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ภาพรวมกระบวนการดา้นลกูคา้และตลาด

ลกูคา้:

การ

ตลาด:

ลูกคา้ทีย่งั

ไม่รูจ้กั

โครงการ

ลูกคา้ที่

สนใจ

โครงการ

ลูกคา้ที่

จองและ

ท าสญัญา

ลูกคา้ที่

ผ่อนช าระ

เงินดาวน์

ลูกคา้ที่

ยืน่ขอ

สินเชื่อ

ลูกคา้

ทีโ่อน

กรรมสิทธิ์

ลูกคา้ที่

เขา้อยู่

อาศยั

ลูกคา้ที่

แนะน า

บอกตอ่

ลูกคา้ทีร่อ้งเรยีน ลูกคา้ทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมพฒันา/บรหิารชุมชน

ลูกคา้มุ่งหวงั ลูกคา้ในอนาคต ลูกคา้ปัจจุบนั ลูกคา้ท่ีผูกพนั

ลูกคา้ทีไ่ม่ผ่านสินเชื่อ/ไม่ท าเช่าซ้ือ และยกเลิกสญัญา ลูกคา้ในอดีต

รบัฟังลูกคา้

ช่องทางรบั

ฟังลูกคา้

ฐานขอ้มูล

ลูกคา้

เสียงของ

ลูกคา้

สารสนเทศ

อื่นๆ
วิจยั/ส ารวจตลาด

จ าแนกลูกคา้
จดัท ายุทธศาสตร์

ดา้นลูกคา้และตลาด

ประเมินความพึงพอใจ 

ความไม่พึงพอใจ 

และความผูกพนั

พฒันาและ

นวัตกรรม

ผลิตภณัฑ์

และบริการ

สนับสนุน

ลูกคา้

สรา้งความ

ผูกพนั

1) ตระหนกั
• โฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์

• เปิดตวัโครงการ

2) พิจารณา
• พฒันาผลิตภณัฑ/์
บริการ

• ส่งเสริมการตลาด

3) ซ้ือ
• เตรียมพรอ้มก่อนยืน่ขอ

สินเช่ือ/เช่าซ้ือ
• บริการก่อน+หลงัเขา้อยู่

4) ภกัดี
• ปรบัปรุงคุณภาพบริการ

• พฒันาและบริหารชุมชน

• พฒันา Loyalty Program

5) แนะน าบอกต่อ
• ใหค่้าตอบแทน

การแนะน า

บอกผต่อ

6) ดึงลูกคา้กลบัมา
• ส ารวจสาเหตุ

• แกไ้ขปัญหา
• ส่งเสริมใหก้ลบัมา
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ก าหนดกลยุทธก์ารตลาด จดักิจกรรม ขาย และ CRM ตดิตาม ประเมินผล

Product Price Place Promotion People Physical Evidence Process

Customer Need Cost Convenience Communication Caring Confidence Completion7C:

7P:

วิเคราะหปั์จจยัตา่งๆ

วางแผนพฒันา

โครงการ

พฒันา

โครงการ

ขาย

โครงการ

สรา้ง

สมัพนัธ์

เปิดตวั

โครงการ

ขอ้มูล

ป้อน

กลบั

ตดิตาม 

รายงานผล

ผลการ

ด าเนิน

งาน

ทรพัยากรต่างๆ:
• บุคลากร
• เครือ่งมือ
•วสัดุ
•งบประมาณ
•ขอ้มูล
•องคค์วามรู ้
•ความสามารถ 2



ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรด์า้นลกูคา้และตลาด กบัยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทตา่งๆ

SO1 การพฒันาทีอ่ยู่
อาศยัส าหรบัประชาชน 
โดยเฉพาะผูม้รีายไดน้อ้ย
ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ ี

SO2 การเพิม่
ศกัยภาพชุมชนให้

เขม้แข็งและ
ยกระดบัชุมชนให้
ไดม้าตรฐานสูง 

SO5 การเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการองคก์รดว้ยองค์
ความรู ้นวตักรรม และ
เทคโนโลยดีจิทิลั

(รา่ง) แผนยทุธศาสตร ์
กคช. พ.ศ. 2560-2570
(ฉบบัปรบัปรุงปี 2563)

แผนแมบ่ทการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 
20 ปี (2560-2579)

ยทุธศาสตรท์ี ่1
การพฒันาและสนบัสนุนให้
มที ีอ่ยูอ่าศยัทีไ่ดม้าตรฐาน

ยทุธศาสตรท์ ี ่4
การสง่เสรมิใหชุ้มชน
เขม้แข็งไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

