็นต้น)

 ก่อนการขาย(1,2)

ผู้รับจ้างบริหารการขาย (เสียงของผู้มีส่วนได้สว่น

เสียของฝ่าย กต.)

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ความต้องการ

ความคาดหวัง

วางแผนปรับปรุง

กระบวนการท างานทั้งท่ี

เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

และที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต แก้ปัญหาได้ตรง

ความต้องการของลูกค้า

กต., สก.

ได้สารสนเทศตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563
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หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน
(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ

หมายเหต:ุ 
เพ่ิมช่องทางออนไลน ์คือ 1) Facebook 2) Line@ และ 3) Website ในช่องทางหลกัที่ 3 การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
ทั้งในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย
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3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ทั้งออฟไลน์ เช่น กิจกรรมต่างๆ และออนไลน์ เช่น Website Email เป็นต้น) (ต่อ)

 ระหว่างการขาย(2) ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง
ความต้องการ 

ความคาดหวัง

ข้อร้องเรียน

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

วางแผนปรับปรุง

กระบวนการท างานทั้งท่ี

เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

และที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต แก้ปัญหาได้ตรง

ความต้องการของลูกค้า

กต., สก.

ได้สารสนเทศตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563

10

หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน
(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ

หมายเหต:ุ 
เพ่ิมช่องทางออนไลน ์คือ 1) Facebook 2) Line@ และ 3) Website ในช่องทางหลกัที่ 3 การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
ทั้งในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ทั้งออฟไลน์ เช่น กิจกรรมต่างๆ และออนไลน์ เช่น Website Email เป็นต้น) (ต่อ)

 หลังการขาย(3,4) ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง
ความต้องการ 

ความคาดหวัง

ข้อร้องเรียน

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

วางแผนปรับปรุง

กระบวนการท างานทั้งท่ี

เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

และที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต แก้ปัญหาได้ตรง

ความต้องการของลูกค้า

กต., สก.

ได้สารสนเทศตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563

11

หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน
(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ

หมายเหต:ุ 
เพ่ิมช่องทางออนไลน ์คือ 1) Facebook 2) Line@ และ 3) Website ในช่องทางหลกัที่ 3 การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 
ทั้งในช่วง ก่อน ระหว่าง และหลงัการขาย



แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ (SLA)

12

1.วางแผนและเก็บรวบ

รวมเสียงของลกูคา้

2. วิเคราะหแ์ละวาง

แผนการน าไปใชป้ระโยชน์

3. น าไปใช้

ประโยชน์

4. ติดตามและ

ประเมินผล

5. ทบทวน

และพฒันา

กระบวนการรบัฟังและจดัการเสียงของลกูคา้

เสียงของลูกคา้ วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลูกคา้ การน าไปใชป้ระโยชน์

เสียงของ

ลกูคา้ (VOC)
แนวทางการ

ใชป้ระโยชน์

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C
In-Process SLA Result SLA

ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ (SLA) ของแตล่ะ
วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เวลาที่ก  าหนด



มาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ มาตรฐานการใหบ้รกิาร (SLA) เป้าหมาย

1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

• การส ารวจขอ้มูลตลาดเพื่อจดัท า

โครงการ
(1) 

ส ารวจขอ้มูลตลาดแลว้

เสรจ็ภายในก าหนดเวลา

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีด าเนินการเอง

• ระยะเวลาตั้งแตข่ั้นตอนเตรยีม

งานถึงสง่รายงานส ารวจขอ้มูล

ตลาดใหห้น่วยที่เก่ียวขอ้ง

2. กรณีจา้งด าเนินการ

• ระยะเวลาตั้งแตข่ั้นตอนเตรยีม

งานถึงสง่มอบงานส ารวจขอ้มูล

1. กรณีด าเนินการเอง

• 6 สปัดาห์

2. กรณีจา้งด าเนินการ

• 90 วนั

• การประเมินผลความพึงพอใจและไม่

พึงพอใจ
(2,3,4,5)

และการสมัภาษณแ์บบ Focus Group

ประเมินผลความพึงพอใจ

และไม่พึงพอใจแลว้เสร็จ

ภายในก าหนดเวลา

ระยะเวลาตั้งแตข่ั้นตอนเตรยีม

งานถึงสง่มอบงานประเมินผล

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

6 เดือน

• ระบบแจง้ความตอ้งการที่อยูอ่าศยั
(2)

(Waiting List)

รวบรวมและจดัสง่ขอ้มูล

ความตอ้งการที่อยูอ่าศยั

แลว้เสรจ็ภายใน

ก าหนดเวลา

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลความตอ้งการที่อยูอ่าศยั 

(Waiting List) ของเดือนที่ผ่านมา

นบัถดัจากวนัสิ้ นเดือน

10 วนั

• ส ารวจความพึงพอใจการใหบ้รกิาร

งานขาย
(3)

(ณ ส านกังานใหญ่ กคช.)

รวบรวมและจดัสง่ผล

ส ารวจความพึงพอใจการ

ใหบ้รกิารงานขาย แลว้

เสรจ็ภายในก าหนดเวลา

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่ผล

ส ารวจความพึงพอใจการใหบ้รกิาร

งานขาย ของเดือนที่ผ่านมา นบัถดั

จากวนัสิ้ นเดือน

10 วนั



มาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ มาตรฐานการใหบ้รกิาร (SLA) เป้าหมาย

2.ระบบบรหิารขอ้รอ้งเรียนและ

เสนอแนะ
(3,4)

(ช่องทางตามขอ้ 3.2 ข (2))

จดัการขอ้รอ้งเรยีน แลว้เสรจ็

ภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลาเฉลี่ยในการแกไ้ข

เรือ่งรอ้งเรยีน ในกรณีที่

สามารถด าเนินการไดภ้ายใน

กคช.

7 วนั

รายงานผลการจดัการขอ้

รอ้งเรยีนในภาพรวม ราย

เดือน

จ  านวนครั้งท่ีรายงานผลการ

จดัการขอ้รอ้งเรยีนในภาพรวม 1 ครั้งตอ่เดือน

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

• ก่อนการขาย
(1,2)

ผูร้บัจา้งบรหิารการขาย (เสยีงของผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสยีของฝ่าย กต.)

ส ารวจและรบัฟังเสยีงของ

ลกูคา้ช่วงก่อนการขาย แลว้

เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลเสยีงของลกูคา้ นบัถดั

จากวนัที่ส  ารวจเสยีงของลกูคา้

ช่วงก่อนการขาย แลว้เสรจ็

10 วนั

หรอื รบัฟังเสยีงของลกูคา้

ก่อนการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์คือ 1) Facebook 2) 

Line@ และ 3) Website แลว้

เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลเสยีงของลกูคา้ ผ่าน

ช่องทางออนไลน ์นบัถดัจาก

วนัที่ส  ารวจเสยีงของลกูคา้ช่วง

ก่อนการขาย แลว้เสรจ็

10 วนั



มาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ มาตรฐานการใหบ้รกิาร (SLA) เป้าหมาย

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (ตอ่)

• ระหว่างการขาย
(2)

ส ารวจและรบัฟังเสยีงของ

ลกูคา้ช่วงระหว่างการขาย

แลว้เสรจ็ภายในเวลาที่

ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลเสยีงของลกูคา้ นบัถดั

จากวนัที่ส  ารวจเสยีงของลกูคา้

ช่วงระหว่างการขาย แลว้เสรจ็

10 วนั

หรอื รบัฟังเสยีงของลกูคา้

ระหว่างการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์คือ 1) Facebook 2) 

Line@ และ 3) Website แลว้

เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลเสยีงของลกูคา้ ผ่าน

ช่องทางออนไลน ์นบัถดัจาก

วนัที่ส  ารวจเสยีงของลกูคา้ช่วง

ระหว่างการขาย แลว้เสรจ็

10 วนั

• หลงัการขาย
(3,4)

ส ารวจและรบัฟังเสยีงของ

ลกูคา้ช่วงหลงัการขาย แลว้

เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลเสยีงของลกูคา้ นบัถดั

จากวนัที่ส  ารวจเสยีงของลกูคา้

ช่วงหลงัการขาย แลว้เสรจ็

10 วนั

หรอื รบัฟังเสยีงของลกูคา้

หลงัการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์คือ 1) Facebook 2) 

Line@ และ 3) Website แลว้

เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัสง่

ขอ้มูลเสยีงของลกูคา้ ผ่าน

ช่องทางออนไลน ์นบัถดัจาก

วนัที่ส  ารวจเสยีงของลกูคา้ช่วง

หลงัการขาย แลว้เสรจ็

10 วนั
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การศึกษา และวิเคราะหช์่องทางและมาตรฐานการรบัฟังเสียงของลกูคา้ 

ในปีที่ผ่านมา

จากช่องทางการรบัฟังเสียงของลูกคา้ ปี 2563 และมาตรฐานในการตอบสนองลูกคา้

ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2563 พบว่า การเคหะแห่งชาติ ไดก้  าหนดช่องทาง

การรับฟังเสียงของลูกคา้ และก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ (SLA) ในทุกช่องทางรบัฟังเสียง
ของลกูคา้ ตลอดวงจรชีวิตของลกูคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑป์ระเมิน SE-AM ในหวัขอ้ การรบัฟัง
ลูกคา้ อย่างไรก็ตาม ตอ้งพิจารณาถึงผลการประเมิน SE-AM ในหัวขอ้ การรับฟังลูกคา้ ใน 

Feedback Report ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2563 เพื่อน ามาใชใ้นการ

ปรบัปรุงการจ  าแนกลกูคา้และสว่นตลาด สูค่วามเป็นเลิศตอ่ไป 

นอกจากน้ี เม่ือเวลาผ่านไป ปัจจยัและสถานการณต์่างๆ ย่อมมีการเปล่ียนแปลงและ

สง่ผลกระทบตอ่ลกูคา้ และการเคหะแห่งชาต ิจงึท าใหมี้ความจ  าเป็นตอ้งปรบัปรุงการรบัฟังลกูคา้ 

ใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกับความตอ้งการ ความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกคา้ ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต  รวมทั้งสอดคลอ้งกับประเด็นส าคัญและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปของการเคหะ

แห่งชาติ
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การศึกษา และวิเคราะหช์่องทางและมาตรฐานการรบัฟังเสียงของลกูคา้ 

ในปีที่ผ่านมา

ดงันั้น จากการวิเคราะหช่์องทางและมาตรฐานการรบัฟังเสียงของลูกคา้ ปี 2563 จึง

ควรทบทวนและปรบัปรุงช่องทางและมาตรฐานการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ดงัน้ี

1. น าผลการประเมิน SE-AM ในหวัขอ้ การรบัฟังลูกคา้ ใน Feedback Report ดา้นการมุ่งเนน้
ลูกคา้ ของการเคหะแห่งชาติ ปี 2563 มาก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง และน ามาใช้

ประโยชนใ์นการปรบัปรุงการรบัลกูคา้ สูค่วามเป็นเลิศ ตอ่ไป

2. ทบทวนและปรบัแกข้อ้มูลรายละเอียดของปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นปัจจุบนั เช่น นิยาม

ของลกูคา้ การระบุกลุม่ลกูคา้ที่ตอ้งรบัฟังเสียงของลกูคา้ เป็นตน้

3. ทบทวนช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

4. ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ จากช่องทางการรบั

ฟังเสียงของลกูคา้ ที่ทบทวนแลว้



Feedback Report ดา้นการมุ่งเนน้ลกูคา้ ของการเคหะแห่งชาต ิปี 2563

18



การมุ่งเนน้ลกูคา้:
 เริ่มมีการจดัท าแผนยุทธศาสตรด์า้นลกูคา้และตลาดระยะยาว พ.ศ. 2563-2570

 มีการจ  าแนกกลุ่มลูกคา้และส่วนตลาดเป็น 7 กลุ่ม และก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มวัยท างานมีก าลงั

ซ้ือ กลุม่วยัท างานก าลงัซ้ือนอ้ย และกลุม่ผูสู้งวยั

 มีการรบัฟังลูกคา้ผ่านช่องทางตา่งๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นช่องทางเชิงรบั มีคู่มือการรบัฟังเสียง พรอ้มก าหนด

มาตรฐานการตอบสนองเสียงของลูกคา้ในแต่ละช่องทางและเผยแพร่ใหเ้จา้หนา้ที่ทุกระดบัน าไปใชง้าน 

และสรุปรายงานเสียงของลูกคา้เสนอผูบ้ริหารเพื่อใชด้  าเนินการในส่วนที่เก่ียวขอ้ง

 มีการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภกัดีของลูกคา้ แลประเมินความพึงพอใจเที ยบ 

กบัคู่เทียบที่เป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

 มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบริการ โดยพิจารณาจากยุทธศาสตรช์าติ และยุทธศาสตรต์่างๆ ที่

เก่ียวขอ้ง วิสยัทศันแ์ละยุทธศาสตร์

 การก าหนดช่องทางการสนับสนุนลูกคา้ในการคน้หาสารสนเทศ การท าธุรกรรม การใหข้อ้มูลป้อนกลับ 

และมีมาตรฐานการปฏิบตังิานในบางช่องทาง

 มีแผนงาน/โครงการสรา้งความสัมพันธก์ับลูกคา้ ซ่ึงเน้นกลุ่มลูกคา้ที่อยู่อาศัยในโครงการ โดยระบุ 

กิจกรรมสรา้งความสัมพันธ ์ระบุวัตถุประสงค ์และผลที่ไดจ้ากการจดักิจกรรม และมีการท าฐานขอ้มูล

ลกูคา้

 มีการก าหนดช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียน และมีคู่มือระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการจัดการขอ้รอ้งเรียน 

โดยระบุขั้นตอน และก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนตามประเภทเรื่องรอ้งเรียน และ

มีการรายงานขอ้รอ้งเรียนเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

 มีการก าหนดช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียน และมีคู่มือระเบียบวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการจัดการขอ้รอ้งเรียน 

โดยระบุขั้นตอน และก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนตามประเภทเรื่องรอ้งเรียน

ประเด็นท่ี กคช. สามารถด าเนินการได้



20

การมุ่งเนน้ลกูคา้:
 ควรวิเคราะหเ์พ่ือก าหนดช่องทางและวิธีการรับฟังลูกคา้ท่ีมีรูปแบบทั้งเชิงรุก (Two-Way) และเชิงรับ 
(One-way) รวมถึงการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเพ่ือสะท้อนประสิทธิผลเรื่องคุณภาพของ

สารสนเทศ ทั้งในดา้นความครบถว้น ถูกตอ้ง และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินการตอ่ไดอ้ย่างครบถว้น 

ทั้งในมิตขิองกลุม่ลกูคา้ตามวงจรชีวิต กลุม่ลกูคา้และทุกส่วนตลาดตามบริบท 

 ควรวิเคราะหถึ์งความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรบัใชใ้หค้รอบคลุมทุกช่องทางที่ส  าคัญอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจดัการและบูรณาการสารสนเทศที่ไดจ้ากทุกช่องทางเพื่อน ามา 

วิเคราะหใ์นรูปแบบ Big Data & Analytics ได ้
 ควรมีการประยุกต์การบริหารความเ ส่ียง และมีการน าองค์ความรู ้ของรัฐ วิสาหกิจมาใช้ใน 

กระบวนการพฒันาและนวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ควรจดัท ากฎบตัรและมาตรฐานดา้นบริการที่เป็นปัจจุบนัและมีการทบทวนทุกปีใหค้รอบคลุมทุกช่องทาง

และประเภทบริการในการสนับสนุนลูกคา้ที่ส  าคญัในทุกจุดสมัผสับริการ (Touch points) ของแต่ละกลุ่ม
ลกูคา้และส่วนตลาด 

 ควรก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ของการสรา้งความสมัพนัธใ์หส้อดคลอ้งตามความตอ้งการตลอดวงจร

ชีวิตของทุกกลุ่มลูกคา้ สามารถสนับสนุนต่อผลิตภัณฑแ์ละบริการ การสนับสนุนลูกคา้ และภาพลักษณ์

ขององคก์ร 

 ควรก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการขอ้รอ้งเรียน

สอดคลอ้งกับแนวทาง/วิธีปฏิบตัิในการจดัการขอ้รอ้งเรียน รวมถึงติดตามใหส้ามารถด าเนินการจดัการ 

ขอ้รอ้งเรียนไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงักลา่ว

ประเด็นท่ี กคช. ยงัด าเนินการไดไ้ม่สมบูรณ์
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สรุปประเด็นส าคญั

หวัขอ้ ระดบัคะแนน

3. การรบัฟังลกูคา้ :

กคช. มีการรบัฟังลูกคา้ผ่านช่องทางต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นช่องทางเชิงรบั ไดแ้ก่ ระบบการแจง้ ความตอ้งการที่

อยูอ่าศยั ระบบการจองออนไลน ์ระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ Facebook/ website Mobile/ Application
เป็นตน้ มีคู่มือการรบัฟังเสยีง พรอ้มก าหนด มาตรฐานการตอบสนองเสยีงของลกูคา้ในแต่ละช่องทางและเผยแพร่

ใหเ้จา้หนา้ที่ทุกระดับน าไปใชง้าน และสรุปรายงานเสียงของลูกคา้เสนอผูบ้ริหารเพื่อใหด้  าเนินการในส่วนที่

เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี กคช. มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการใชบ้ริการแต่ละช่องทางการรบัฟัง

เสยีง อยา่งไรก็ตาม ควรวิเคราะหเ์พ่ือก าหนดช่องทางและวิธีการรบัฟังลูกคา้ท่ีมีรูปแบบทั้งเชิงรุก (Two-way) และ
เชิงรบั (One-way) รวมถึงการก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายเพ่ือสะทอ้น ประสิทธิผลเรื่องคุณภาพของสารสนเทศ 

ทั้งในดา้นความครบถว้น ถูกตอ้ง และสามารถน าไปใชใ้น การด าเนินการต่อไดอ้ย่างครบถว้นทั้งในมิติของกลุ่ม