ยุทธศาสตรด์า้นลกูคา้

และตลาด ปี 2563 - 2570

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
สรา้งความ

ผูกพนัของ

ลูกคา้และเพิม่

ส่วนแบ่งตลาด

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
พฒันา

กระบวนการหลกั

ดา้นลูกคา้และ

ตลาดทีโ่ดดเด่น

ยุทธศาสตรท์ี ่3
ปรบัปรุง

กระบวนการหลกั

ดา้นลูกคา้และ

ตลาดใหแ้ข่งขนัได้

ยุทธศาสตรท์ี่ 4
สรา้งเสรมิ

กระบวนการ

สนับสนุนดา้น

ลูกคา้และตลาด

ยุทธศาสตรท์ี ่5
เพิม่ประสิทธิภาพ

การบรหิารจดัการ

ดา้นลูกคา้และ

ตลาด

แผนแม่บท

การพฒันา

ทีอ่ยูอ่าศยั 

ปี 2560-

2565

แผนแม่บท

การบรหิาร

สินทรพัย์

ปี 2560-

2565

แผนแม่บท

การบรหิารและ

พฒันาชุมชน 

ปี 2560-

2564

แผนแม่บท

ความรบั

ผิดชอบตอ่

สงัคม ปี 

2560-2565

แผนแม่บท

การก ากบั

ดูแลกิจการที่

ดี ปี 2560-

2565

แผนแม่บท

ตรวจสอบ

ภายใน ปี 

2560-

2565

แผนแม่บทดา้น

ทรพัยากร

บุคคลการเคหะ

แห่งชาต ิปี 

2560-2565

แผนแม่บท

ฝ่ายการตลาด

และขาย ปี 

2560-

2565

แผนปฏิบตักิาร

ดิจทิลัของการเคหะ

แห่งชาต ิปี 2560-

2565 (ฉบบั

ปรบัปรุงปี 2562)

แผนแม่บท 

สรา้งการรบัรู ้

และภาพลกัษณ์

องคก์ร ปี 

2560-2565

แผนแม่บท การ

สรา้งความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้และผูมี้

ส่วนไดส้่วนเสีย

ปี 2560-2565

แผนแม่บท

ดา้นตา่งๆ 

ของการเคหะ

แห่งชาติ 

เป้าหมายที ่11
ท าใหเ้มอืงและการต ัง้ถ ิน่ฐานของมนษุยม์คีวามปลอดภยั ท ัว่ถงึพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง

SO4 การ
สรา้งความ
เชือ่ม ัน่ใหก้บั
ผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี
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ประเด็นการน าเสนอ

1. การวิเคราะห์
สารสนเทศ

2. การจ  าแนกลกูคา้/
สว่นตลาด

3. การวิเคราะห ์
SWOT

4. การจดัท า
แผนยุทธศาสตร์

5. การจดัท า
แผนแม่บท
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การวิเคราะหส์ารสนเทศและการน าไปใชป้ระโยชน์

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ีอยู่อาศยั

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

(ร่าง) กรอบทิศทางยุทธศาสตรก์ารเคหะแห่งชาต ิพ.ศ. 
2560 – 2570 (ฉบบัปรบัปรุง ปี 2563)

แผนแม่บทดา้นตา่งๆ ของการเคหะแห่งชาต ิ

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูร้่วมงาน 

“โครงการบา้นของเรา กา้วไปดว้ยกนั”
วนัท่ี 23 – 25 กุมภาพนัธ ์2563

รายงานผลการส ารวจความสนใจโครงการบา้นราคา

ประหยดั ของผูร้่วมงาน “โครงการบา้นของเรา กา้วไป
ดว้ยกนั” วนัท่ี 23 - 25 กุมภาพนัธ ์2563

สรุปผลส ารวจความพึงพอใจ ณ เคานเ์ตอรข์าย บข.1-4

ประจ  าเดือน ตลุาคม 2562 – พฤษภาคม 2563

รายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการประเมินผลความพึง

พอใจและไม่พึงพอใจของลูกคา้ ปี 2562

1. ศึกษา วิเคราะหแ์ผนยุทธศาสตรข์อง กคช. และแผนแม่บท 
ท่ีเก่ียวขอ้ง

2. วิเคราะหส์ารสนเทศท่ีส าคญั เก่ียวกบัลูกคา้ ตลาด ผลิตภณัฑ/์

บริการ องคก์ร สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั และอื่นๆ

น าไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการ:
• วิเคราะหแ์ละจ  าแนกลกูคา้