ลูกคา้ตามวงจรชีวิต กลุ่มลูกคา้และทุกส่วน ตลาดตามบริบท นอกจากน้ี แมใ้นปัจจุบัน กคช. เริ่มมีการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ชใ้นการ รับฟังลูกคา้ในบางช่องทาง แต่ควรวิเคราะหถึ์งความจ าเป็นในการน า

เทคโนโลยดีิจทิลัมาปรบัใชใ้หค้รอบคลุมทุกช่องทางที่ส  าคญัอยา่งเหมาะสม ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจดัการ

และบูรณาการ สารสนเทศที่ไดจ้ากทุกช่องทางเพื่อน ามาวิเคราะหใ์นรูปแบบ Big Data & Analytics ได ้กคช. มีการ

ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภกัดี ของลูกคา้ มีการประเมิน ความพึงพอใจเทียบกบัคู่ เทียบที่

เป็นผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และเริ่มมีการวิเคราะห ์เพื่อหาปัจจยัความตอ้งการ ความคาดหวัง ซ่ึงมี

ผลต่อความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความ ภกัดี เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศที่สามารถน าไปใชใ้นการตอบสนอง

ลูกคา้ไดเ้หนือกว่าที่ลูกคา้คาดหวัง และเพิ่มความภกัดีใหก้ับลูกคา้ได ้อย่างไรก็ตาม การประเมินความพึงพอใจฯ 

ควรสอดคลอ้งตาม ส่วนตลาดและกลุ่มลูกคา้ที่ไดจ้  าแนก และประเด็นในการส ารวจควรสอดคลอ้งกับประ เด็น 

ความตอ้งการ ความคาดหวงัเพื่อสะทอ้นประสทิธิผลดา้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร การสนบัสนุนลูกคา้ การสรา้งความ

ผกูพนั ภาพลกัษณ ์และดา้นอื่นๆ ของ กคช. ไดอ้ยา่งชดัเจน

1.7625 



สรุปขอ้เสนอแนะดา้นการมุ่งเนน้ลกูคา้

1. รส. ควรส่งเสริมใหเ้กิดการท างานดา้นลูกคา้ที่บูรณาการการท างานระหว่างกนั ผ่านการก าหนดคณะท างานที่เป็น

ผูแ้ทนของแตล่ะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง Demand Side และ Supply Side เชน หน่วยงานที่ออกผลิตภณัฑ ์ควรท างาน
ร่วมกนักบัหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่รวบรวมและวิเคราะห ์VOC เป็นตน้

2. รส. ควรมีการวิเคราะหแ์ละพฒันา Customer Journey ที่ครอบคลุม Life Cycle ของลูกคา้ (ท่ีครอบคลุมทั้งลูกคา้ใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต) เพ่ือน ามาสู่การก าหนด Touchpoint ที่ส  าคญัของ รส. เพ่ือมุ่งเนน้บริการจดัการใหลู้กคา้
พึงพอใจตอบสนองเหนือความคาดหวังเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความผูกพนัอย่างยัง่ยืน ทั้งในมิติผลิตภณัฑ ์บริการ การ

สนับสนุน ภาพลกัษณ ์และอ่ืนๆ

3. ยุทธศาสตรร์ะยะยาวดา้นลกูคา้และตลาดตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการท างานดา้นลกูคา้ที่บูรณาการการท างานระหว่างกนั 

ทั้ง Demand Side และ Supply Side มีการวิเคราะหส์ารสนเทศดา้นลูกคา้ ตลาด และผลิตภณัฑ ์ท่ีครบถว้น ทั้งใน

ปัจจุบนั และอนาคต รวมทั้งการก าหนดกลุ่มลูกคา้และส่วนตลาดเป้าหมายเพ่ือก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินงานอย่าง

ชดัเจน

4. การรบัฟังลูกคา้ รส. ส่วนใหญ่มีช่องทางการรบัฟังที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ในปัจจุบัน มีการใชส่ื้อ

สงัคมออนไลนใ์นการรบัฟังลูกคา้ เช่น Facebook, Line, Application อย่างไรก็ตาม ตอ้งมีการวิเคราะหพ์ฤติกรรม

ลูกคา้เพ่ือก าหนดช่องทางการรับฟังลูกคา้ใหเ้หมาะสมกับลูกคา้แต่ละกลุ่ม และก าหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการ

ติดตามรวบรวมสารสนเทศในแตล่ะช่องทางเพ่ือน ามาบูรณาการและวิเคราะหค์วามตอ้งการความคาดหวงัที่ส  าคญั

ของลกูคา้ นอกจากน้ีตอ้งมีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพนัของลกูคา้ท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑ ์

บริการ และ/หรือครอบคลมุทุกกลุ่มลกูคา้และส่วนตลาด โดย Third Party อยา่งเหมาะสม
5. การวิเคราะหแ์ละพฒันา Customer Journey ตอ้งครอบคลุม Life Cycle ของลูกคา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต เพ่ือ

น ามาสู่การก าหนด Touchpoint ที่ส  าคญัของ รส. เพ่ือมุ่งเนน้บริการจดัการใหลู้กคา้พึงพอใจตอบสนองเหนือความ
คาดหวงั เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความผูกพนัอยา่งยัง่ยืน ทั้งในมิติผลิตภณัฑ ์บริการ การสนับสนุน ภาพลกัษณ ์และอ่ืนฯ

6. การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลลูกคา้ ควรมีการน ามาปรับใชก้ับทุกช่องทางรับฟังลูกคา้ โดยตอ้ง

เช่ือมโยงขอ้มูลทุกช่องทางใหอ้ยู่ใน Platform เดียวกนัที่จะสามารถด าเนินการในส่วนของ Data Analytic เพ่ือจดัท า
เป็นสารสนเทศและน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป



หวัขอ้ แนวทางพฒันาปรบัปรุงการรบัฟังลกูคา้ จาก Feedback Report ของทริส

3. การรบัฟังลกูคา้ : ระดบัคะแนน 1.7625 คะแนน

ประเด็นท่ี กคช. ยงัด าเนินการไดไ้ม่สมบูรณ:์

1. ควรวิเคราะหเ์พื่อก าหนดช่องทางและวิธีการรับฟัง

ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบทั้งเชิงรุก (Two-Way) และเชิงรบั 

(One-way) รวมถึ งการก าหนดตัว ช้ี วัดและค่า

เป้าหมายเพื่อสะทอ้นประสิทธิผลเรื่องคุณภาพของ

สารสนเทศ ทั้งในดา้นความครบถว้น ถูกตอ้ง และ

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการต่อได้อย่าง

ครบถว้น ทั้งในมิติของกลุ่มลูกคา้ตามวงจรชีวิต 

กลุ่มลกูคา้และทุกส่วนตลาดตามบริบท 

• เพิ่มเติมช่องทางรบัฟังลูกคา้ที่เป็นรูปแบบเชิงรุก (Two-Way) และมีค าอธิบายเพิ่มเติม 

เช่น โครงการเยีย่มเยยีนชุมชน โครงการเยีย่มเยยีน สคล. สคจ. ประจ าปี ส  ารวจเชิงรุกที่

ใหล้กูคา้ตอบแบบสอบถามและสื่อสารตอบโตก้บัลูกคา้ ช่องทางสื่อสารผ่าน Social Media 

ที่มีเจา้หนา้ที่สื่อสารโตต้อบกบัลูกคา้ [เช่น Line OA ของลูกคา้อาคารเช่า Facebook/Line@ 

ของบาง สคล./สคจ. เป็นตน้] เพ่ิมเตมิเป็นส่วนหน่ึงในตารางช่องทาง

• เพ่ิมเติมตวัอย่างการก าหนดตวัช้ีวัดและเป้าหมายเพ่ือสะทอ้นประสิทธิผลเรื่องคุณภาพ

ของสารสนเทศ ขอ้มูลเสียงของลกูคา้เก่ียวกบัการคืนอาคารเช่าเหมา และอาคารเช่า จาก

ปัญหาของลกูคา้ มาก าหนดแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนลูกคา้ เช่น (App ใน Website 

?) เปล่ียนสญัญาเช่าเหมาอาคารเป็นสญัญาเช่ารายยอ่ย [อาจตอ้งดูแผนดิจทิลัของ ทน.]