• ก าหนดส่วนตลาดลกูคา้

• ก าหนดความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้

• วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค

• ก าหนดกลยุทธก์ารตลาด กลยุทธอ่ื์นๆ และแผน

แม่บท ประกอบดว้ย

1. กลยุทธด์า้นผลิตภัณฑแ์ละบริการ (Product & 
Service)

2. กลยุทธด์า้นราคา (Price)
3. กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Place)
4. กลยุทธด์า้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
5. กลยุทธด์า้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process)
6. กลยุทธด์า้นบุคลากร (People)
7. กลยุทธด์า้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 

Evidence)
8. กลยุทธด์า้นการจดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้
9. กลยุทธด์า้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

• ก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย

การน าไปใชป้ระโยชน์
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การก าหนดกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย

การตอบสนอง

ส่วนตลาดดว้ย

ผลิตภณัฑ/์บริการ

ส่วนตลาดจากฐานขอ้มูลลูกคา้และยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ีอยู่อาศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ส่วนตลาดท่ี 1

คนแตง่งาน 

สรา้งครอบครวั

ส่วนตลาดท่ี 2

คนโสด 

วัยท างาน 

มีก าลังซ้ือ

ส่วนตลาดท่ี 4

สาวใหญ่ 

คนเมือง 

วยัท างาน

ส่วนตลาดท่ี 5

ชายโสด 

คนเมือง 

วยัท างาน

ส่วนตลาดท่ี 3

คนโสด วยั

ท างาน ก าลงั

ซ้ือนอ้ย

ส่วนตลาดท่ี 6

สาวโสด 

วยัท างาน 

ก าลงัซ้ือนอ้ย

ส่วนตลาดท่ี 7

ผูสู้งวยั

การตอบสนองกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมายดว้ย

ผลิตภณัฑ/์บริการ

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

วยัท างาน มีก าลงัซ้ือ วยัท างาน มีก าลงัซ้ือนอ้ย ผูสู้งวยั

ผลิตภณัฑ/์บรกิาร 1:

โครงการเชิงสงัคม 

(เพือ่เช่า)

 

ผลิตภณัฑ/์บรกิาร 2:

โครงการเชิงสงัคม 

(เพือ่ขาย)

  

ผลิตภณัฑ/์บรกิาร 3:

โครงการเชิงพาณิชย์

(เพือ่ขาย)

 



การจดัท าขอ้มูลกลุม่ลกูคา้ (Customer Segment Profile)
กลุม่ลกูคา้ วยัท างาน มีก าลงัซ้ือ วยัท างาน มีก าลงัซ้ือนอ้ย ผูสู้งวยั

เพศ ชาย และ หญิง ชาย และ หญิง ชาย และ หญิง

อายุ 20 – 59 ปี 20 – 59 ปี 60 ปีข้ึนไป

รายไดค้รวัเรือน 20,001 - 40,000 บาท ข้ึนไป ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เกิน 20,000 บาท และ

20,001 - 40,000 บาท ข้ึนไป

อาชีพ ลกูจา้ง/พนกังานบริษัท รบั

ราชการ/รฐัวิสาหกิจ คา้ขาย 

และอาชีพอิสระ

ลกูจา้ง/พนกังานบริษัท คา้ขาย 

รบัจา้ง และอาชีพอิสระ

เกษียณ รบัจา้ง คา้ขาย 

อาชีพอิสระ

ภาคท่ีอยูต่ิดตอ่ได้ จงัหวดัปริมณฑล กรุงเทพ 

และภาคอ่ืนๆ

จงัหวดัปริมณฑล กรุงเทพ 

และภาคอ่ืนๆ

กรุงเทพ จงัหวดัปริมณฑล

และภาคอ่ืนๆ

ผลิตภณัฑ/์บริการ

ส าหรบัลกูคา้

โครงการเชิงสงัคม (เพ่ือขาย)

โครงการเชิงพาณิชย ์(เพ่ือขาย)

โครงการเชิงสงัคม (เพ่ือเช่า)

โครงการเชิงสงัคม (เพ่ือขาย)

โครงการเชิงสงัคม (เพ่ือเช่า)

โครงการเชิงสงัคม (เพ่ือขาย)

โครงการเชิงพาณิชย ์(เพ่ือขาย)

ส่ิงส าคญัส าหรบั

ลกูคา้

บา้นราคาคุม้ค่า ท าเลดี 

รูปแบบและพ้ืนท่ีใชส้อยคุม้ค่า

บา้นราคาประหยดั ดาวนต์  า่

ผ่อนช าระต า่ บริการดี

บา้นท่ีเหมาะกบัผูสู้งวัย บริการ

ดี คอยดแูล ช่วยเหลือ รบัฟัง
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สรุปจุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และอปุสรรค ดา้นลกูคา้และตลาด

จดุแข็ง

S1 มีฐานลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นผูมี้รายไดน้อ้ยและประชาชนทัว่ไป 

เป็นจ  านวนมาก

S2 ท าเลโครงการที่อยู่อาศยั หลากหลายมากกว่าคู่เทียบ

S3 กคช. มีอาคารสรา้งเสร็จพรอ้มอยู่ทัว่ประเทศ รองรบั

กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะลูกคา้ท่ีตอ้งการเช่าอยู่อาศยั

S4 มีการพฒันาชุมชน พฒันาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศยัของ

ลูกคา้ ท่ีเหนือกว่าคู่เทียบ

S5 บุคลากรมีความรูค้วามช านาญดา้นการตลาดท่ีอยู่อาศยั

ส าหรบัผูมี้รายไดน้อ้ยและประชาชนทัว่ไป

จดุออ่น

W1 ท าเลโครงการที่อยู่อาศยัหลายแห่ง ไม่ดี อยู่ห่างไกลจาก

แหล่งชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก 

W2 รูปแบบบา้น ไม่ทนัสมยั ไม่ดึงดูดใจลูกคา้

W3 การก่อสรา้งโครงการที่อยู่อาศยั ล่าชา้ บา้นในหลายๆ

โครงการ คุณภาพไม่ดี ส่งมอบล่าชา้เกินกว่าก าหนด

W4 โครงการที่อยู่อาศยั ขาดการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม

ภายในโครงการ ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี

W5 การสื่อสารประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดผ่านช่องทางดิจทิลั 

ยงัไม่เตม็ประสิทธิภาพ 

โอกาส

O1 ความตอ้งการที่อยู่อาศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยและปานกลางยงั

มีอยู่เป็นจ  านวนมาก

O2 โครงสรา้งประชากร มีแนวโนม้เปลี่ยนแปลงเขา้สู่สงัคม

ผูสู้งอายุ มากข้ึน

O3 ลูกคา้เขา้ถึงและรบัรูข้อ้มูลตา่งๆ ไดม้ากข้ึนและเร็วข้ึน จาก

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

O4 ภาครฐัมีนโยบายส่งเสริมผูมี้รายไดน้อ้ย ใหส้ามารถเขา้ถึง

สวสัดิการของรฐัดา้นท่ีอยู่อาศยั ทั้งประเภทซ้ือและเช่า

O5 ตลาดท่ีอยู่อาศยัประเภทเช่า มีแนวโนม้ขยายตวั เน่ืองจาก

ลูกคา้มีก าลงัซ้ือลดลง โดยเฉพาะกลุ่มรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง 

อปุสรรค

T1 เศรษฐกิจหดตวั และมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัชา้ จากสถานการณ์

โรคระบาด

T2 ลูกคา้มีรายไดน้อ้ยลง หรือรายไดข้าดหายไปจากสภาวะ

เศรษฐกิจหดตวั ท าใหก้  าลงัซ้ือลดลง

T3 ลูกคา้ไดส้ินเช่ือเคหะนอ้ยลง จากมาตรการเพิ่มความเขม้งวด

ในการใหสิ้นเช่ือเคหะ ของสถาบนัการเงิน

T4 มีขอ้จ  ากดัในการตดิตามหน้ีกบัลูกหน้ี ตามขอ้ก าหนดใน

กฎหมายตดิตามหน้ี

T5 สภาวะภยัพิบตัท่ีิเพ่ิมมากข้ึน เช่น น ้าท่วม ฝนแลง้ ฯลฯ ท า

ใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ลูกคา้มีรายไดล้ดลง และอื่นๆ 8



แผนท่ียุทธศาสตรด์า้นลกูคา้และตลาด

การเงิน

ลูกคา้

กระบวนการ

องคก์รและ

การเรยีนรู ้

ลูกคา้เกิดความพงึพอใจในทีอ่ยูอ่าศยั และแนะน าบอกตอ่ ลูกคา้ทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการ มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