2. ควรวิเคราะหถึ์งความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับใชใ้หค้รอบคลุมทุกช่องทางที่ส  าคัญ

อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีแนวทางการบริหาร

จัดการและบูรณาการสารสนเทศที่ ได้จากทุก

ช่องทางเพื่อน ามา วิเคราะหใ์นรูปแบบ Big Data & 

Analytics ได ้

• อาจน าขอ้มูลจากรายงานความพึงพอใจ ปี 61 62 มาใชใ้นการวิเคราะหถึ์งความจ าเป็น

ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรบัใชใ้นช่องทางการรบัฟังเสียงของลูกคา้ เช่ือมโยงกับ

แผนดิจทิลั

• ศึกษา วิเคราะห ์และเตรียมการ เพื่อเสนอเป็นแนวทางที่จะด าเนินการในปีต่อๆ ไป เพื่อ

เป็นแนวทางการบริหารจดัการและบูรณาการสารสนเทศที่ไดจ้ากทุกช่องทางเพื่อน ามา 

วิเคราะหใ์นรูปแบบ Big Data & Analytics ได ้

• หมายเหตุ: เดิม กคช. มีท า Social Monitoring ดึงขอ้มูลมาวิเคราะห ์แต่ตอ้งสรรหาผูท้ี่จะ

มาพฒันา และตอ้งใชง้บประมาณในการจดัท า  ส่วนน้ีเป็นการอธิบายเพ่ิมเตมิ

สรปุขอ้เสนอแนะดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้:

1. ตอ้งมีการวิเคราะหพ์ฤติกรรมลูกคา้เพื่อก าหนดช่อง

ทางการรบัฟังลกูคา้ใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

และก าหนดแนวทางที่ชดัเจนในการตดิตามรวบรวม

สารสนเทศในแต่ละช่องทางเพื่อน ามาบูรณาการ

และวิเคราะหค์วามตอ้งการความคาดหวังที่ส  าคัญ

ของลกูคา้

• อาจน าขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ ณ ส านักงานใหญ่ กคช. มาใชใ้น

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมลูกคา้เพื่อก าหนดช่องทางการรบัฟังลูกคา้ใหเ้หมาะสมกับลูกคา้

แต่ละกลุ่ม (ท าเป็นสถิติบอกถึงแต่ละช่องทาง ปี 63 และ 64 อาจท าเป็นรายงานการ

ประชุม เพ่ืออธิบายเพ่ิมเตมิ)

• ลกูคา้เช่าเชิงสงัคม ใช ้Line OA ลูกคา้ซ้ือเชิงสงัคม ใช ้Facebook ลูกคา้ซ้ือเชิงพาณิชย ์ใช ้

Facebook เครือข่าย Line ชุมชน 100 ID 

• ควรมีระบบรบัฟังเสียงของลูกคา้ ในลกัษณะเดียวกนักบัระบบบริหารเรื่องรอ้งเรียนและ

ขอ้เสนอแนะ (ตอ้งมีหน่วยงานติดตามรวบรวมสารสนเทศในแต่ละช่องทางเพื่อน ามา

บูรณาการและวิเคราะหค์วามตอ้งการความคาดหวงัที่ส  าคญัของลูกคา้)
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นิยามอดีตลกูคา้ ลกูคา้ปัจจบุนั และลกูคา้ในอนาคต ปี 2564

อดีตลกูคา้ ลกูคา้ปัจจุบนั ลกูคา้ในอนาคต

ลูกค้า ท่ี มีสถานะเคยท า

สญัญาจอง เช่า เช่าเพื่อซ้ือ 

เช่าซ้ือ หรือสัญญาจะซ้ือ

จ ะข าย  แต่ ปั จ จุ บั น ได้

ยกเลิกสญัญาไปแลว้ และ

มีสถานะปิดสัญญา-คืน

อาคาร  ในระบบ Front 
End

ลูกคา้ท่ีมีสถานะท าสัญญา

จอง เช่า เช่าเพ่ือซ้ือ เช่า

ซ้ือ หรือสัญญาจะซ้ือจะ

ข าย  ร วม ถึ ง ลู ก ค้า ท่ี มี

สถานะปิดสัญญา-โอน

กรรมสิทธ์ิ ในระบบ Front 
End

ประชาชนทัว่ไปท่ีมีความ

ตอ้งการท่ีอยู่อาศัย และผู ้

แสดงความตอ้งการท่ีอยู่

อาศัยผ่านช่องทางการรับ

ฟังเสียงของลูกค้า เ ช่น

ระบบ Waiting List ของ

การเคหะแห่งชาติ, Call 
Center ฯลฯ
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วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle)



ภาพรวมการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุม่ลกูคา้

ลกูคา้ที่ยงัไม่

รูจ้กัโครงการ

ลกูคา้ที่สนใจ

โครงการ

ลกูคา้ที่แนะน า

บอกตอ่

ลกูคา้ที่ไม่ผ่านสนิเช่ือ/
ไม่ท าเช่าซ้ือ และ

ยกเลิกสญัญา

ลกูคา้ที่จอง

และท าสญัญา

ลกูคา้ที่ผ่อน

ช าระเงินดาวน์

ลกูคา้ที่ยืน่ขอ

สนิเช่ือ

ลกูคา้ที่เขา้อยู่

อาศยั

ลกูคา้ที่โอน

กรรมสทิธ์ิ

ลกูคา้ที่รอ้งเรยีน ลกูคา้ที่เขา้รว่มกิจกรรมพฒันา/บรหิารชุมชน

ลกูคา้มุ่งหวงั

ระดบัที่ 1: Awareness
• โฆษณา ประชาสมัพนัธ์

• เปิดตวัโครงการ

ลกูคา้ในอนาคต

ระดบัที่ 2: Consideration
• พฒันาผลิตภณัฑ/์บรกิาร
• สง่เสรมิการตลาด

ระดบัที่ 3: Purchase
• เตรยีมความพรอ้มก่อนยืน่ขอสนิเช่ือ/เช่าซ้ือ

• บรกิารก่อนเขา้อยูอ่าศยั

• บรกิารหลงัเขา้อยูอ่าศยั

ระดบัที่ 4: Loyalty
• ปรบัปรุงคุณภาพบรกิาร

• พฒันาและบรหิารชุมชน

• พฒันาอาชีพ สรา้งรายได้

ระดบัแกไ้ข: Win Back
• ส ารวจสาเหตสูุญเสยีลกูคา้

• แกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้

• สง่เสรมิใหล้กูคา้กลบัมา

ลกูคา้ในอดีต
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ระดบัที่ 5: Advocacy
• ใหค้่าตอบแทนการ

แนะน าบอกตอ่

ลกูคา้ปัจจุบนั

ลกูคา้คู่เทียบ
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วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั

ขั้นตอนหลกั และขั้นตอนยอ่ย กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และอ่ืนๆ สถานะลกูคา้

1. ตระหนัก (Awareness)
• เห็น/ไดย้ินเก่ียวกบัโครงการที่อยูอ่าศยั จาก
การโฆษณา ประชาสมัพนัธท์ั้งออนไลน ์และ

ออฟไลน ์และจากการบอกตอ่

• สนใจและตระหนักถึงความตอ้งการที่อยู่

อาศยั

ก่อนการขาย (เพ่ือท าใหล้กูคา้รูจ้กัผลิตภณัฑแ์ละ

เพ่ือใหไ้ดล้กูคา้ใหม่)
• การโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารรณรงคส์่งเสริมการ

ขายผ่านสื่อตา่งๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ ์

Direct Mail รถแห่ หน่วยขาย ป้ายคดัเอาท ์Facebook 
Website หรือการออกบูธประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ

ลกูคา้มุ่งหวงั

ลกูคา้คู่เทียบ

2. หาความรู ้(Knowledge)
• คน้หาขอ้มูล/ความรู ้ เก่ียวกบัโครงการที่อยู่
อาศยั จากแหล่งตา่งๆ และจากผูค้นรอบตวั

• การก าหนดช่องทางใหก้ารสนับสนุนลกูคา้เพ่ือคน้หา

สารสนเทศและท าธุรกรรม

ลกูคา้มุ่งหวงั

ลกูคา้คู่เทียบ

3. พิจารณา (Consideration)
• เปรียบเทียบโครงการที่อยูอ่าศยัหลายแหง่ • การ Update ขอ้มูลในระบบจองออนไลน์ ที่แสดง

ขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่น ท่ีตั้ง จ  านวนหน่วยว่างพรอ้มขาย 

ราคา ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย ฯลฯ เพ่ือใหผู้ส้นใจ

พิจารณาเปรียบเทียบโครงการตา่งๆ ของการเคหะ

แห่งชาติ

ลกูคา้มุ่งหวงั

ลกูคา้คู่เทียบ



วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั

ขั้นตอนหลกั และขั้นตอนยอ่ย กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และอ่ืนๆ สถานะลกูคา้

4. คดัเลือก (Selection)
• เลือกโครงการที่อยูอ่าศยัที่ตอ้งการ ลกูคา้มุ่งหวงั

ลกูคา้คู่เทียบ

• แจง้ความตอ้งการที่อยูอ่าศยั หรือติดตอ่

โดยตรงกบัการเคหะแหง่ชาติ

• รบัแจง้ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั ข้ึนทะเบียนใน

ระบบบญัชีรอคิว Front End เพ่ือรองรบัความ
ตอ้งการที่อยูอ่าศยัของลกูคา้

ลกูคา้ใน

อนาคต

5. ซ้ือสินคา้/บริการ (Purchase)
• ติดตอ่สอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ์

• เลือกอาคาร ท าสญัญา

ระหว่างการขาย (ลกูคา้จองท าสญัญาจนถึงขั้นตอน
ก่อนส่งมอบอาคาร)
• เพ่ิมช่องทางใหล้กูคา้เขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวกรวดเร็ว 

โดยเพ่ิมส านักงานขาย พฒันาระบบการจอง Online 
(Smart Device) เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้

หลงัการขาย (ก่อนส่งมอบอาคาร)
• เพ่ิมช่องทางการช าระเงินค่าเช่า เช่าซ้ือ เงินดาวน์

ค่างวด เฉพาะท่ีท าสญัญากบัการเคหะแห่งชาติ

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหก้บัลกูคา้

ลกูคา้ปัจจุบนั
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วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั

ขั้นตอนหลกั และขั้นตอนยอ่ย กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และอ่ืนๆ สถานะลกูคา้

6. สานสมัพนัธ ์(Retention)
• ผ่อนดาวน์

• ติดตามความคืบหนา้การก่อสรา้ง

• ยื่นสินเช่ือ

• เซ็นสญัญาเงินกู้

• รบักุญแจ

• เขา้อยูอ่าศยั

• ผ่อนช าระเงินกู้

• โอนกรรมสิทธ์ิ

• เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาและบริหารชุมชน

• ใหบ้ริการสินเช่ือใหก้บัลกูคา้แบบ One Stop Service
• แจง้ความคืบหนา้การก่อสรา้งโครงการ

หลงัการขาย (ภายหลงัการส่งมอบอาคารใหล้กูคา้) 
เพ่ือรกัษาลกูคา้เดิมและเพ่ิมความภกัดี ตอบสนอง

ความตอ้งการ ใหเ้หนือกว่าความหวงั และใหก้ล่าวถึง

องคก์รในทางที่ดี

• เพ่ิมช่องทางการช าระค่างวด ค่าเช่า เช่าซ้ือ เงิน

ดาวน์

• พฒันาระบบบริการขอ้มูลลกูคา้ออนไลน ์(M 
service) ตรวจสอบยอดช าระค่างวดผ่าน
โทรศพัทมื์อถือ

• จดักิจกรรมสรา้งความสมัพนัธล์กูคา้และติดตาม

ประเมินผลฯ รายกิจกรรม

• การเยี่ยมลกูคา้ในชุมชน

ลกูคา้ปัจจุบนั



วงจรชีวิตของลกูคา้ (Customer Life Cycle) 

ของการเคหะแห่งชาติ ในปัจจบุนั

ขั้นตอนหลกั และขั้นตอนยอ่ย กิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และอ่ืนๆ สถานะลกูคา้

7. แนะน า บอกตอ่ (Advocate)
• พึงพอใจในสินคา้และบริการ

• แนะน า บอกตอ่

• ส ารวจความพึงพอใจ และปรบัปรุงคุณภาพบริการ

• ส ารวจลกูคา้ในอดีต ดา้นการแนะน าบอกตอ่

ลกูคา้ปัจจุบนั/
ลกูคา้ในอดีต

8. ส่งเสริมใหล้กูคา้กลบัมา (Win Back)
• ส ารวจสาเหตสูุญเสียลกูคา้

• แกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้

• ส่งเสริมใหล้กูคา้กลบัมา

• ส ารวจลกูคา้ในอดีต ดา้นความสนใจโครงการ กคช.
• ส ารวจลกูคา้ในอดีต ดา้นส่ิงที่ตอ้งการให้ กคช. ท า 
เพ่ือท าใหก้ลบัมาเป็นลกูคา้อีก

ลกูคา้ในอดีต
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ระบุกลุม่ลกูคา้ท่ีตอ้งรบัฟังเสียงของลกูคา้

เม่ือศึกษาวงจรชีวิตของลูกคา้ (Customer Life Cycle) พบว่า กลุ่มลูกคา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ตั้งแตข่ั้นตอนแรกในวงจรชีวิตของลูกคา้ คือ ตระหนัก ถึงขั้นตอนสุดทา้ย 

คือ ส่งเสริมใหล้กูคา้กลบัมา รวมทั้งลกูคา้คู่เทียบ จงึประกอบดว้ย

1. ลกูคา้มุ่งหวงั

2. ลกูคา้ในอนาคต

3. ลกูคา้ปัจจุบนั

4. ลกูคา้ในอดีต

5. ลกูคา้คู่เทียบ

กลุ่มลกูคา้ของ กคช. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย
1. กลุ่มลกูคา้เชิงสงัคม
2. กลุ่มลกูคา้เชิงพาณิชย์

ดงันั้น การก าหนดวิธีการ/ช่องทางรบัฟังลูกคา้ จึงตอ้งประกอบดว้ยลูกคา้

ใน 2 มิต ิคือ กลุ่มลกูคา้ และกลุ่มลกูคา้ตามวงจรชีวิตของลกูคา้



เสน้ทางเดินของลกูคา้ในแตล่ะจุดสมัผสับริการ

3. กฎบตัรและมาตรฐานดา้นการบริการ (Customer Service Charter และ Service Standard)
ในการก าหนดกฎบัตรและมาตรฐานดา้นบริการ กคช. ค านึงถึงกระบวนการของเสน้ทางการ

เดินทางของลูกคา้ (Customer Journey) และจุดสมัผสับริการ (Touch Points) ของลูกคา้ เพื่อให ้กคช. สามารถ
ใหบ้ริการ ตลอดจนการก าหนดแนวทางการการประเมินผลไดค้รบถว้นทุกขั้นตอนส าคัญในการติดต่อรับ

บริการระหว่างลูกคา้กับ กคช. แสดงดังตาราง “เสน้ทางเดินของลูกคา้ในแต่ละจุดสัมผัสบริการ” โดยได้
ก าหนดแนวทางการประเมินผลดว้ยการส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ในแตล่ะจุดสมัผสั



เสน้ทางการเดินทาง

ของลกูคา้ 

(Customer Journey)

จุดสมัผสับริการ (Customer Touchpoint)
แนวทางการประเมินผล

Physical Touchpoint Digital TouchPoint

• การรบัรู ้

(Awareness)
• การประชาสมัพนัธผ่์าน วิทยุ โทรทศัน ์ป้าย

ประชาสมัพนัธ ์สื่อสิ่งพิมพ ์การแถลงข่าว

• การออกบูธเพื่อประชาสมัพนัธ์

• การจดัสมัมนาทั้งที่ กคช. จดัเอง และเขา้
ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ

• Website ของ กคช. หน่วยงานในสังกัด 

หน่วยงานพนัธมิตรและลกูคา้

• สื่อสงัคมออนไลนข์อง กคช. ไดแ้ก่ Facebook 
Line@ Instagram Twitter Youtube

• Banner

• ส ารวจความพึงพอใจ 

ช่องทางการสื่อสาร

ของการเคหะแห่งชาติ

ทุกปี ผ่าน Third Party

• การพิจารณา 

(Consideration)
• ลกูคา้สอบถามขอ้มูล โดยมีเจา้หนา้ที่ กคช. 

ใหข้อ้มูลเก่ียวกับโครงการที่อยู่อาศัยและ

บริการ

• เจ ้าหน้าที่  กคช . ให้ค าแนะน าในการ
จัด เตรียมเอกสาร และประมาณการ

ค่าใชจ้า่ยเบ้ืองตน้

• การให้ค าปรึกษา แนะน าสินค้า /บริการ 
ผ่าน Call Center 1615 เคาน์เตอร์

บริหารงานขาย และส านักงานเคหะฯ ทัว่

ประเทศ

• การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Website 
สื่อสงัคมออนไลนแ์ละของ กคช.

• เปิดใหเ้ยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัย แบบ 

360 องศา (โฮมม่ี VR Tour) จาก 

Facebook : NHA Marketing

• ส ารวจความพึงพอใจ

การใหบ้ริการ

• การซ้ือผลิตภณัฑ์

(Purchase)
• เจา้หน้าที่ใหค้  าแนะน าในการจัดเตรียม

เอกสารเพื่อประกอบการท าสญัญาและการ

ยื่นขอสินเช่ือพร้อมรับเอกสารนิติกรรม

สญัญา

• การให้ค าปรึกษา แนะน าสินค้า /บริการ 
ผ่านเจา้หน้าที่ กคช. ประจ าเคาน์เตอร์

บริหารงานขาย หรือส านักงานเคหะฯ ทัว่

ประเทศ และ Call Center 1615

• ติดต่อด าเนินการกับเจา้หนา้ที่ผ่าน e-mail 
หรือ สื่อสงัคมออนไลนข์อง กคช.