ช่องทางการ

ใหบ้รกิารตา่งๆ

เพิม่ขึ้ น

บุคลากรทุกระดบัมีการถ่ายทอด

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้ทกัษะ 

และประสบการณ ์รว่มกนั

บุคลากรทุกระดบัมีการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะดา้นการตลาดอยา่งตอ่เน่ือง และทนั

ตอ่สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

องคก์รมีฐานขอ้มูลเครือ่งมือ 

ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการ

ด าเนินงานดา้นลูกคา้และตลาด

ควบคุมค่าใชจ้า่ยดา้นลูกคา้และตลาดสรา้งรายไดจ้ากลูกคา้

ก าไรจากการด าเนินงาน

ความตอ้งการลูกคา้

พฒันา/ปรบัปรุง
กระบวนการหลกั

สรา้งเสรมิกระบวน

การสนับสนุน

กระบวนการดา้นลูกคา้และตลาด 

ไดร้บัการพฒันาปรบัปรุง ตาม

เกณฑป์ระเมิน SE-AM

บา้นท าเลดี เดินทางสะดวก ราคาจา่ยได้ ส่งมอบตรงเวลาเป็นทีรู่จ้กั บรกิารสะดวก/รวดเรว็ ไดอ้ยูใ่นชุมชนทีด่ีรูปแบบทนัสมยั

สื่อสาร

หลาย

ช่องทาง

ส่งมอบ 

ตรงตาม

ก าหนดเวลา

ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั 

เป็นชุมชนที่

เขม้แข็งและยัง่ยนื

แบบบา้นทนัสมยั

และมีนวตักรรม

การอยูอ่าศยั

ระดบัราคา

ขาย/ค่าเช่า
ทีเ่หมาะสม

ท าเลโครงการที่อยู่อาศยั 

ใกลแ้หล่งชุมชน 

คมนาคมสะดวก

โครงการจดัประโยชนแ์ละ

อาคารเช่าไดร้บัการบรหิาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ

มีความสมัพนัธ์

ทีด่ีกบัลูกคา้

ลูกคา้เพิม่ขึ้ นอยา่งตอ่เน่ือง

ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึ้ น

วิสัยทัศน์: เป็นผูน้  าดา้นการตลาดที่อยู่อาศัยส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย ที่มีลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ยกระดับการตลาดและความสัมพนัธข์องลูกคา้ ดว้ย
เครือ่งมือ เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีท่นัสมยั

ลูกคา้ คือ ผูมี้รายไดน้อ้ย

และประชาชนทัว่ไป

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการ

สรา้งความผูกพนัของลูกคา้ 

และเพิม่ส่วนแบ่งตลาด

มีการจดัหาทีด่ินทีมี่ศกัยภาพ 

จากหน่วยงานภาครฐั เพือ่

เพิม่ลูกคา้ประเภทเช่า
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์

วิสยัทศัน์

เป็นองคก์รสมรรถนะสูงในการพฒันาที่อยูอ่าศยั ชุมชน และเมือง 

เพื่อใหป้ระชาชนโดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ยมีที่อยูอ่าศยั และคุณภาพชีวิตที่ดี

ปี 2564

“ปรบัเปล่ียน
Transform”

 จ  านวนครวัเรือนท่ีมีสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั

41,043 ครวัเรือน

 จ  านวนชุมชน Smart Sustainable Community 

1 ชุมชน

 การฟ้ืนฟูชุมชนเมือง - Smart Building

 คะแนน การบริหารจดัการองคก์ร 

ระดบั 4

 ก าไรสุทธิ 984 ลบ..

เป้าหมาย

ปี 2564-2566

“ปฏิรูป
Reform”

 จ  านวนครวัเรือนท่ีมีสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั

125,747 ครวัเรือน

 จ  านวนชุมชน Smart Sustainable Community 

9 ชุมชน

 การฟ้ืนฟูชุมชนเมือง – Smart Community

 คะแนน การบริหารจดัการองคก์ร 

≥ ระดบั 4

 ก าไรสุทธิประมาณปีละ 2,000 ลบ.

เป้าหมาย

“องคก์รสมรรถนะสูง
High Perform”

เป้าหมาย

ปี 2564-2570

Smart Home /Smart Sustainable Community/

Smart City /Smart Organization

 จ  านวนครวัเรือนท่ีมีสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยั 

300,775 ครวัเรือน 

 จ  านวนชุมชน Smart Sustainable Community 

28 ชุมชน

 การฟ้ืนฟูชุมชนเมือง - Smart City เต็ม

รูปแบบ

 คะแนน การบริหารจดัการองคก์ร ≥ ระดบั 4

 ก าไรสุทธิเฉล่ียประมาณปีละ 4,000 ลบ.