• ลงทะเบียนแสดงความสนใจโครงการที่อยู่

อาศัยของ กคช. โครงการบา้นเคหะสุข

ประชา ผ่าน Website ของ กคช.
• ระบบจองบา้น Online ดว้ย Smart Device

• ส ารวจความพึงพอใจ

การใหบ้ริการ

• การรบัฟังขอ้รอ้งเรียน

เสน้ทางเดินของลูกคา้ในแตล่ะจุดสมัผสับริการ



เสน้ทางเดินของลูกคา้ในแตล่ะจุดสมัผสับริการ

เสน้ทางการเดินทาง

ของลกูคา้ 

(Customer Journey)

จุดสมัผสับริการ (Customer Touchpoint)
แนวทางการประเมินผล

Physical Touchpoint Digital TouchPoint

• การใหบ้ริการ 

(Service)
• การท าธุรกรรมผ่านส านักงานเคหะฯ และ

ส านักงานใหญ่  ครอบคลุมทุกภู มิภาค

พรอ้มอ านวยความสะดวก

• เจา้หนา้ที่ กคช. /ตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมาย 
เป็นผูป้ระสานงานและเป็นผูร้บังานเพื่อส่ง

ตอ่

• การให้ค าตอบและด า เ นินการอย่ า ง

ทนัท่วงทีส  าหรบัขอ้ซกัถาม

• การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการเพิ่มเติม

ที่เหมาะสมกบัลูกคา้ตามสถานการณ ์อย่าง

ทนัท่วงที

• การให้ค าปรึกษา แนะน าสินค้า /บริการ 
ผ่านเจ ้าหน้าที่  กคช . ประจ าเคาน์เตอร์
บริหารงานขาย หรือส านักงานเคหะฯ ทัว่

ประเทศ และ Call Center 1615

• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ (Geographic 
Information System : GIS) เป็นระบบ

ฐานขอ้มูลที่อยู่อาศัยโครงการภาครัฐของ

การเคหะแห่งชาต ิแสดงแผนที่ตั้งโครงการ 

ผงัโครงการ

• ระบบจองคิวท าสัญญาเ ช่ า ซ้ือ  พร้อม

สามารถตรวจสอบสัญญาเช่าซ้ือและการ

จองคิวท าสญัญาได้

• ลงทะเบียนแสดงความสนใจโครงการบา้น

เคหะสุขประชา

• ระบบ NHA Service ใหบ้ริการขอ้มูลลูกคา้ที่
มีสญัญากบั กคช. เช่น ขอ้มูลการท าสญัญา 
ค่างวดที่ตอ้งช าระ/คา้งช าระ เป็นตน้

• ส ารวจความพึงพอใจ

การใหบ้ริการ

• การรบัฟังขอ้รอ้งเรียน



เสน้ทางเดินของลูกคา้ในแตล่ะจุดสมัผสับริการ

เสน้ทางการเดินทาง

ของลกูคา้ 

(Customer Journey)

จุดสมัผสับริการ (Customer Touchpoint)
แนวทางการประเมินผล

Physical Touchpoint Digital TouchPoint

• การสรา้งความภกัดี

(Loyalty)
• เจา้หน้าที่แจง้ข้อมูลข่าวสารที่ส  าคัญกับ

ลกูคา้

• จดักิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์

• ผูบ้ริหาร/เจา้หนา้ที่ ตรวจเยีย่มชุมชน
• จดัการสมัมนา อบรม ใหค้วามรูก้บัลกูคา้

• ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

และความภักดี  โดยบริษัทที่ ป รึ กษา

ภายนอก

• การ ให้ค า ปรึ กษ า  และแก้ไ ข ปัญหา

รอ้งเรียนผ่านเจา้หนา้ที่รับเรื่องร ้องเรียน 

เจา้หนา้ที่ ณ ส านักงานเคหะฯ ทัว่ประเทศ 

และ Call Center 1615
• รับฟังช้อเสนอแนะ /ข้อร ้องเรียนภายใต้

ขอ้ตกลงดา้นการรบัและดูแลเรื่องรอ้งเรียน

• เผยแผร่ e-Book เคหะพลสั+ โดยเปิดให ้
download ได ้ผ่านทาง 
https://www.facebook.com/NHAmarketing

• แจ้ง ข้อ มู ล ข่ า วส า ร  บทคว ามที่ เ ป็ น

ประโยชน ์ผ่านช่องทาง Website ของ กคช. 
และสื่อสังคมออนไลน์ของ กคช. ไดแ้ก่ 

Facecbook Line@ Instagram Twitter 
Youtube

• มาตรการช่วยเหลือลูกคา้เช่าซ้ือปัจจุบัน

ช่วงการระบาดโควิด 2019 ระลอกใหม่
• รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อรอ้งเรียน ภายใต้

ขอ้ตกลงดา้นการรบัและดูแลเรื่องรอ้งเรียน

ผ่าน website ของ กคช.

• ส ารวจความผูกพนัต่อ

องคก์รทุกปี



36

การทบทวนช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

จากการระบุกลุ่มลูกคา้ที่ตอ้งรบัฟังเสียงของลูกคา้ พบว่า การก าหนดวิธีการ/ช่องทาง

รบัฟังลกูคา้ ตอ้งประกอบดว้ยลกูคา้ใน 2 มิติ คือ กลุ่มลกูคา้ และกลุ่มลกูคา้ตามวงจรชีวิตของลกูคา้ 
และจากช่องทางการรับฟังเสียงของลูกคา้ ปี 2563 พบว่า วิธีการ/ช่องทางรับฟังลูกคา้ ทั้ง 3
ช่องทางหลกั เป็นดงัน้ี

1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้
2. ระบบบริหารเรื่องรอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ
3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

ทั้ง 3 ช่องทางหลกั สามารถน ามาใชใ้นการรบัฟังเสียงของลกูคา้ทั้ง 2 มิติไดเ้ป็นอยา่งดี 
อยา่งไรก็ตาม ในปี 2564 ไดมี้การจดัท ากฎบตัรและมาตรฐานดา้นการบริการ (Customer Service 
Charter และ Service Standard) รวมทั้งก าหนดแนวทางพฒันาปรบัปรุงการรบัฟังลูกคา้ จาก 

Feedback Report ของทริส 
ดงันั้น จากการทบทวนช่องทางการรบัฟังเสียงของลูกคา้ จึงควรปรบัปรุงช่องทางการ

รบัฟังเสียงของลกูคา้ ดงัน้ี

1. ก าหนดช่องทางและวิธีการรบัฟังลูกคา้ ตลอดวงจรชีวิตของลูกคา้ ใหส้อดคลอ้งกับกฎบัตรและ

มาตรฐานดา้นการบริการ ที่ประยุกตใ์ชแ้นวคิดเสน้ทางการเดินทางของลกูคา้ (Customer Journey)
2. เพิ่มเตมิช่องทางรบัฟังลกูคา้ที่เป็นรูปแบบเชิงรุก (Two-Way) และมีค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
3. เพิ่มเตมิการน าเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้นแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้



การก าหนดช่องทางและวิธีการรบัฟังลกูคา้ ตลอดวงจรชีวิตของลกูคา้

กลุ่มลกูคา้

วงจรชีวิตของลกูคา้/

เสน้ทางการเดินทาง 

ของลกูคา้

กลุ่มช่องทางรบัฟังลกูคา้ ช่องทางรบัฟังลกูคา้

ลกูคา้มุ่งหวงั

ลกูคา้คู่เทียบ

การรบัรู ้(Awareness) 1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้ • การส ารวจขอ้มูลตลาดเพื่อจดัท าโครงการ

ลกูคา้ใน

อนาคต

การพิจารณา 

(Consideration)
1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้

• ระบบแจง้ความตอ้งการที่อยูอ่าศยั (Waiting List)

• การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ก่อนการขาย

ลกูคา้ปัจจุบนั การซ้ือผลิตภณัฑ ์

(Purchase)
3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ • การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ ระหว่างการขาย

ลกูคา้ปัจจุบนั การใหบ้รกิาร (Service) 1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

2. ระบบบริหารเรื่องรอ้งเรียนและ

ขอ้เสนอแนะ

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้

• การประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

• ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการงานขาย 

(ณ ส านกังานใหญ่ กคช.)

• ระบบบรหิารเรือ่งรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ

• การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หลงัการขาย

ลกูคา้ปัจจุบนั การสรา้งความภกัดี 

(Loyalty)
3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ • การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หลงัการขาย

ลกูคา้ในอดีต สง่เสรมิใหล้กูคา้กลบัมา 

(Win Back)
1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้

• การประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

• การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หลงัการขาย



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
1. การส ารวจข้อมูลลูกค้า

 การส ารวจข้อมูลตลาดเพ่ือจัดท าโครงการ(1)

รูปแบบ: เชิงรุก (Two-way) และเชิงรับ (One-way)

• มีการเข้าไปสัมภาษณส์อบถามลูกค้า (เชิงรุก)

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้:

• มีการใช้แบบสอบถามใน Google Form เพื่อสอบถามลูกค้า

โครงการละ อย่าง

น้อย 1 คร้ัง ส ารวจ

โดยการแจก

แบบสอบถาม/

สัมภาษณ์

โครงการละ อย่าง

น้อย 1 คร้ัง ส ารวจ

โดยการแจก

แบบสอบถาม/

สัมภาษณ์

ความต้องการ

ความคาดหวัง

ก าหนดยุทธศาตร์ ก าหนด

แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุงการบริการ/

การจ าแนกลูกค้า 

การก าหนดช่องทาง

การรับฟังลูกค้า

กต.

ที่ปรึกษาภายนอก

ได้ผลการส ารวจ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

 การประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ(2,3,4,5)

และการสัมภาษณ์แบบ Focus Group
รูปแบบ: เชิงรุก (Two-way) และเชิงรับ (One-way)

• มีการเข้าไปสัมภาษณ์ FG ลูกค้า (เชิงรุก)

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้:

• มีการใช้แบบสอบถามใน Google Form เพื่อสอบถามลูกค้า

ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 คร้ัง

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

ความภักดี

ความต้องการ

ความคาดหวัง

วางแผนกลยุทธ์

ก าหนดแนวทางการ

พัฒนางานบริการ

ที่ปรึกษาภายนอก

ได้ผลการส ารวจ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด

 ระบบแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย(2) (Waiting List) ตลอด

24 ชั่วโมง

ตลอด

24 ชั่วโมง

ความต้องการ

ความคาดหวัง

ก าหนดยุทธศาตร์

วางแผนการตลาด
วช., กต.

ได้ผลส ารวจ

ทุกเดือน

 ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการงานขาย(3)

(ณ ส านักงานใหญ่ กคช.) เวลาท าการ เวลาท าการ
ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

ปรับปรุงการท างาน

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

กต.
ได้ผลส ารวจ

ทุกเดือน

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2564

38
หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน

(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
2.ระบบบริหารเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะ(3,4)

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน มี 6 ช่องทาง ดังนี้
1. หนังสือถึง ผว. / จากหน่วยงานภายนอก

2. โทรศัพท์ / Call Center

3. Social / Internet / Website / Call Center ตอบ

ข้อมูลผ่าน Social Media / Facebook / Email / QR 

Code ของ Line@ (Line OA สอบถาม ทน. อีกครั้ง เป็น

ส่วนหนึ่งของ NHA Portal) แบบสองทาง / Instagram

4. ด้วยตนเอง

5. สื่อมวลชน

6. ฝ่าย / ศูนย์

รูปแบบ: เชิงรุก (Two-way) และเชิงรับ (One-way)
• มีการสอบถาม ตอบโต้ สื่อสารกับลูกค้า (เชิงรุก)
• มีการชี้แจงตอบข้อร้องเรียนที่ส าคัญ ผ่านสื่อมวลชน
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้:
• มีการใช้ช่องทางรับฟังลูกค้าที่เป็นสื่อดิจิทัลผ่าน

Internet และ Social Media
รายละเอียดเพ่ิมเติม:
• มีช่องทางสื่อสารที่เปิดเผย เพ่ือให้สาธารณชน

สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้

เวลาท าการ เวลาท าการ
ข้อร้องเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

ความไม่พึงพอใจ

แก้ปัญหาได้ตรงความ

ต้องการลูกค้า ปรับปรุง

การท างานติดตามการ

แก้ไขปัญหา ปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สก.

ตัวชี้วัด

ประสิทธิผลของ

กระบวนการ

จัดการข้อ

ร้องเรียน

ข้อ 3.2 ข (2)

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2564

39หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน
(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ทั้งออฟไลน์ เช่น กิจกรรมต่างๆ และออนไลน์ เช่น Website Email เป็นต้น)

 ก่อนการขาย(1,2) [ท าให้ลูกค้ามุ่งหวังรู้จักถึงลูกค้า

ในอนาคต ลงทะเบียนใน Waiting List]
ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ความต้องการ

ความคาดหวัง

วางแผนปรับปรุง

กระบวนการท างานทั้งท่ี

เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

และที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต แก้ปัญหาได้ตรง

ความต้องการของลูกค้า

กต., สก.

ได้สารสนเทศตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

รูปแบบ: เชิงรุก (Two-way) และเชิงรับ (One-way)
• เจ้าหน้าที่ กคช. ตอบชี้แจง ให้ข้อมูลโครงการที่

ลูกค้าสนใจ และแนะน าข้อมูลต่างๆ ให้ลูกค้า เช่น
ท าเลที่น่าสนใจ การขอสนิเชือ่ การผ่อนช าระ
เครดิตบโูร ฯลฯ ทั้งช่องทางรับฟังลูกค้า แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้:
• มีการใช้ช่องทางรับฟังลูกค้าที่เป็นสื่อดิจิทัลผ่าน

Internet และ Social Media

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2564

40หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน
(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ทั้งออฟไลน์ เช่น กิจกรรมต่างๆ และออนไลน์ เช่น Website Email เป็นต้น) (ต่อ)

 ระหว่างการขาย(2,3) [ลูกค้าจองท าสัญญาจนถึง

ขั้นตอนกอ่นส่งมอบอาคาร]
ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ความต้องการ 

ความคาดหวัง

ข้อร้องเรียน

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

วางแผนปรับปรุง

กระบวนการท างานทั้งท่ี

เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

และที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต แก้ปัญหาได้ตรง

ความต้องการของลูกค้า

กต., สก.

ได้สารสนเทศตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

รูปแบบ: เชิงรุก (Two-way) และเชิงรับ (One-way)
• เจ้าหน้าที่ กคช. ตอบชี้แจง ให้ขอ้มูลการจองและท า

สัญญา แนะน าเตรียมเอกสารยื่นกู้ แนะน าโครงการ
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยฯ
(คบส) แนะน ารายการตรวจสอบสภาพอาคารก่อน
ส่งมอบ ฯลฯ ทั้งช่องทางรับฟังลูกค้า แบบออนไลน์
และออฟไลน์

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้:
• มีการใช้ช่องทางรับฟังลูกค้าที่เป็นสื่อดิจิทัลผ่าน

Internet และ Social Media
• มีการพัฒนาระบบการจอง Online ผ่าน Smart

Device เพ่ือรับฟังความต้องการของลูกค้า
รายละเอียดเพ่ิมเติม:
• เร่ิมมีการสร้างคุณค่าในการส่งมอบสินค้าให้กับ

ลูกค้า เชน่ จัดให้มีการรับมอบกุญแจของลูกค้า และ
เผยแพร่ลงใน Social Media เป็นต้น

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2564

41
หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน

(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



วิธีการ/ช่องทาง

รับฟังลูกค้า

ลูกค้า

ความถี่/วิธีการ 

(แบ่งตามกลุ่มลกูค้า)
ข้อมูลที่ได้รับ น าไปใช้ประโยชน์ ผู้รับผิดชอบ ประสิทธิผล

กลุ่มลูกค้า

เชิงสังคม

กลุ่มลูกค้า

เชิงพาณิชย์
3. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ทั้งออฟไลน์ เช่น กิจกรรมต่างๆ และออนไลน์ เช่น Website Email เป็นต้น) (ต่อ)

 หลังการขาย(3,4) [ภายหลังการส่งมอบอาคารให้

ลูกค้า]
ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง

ส ารวจและรับฟัง

เสียงของลูกค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง
ความต้องการ 

ความคาดหวัง

ข้อร้องเรียน

ความพึงพอใจ

ความไม่พึงพอใจ

วางแผนปรับปรุง

กระบวนการท างานทั้งท่ี

เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า

และที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต แก้ปัญหาได้ตรง

ความต้องการของลูกค้า

กต., สก.

ได้สารสนเทศตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

รูปแบบ: เชิงรุก (Two-way) และเชิงรับ (One-way)
• เจ้าหน้าที่ กคช. ตอบชี้แจง ให้ข้อมูลการขอไฟฟ้า

ประปา การช าระค่าเช่าซ้ือ/เช่า รายเดือน การหัก
ผ่านบัญชีธนาคาร หรือช าระผ่าน Counter
ตัวแทน การช าระเงินผ่าน QR Code/App การอยู่
อาศัยในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและ
บริหารชุมชน ฯลฯ ทั้งช่องทางรับฟังลูกค้า แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้:
• มีการใช้ช่องทางรับฟังลูกค้าที่เป็นสื่อดิจิทัลผ่าน

Internet และ Social Media

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

หรือ

รับฟังเสียงของ

ลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ คือ 

Facebook

Line@ และ 

Website อย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง

ช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้ ปี 2564

42
หมายเหตุ (1) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้ามุ่งหวัง (2) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอนาคต   (3) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าปัจจุบัน

(4) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าในอดีต (5) หมายถึง การรวบรวม VOC ของลูกค้าคู่เทียบ



แนวคิดในการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ (SLA)

43

1.วางแผนและเก็บรวบ

รวมเสียงของลกูคา้

2. วิเคราะหแ์ละวาง

แผนการน าไปใชป้ระโยชน์

3. น าไปใช้

ประโยชน์

4. ติดตามและ

ประเมินผล

5. ทบทวน

และพฒันา

กระบวนการรบัฟังและจดัการเสียงของลกูคา้

เสียงของลูกคา้ วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลูกคา้ การน าไปใชป้ระโยชน์

เสียงของ

ลกูคา้ (VOC)
แนวทางการ

ใชป้ระโยชน์

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ฝ่าย A ฝ่าย B ฝ่าย C
In-Process SLA Result SLA

ก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการ (SLA) ของแตล่ะ
วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เวลาที่ก  าหนด



ก าหนดมาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

(SLA)
เป้าหมาย

แนวทางปฏิบตัใิน

การรบัฟังลกูคา้

1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

• การส ารวจขอ้มูลตลาดเพื่อจดัท า

โครงการ
(1) 

ผลการศึกษาความเป็นไป

ไดท้างการตลาด ตาม

ระเบียบวิธีวิจยั และหลกั

วิชาการ แลว้เสร็จภายใน

ก าหนดเวลา

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีด าเนินการเอง

• ระยะเวลาตั้งแตข่ั้นตอน

เตรียมงานถึงส่งรายงาน

ส ารวจขอ้มูลตลาดใหห้น่วยที่

เก่ียวขอ้ง

2. กรณีจา้งด าเนินการ

• ระยะเวลาตั้งแตข่ั้นตอน

เตรียมงานถึงส่งมอบงาน

ส ารวจขอ้มูล

1. กรณีด าเนินการเอง

• 60 วนั

2. กรณีจา้งด าเนินการ

• 120 วนั

1. ส ารวจขอ้มูลตลาด

รวมทั้งเสียงของ

ลกูคา้

2. สรุปขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้ และ

ขอ้คิดเห็นของผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียที่

สะทอ้นถึงเสียงของ

ลกูคา้

• การประเมินผลความพึงพอใจ

และไม่พึงพอใจ
(2,3,4,5)

ผลการส ารวจความพึง

พอใจและไม่พึงพอใจ 

ตามระเบียบวิธีวิจยั และ

หลกัวิชาการ แลว้เสร็จ

ภายในก าหนดเวลา

ระยะเวลาตั้งแตข่ั้นตอนเตรียม

งานถึงส่งมอบงานประเมินผล

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

180 วนั 1. จดัท ารายงาน

ประเมินผล รวมทั้ง

เสียงของลกูคา้

2. สรุปขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้ และ

ขอ้คิดเห็นของผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสียที่

สะทอ้นถึงเสียงของ

ลกูคา้

Note: 1. มีขอ้สงัเกตว่า ผลจากการส ารวจขอ้มูลตลาด เม่ือเวลาเปล่ียนไป ความตอ้งการของลกูคา้ก็เปลี่ยนไป ท าใหอ้าจตอ้งส ารวจขอ้มูลตลาดใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 2. การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ถา้ท าถ่ีข้ึนก็ไดข้อ้มูลที่เป็นปัจจุบนัมากข้ึน



ก าหนดมาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

(SLA)
เป้าหมาย

แนวทางปฏิบตัใิน

การรบัฟังลกูคา้

1. การส ารวจขอ้มูลลกูคา้

• ระบบแจง้ความตอ้งการที่อยู่

อาศยั
(2) 

(Waiting List)
หมายเหต:ุ 
ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ จากระบบ

แจง้ความตอ้งการที่อยูอ่าศยั

(Waiting List) แบ่งเป็น 
1. ลกูคา้ซ้ือ ขอ้มูลจากฝ่าย บข. 

และ นว. 

2. ลกูคา้เช่า โครงการสุขประชา 

ขอ้มูลจากฝ่าย สท.

ขอ้มูลความตอ้งการที่อยู่

อาศยั แลว้เสร็จภายใน

ก าหนดเวลา

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลความตอ้งการที่อยูอ่าศยั 

(Waiting List) ของเดือนที่ผ่าน

มา นบัถดัจากวนัสิ้ นเดือน

15 วนั 1. รวบรวมขอ้มูล

รายงานผูแ้สดงความ

ตอ้งการที่อยูอ่าศยั 

2. สรุปขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้

• ส ารวจความพึงพอใจการ

ใหบ้ริการงานขาย
(3)

(ณ 

ส านกังานใหญ่ กคช.)

ผลการส ารวจความพึง

พอใจการใหบ้ริการงาน

ขาย แลว้เสร็จภายใน

ก าหนดเวลา

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่งผล

ส ารวจความพึงพอใจการ

ใหบ้ริการงานขาย ของเดือนที่

ผ่านมา นบัถดัจากวนัสิ้ นเดือน

15 วนั 1. รวบรวมและจดั

ส่งผลส ารวจความพึง

พอใจการใหบ้ริการ

งานขาย

2. สรุปขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้



ก าหนดมาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

(SLA)
เป้าหมาย

แนวทางปฏิบตัใินการรบัฟัง

ลกูคา้

2.ระบบบริหารขอ้รอ้งเรียนและ

เสนอแนะ
(3,4)

(ช่องทางตามขอ้ 3.2 ข (2))

จดัการขอ้รอ้งเรียน แลว้

เสร็จภายในเวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลายนืยนัการรบัเรื่อง

รอ้งเรียน

1 วนัท า

การ

1. บริหารขอ้รอ้งเรียนและ

ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งรายงาน

ผลรายเดือน

2. สรุปขอ้มูลเสียงของลกูคา้
ระยะเวลาด าเนินการเพื่อ

แกไ้ขขอ้รอ้งเรียน

15 วนัท า

การ

รายงานผลการจดัการขอ้

รอ้งเรียนในภาพรวม ราย

เดือน

จ านวนครั้งที่รายงานผลการ

จดัการขอ้รอ้งเรียนใน

ภาพรวม

1 ครั้งตอ่

เดือน

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

• ก่อนการขาย
(1,2)

[ท าใหล้กูคา้
มุ่งหวงัรูจ้กัถึงลกูคา้ในอนาคต 

ลงทะเบียนใน Waiting List]

ส ารวจและรบัฟังเสียงของ

ลกูคา้ช่วงก่อนการขาย

แลว้เสร็จภายในเวลาที่

ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ นับถดั

จากวนัที่ส  ารวจเสียงของ

ลกูคา้ช่วงก่อนการขาย แลว้

เสร็จ

10 วนั 1. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น กต. 

บข. นว. ทอ. เป็นตน้ รบัฟัง

เสียงของลกูคา้

2. สรุปขอ้มูลเสียงของลกูคา้

หรือ รบัฟังเสียงของลกูคา้

ก่อนการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์คือ 1) Facebook 

2) Line@ และ 3) E-mail 

แลว้เสร็จภายในเวลาที่

ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ ผ่าน

ช่องทางออนไลน ์นบัถดัจาก

วนัที่ส  ารวจเสียงของลกูคา้

ช่วงก่อนการขาย แลว้เสร็จ

10 วนั 1. Call Center รบัฟังเสียงของ

ลกูคา้

2. สรุปรายงานขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้ เสนอผูบ้ริหาร



ก าหนดมาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

(SLA)
เป้าหมาย

แนวทางปฏิบตัใินการรบัฟัง

ลกูคา้

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

(ตอ่)

• ระหว่างการขาย
(2,3)

[ลกูคา้จองท า
สญัญาจนถึงขั้นตอนก่อนส่งมอบ

อาคาร]

ผลการส ารวจและรบัฟัง

เสียงของลกูคา้ช่วงระหว่าง

การขาย แลว้เสร็จภายใน

เวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ นบัถดั

จากวนัที่ส  ารวจเสียงของลกูคา้

ช่วงระหว่างการขาย แลว้เสร็จ

10 วนั 1. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

บข. สก. ทอ. สท. เป็นตน้ 

รบัฟังเสียงของลกูคา้

2. สรุปขอ้มูลเสียงของลกูคา้

หรือ รบัฟังเสียงของลกูคา้

ระหว่างการขายผ่าน

ช่องทางออนไลน ์คือ 1) 

Facebook 2) Line@ และ 

3) E-mail แลว้เสร็จภายใน

เวลาที่ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ ผ่าน

ช่องทางออนไลน ์นบัถดัจาก

วนัที่ส  ารวจเสียงของลกูคา้ช่วง

ระหว่างการขาย แลว้เสร็จ

10 วนั 1. Call Center รบัฟังเสียงของ

ลกูคา้

2. สรุปรายงานขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้ เสนอผูบ้ริหาร



ก าหนดมาตรฐานในการตอบสนองลกูคา้ในแตล่ะช่องทางการรบัฟังเสียงของลกูคา้

วิธีการ/ช่องทางรบัฟังลกูคา้ ผลลพัธท์ี่ตอ้งการ
มาตรฐานการใหบ้รกิาร 

(SLA)
เป้าหมาย

แนวทางปฏิบตัใินการรบัฟัง

ลกูคา้

3. การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้

(ตอ่)

• หลงัการขาย
(3,4)

[ภายหลงัการส่ง
มอบอาคารใหล้กูคา้]

ส ารวจและรบัฟังเสียงของ

ลกูคา้ช่วงหลงัการขาย

แลว้เสร็จภายในเวลาที่

ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ นบัถดั

จากวนัที่ส  ารวจเสียงของลกูคา้

ช่วงหลงัการขาย แลว้เสร็จ

10 วนั 1. หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น 

ทอ. สท. สก. สน. ทน. พม. 

ชช.1-4 ปบ. เป็นตน้ รบัฟัง

เสียงของลกูคา้

2. สรุปขอ้มูลเสียงของลกูคา้

หรือ รบัฟังเสียงของลกูคา้

หลงัการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน ์คือ 1) Facebook 

2) Line@ และ 3) E-mail 

แลว้เสร็จภายในเวลาที่

ก  าหนด

ระยะเวลารวบรวมและจดัส่ง

ขอ้มูลเสียงของลกูคา้ ผ่าน

ช่องทางออนไลน ์นบัถดัจาก

วนัที่ส  ารวจเสียงของลกูคา้ช่วง

หลงัการขาย แลว้เสร็จ

10 วนั 1. Call Center รบัฟังเสียงของ

ลกูคา้

2. สรุปรายงานขอ้มูลเสียงของ

ลกูคา้ เสนอผูบ้ริหาร