HPO

พนัธกิจ

1. พฒันาท่ีอยู่อาศยัใหก้บัประชาชน

โดยเฉพาะผูมี้รายไดน้อ้ย

2. พฒันาชุมชนของ กคช. ใหเ้ขม้แข็ง

สามารถพึ่งพาตนเองได้

3. ฟ้ืนฟูชุมชนเมืองใหมี้สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี และพฒันาเมืองใหม่ เพื่อรองรบั

การเจริญเตบิโตของเมือง
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตรด์า้นลกูคา้และตลาด

วิสยัทศัน์

เป็นผู ้น าด้านการตลาดที่อยู่อาศัยส าหรับผู ้มี

รายไดน้้อย ที่มีลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง ยกระดับ

การตลาดและความสัมพันธ์ของลูกค้า ด้วย

เครื่องมือ เทคโนโลย ีและนวตักรรมที่ทนัสมยั

พนัธกิจ

1. พัฒนา ท่ีอ ยู่ อ าศัย ท่ี มี คุณภาพและสามารถ เ ข้า ถึ ง

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

2. สรา้งสรรคก์ารบริการหลงัการขายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
3. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นการตลาดท่ีอยู่
อาศยัส าหรบัผูมี้รายไดน้อ้ย

ประเด็นส าคญั
ระยะสั้น 

(ปี 2563 - 2564)

ระยะกลาง 

(ปี 2565 - 2567)

ระยะยาว 

(ปี 2568 - 2570)

จดุมุ่งเนน้เชิงยุทธศาสตร์ เตรยีมพรอ้มและปรบัตวั พฒันากา้วกระโดด มุ่งสู่ผูน้  า

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย วยัท างาน มีก าลงัซ้ือ

วยัท างาน มีก าลงัซ้ือนอ้ย

วยัท างาน มีก าลงัซ้ือ

วยัท างาน มีก าลงัซ้ือนอ้ย 

และผูสู้งวยั

วยัท  างาน มีก าลงัซ้ือ

วยัท างาน มีก าลงัซ้ือนอ้ย

ผูเ้ตรยีมตวัสูงวยั และผูสู้งวยั

การตลาด เนน้การตลาดและขายผลิตภณัฑ์

ทีเ่ป็นมาตรฐาน ในจ  านวนมาก

ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต์าม

ความตอ้งการเฉพาะกลุ่มลูกคา้

สรา้งผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อ

ความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะราย

ผลิตภณัฑ ์และเทคโนโลยี บา้นยุคปัจจบุนัทีเ่ริม่มีอุปกรณห์รอื

แอพพลิเคชัน่ใหผู้อ้ยูอ่าศยัควบคุม

อุปกรณบ์างอยา่งในบา้น

บา้นยุคใหม่ทีผู่อ้ยูอ่าศยัสามารถ

ควบคุมระบบหรอือุปกรณต์า่งๆ ใน

บา้นไดผ้่านแอพพลิเคชัน่

บา้นยุคอนาคตทีร่ะบบอจัฉรยิะ

ควบคุมระบบหรอือุปกรณใ์นบา้นได ้

อยา่งทีผู่อ้ยูอ่าศยัตอ้งการ

การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เนน้การหาลูกคา้ใหม่ 

และรกัษาลูกคา้ปัจจบุนั

สรา้งความผูกพนัของลูกคา้ 

และส่งเสรมิใหอ้ดีตลูกคา้กลบัมา

พฒันาลูกคา้ใหแ้นะน าบอกตอ่ 

และดึงดูดลูกคา้ของคู่เทยีบ

การยกระดบั พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการให้

ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้

เทยีบเคียงและเปลี่ยนกระบวนการ

ใหต้อบสนองลูกคา้เหนือกว่าคู่เทยีบ

เรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคก์ระบวนการ

ใหเ้กินกว่าทีลู่กคา้คาดหวงัไวม้าก
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การจดัท าแผนแม่บทดา้นลกูคา้และตลาด ปี 2563 – 2570

ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2570

63 64 65 - 67 68 - 70

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สรา้งความผูกพนัของลูกคา้และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

กลยุทธท่ี์ 1.1 : ขยายฐานลูกคา้และเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด

โครงการบรหิารหน่วยส่งมอบ

• ท าการตลาดและขายโครงการท่ีอยู่อาศัย ทั้งโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ 

ใหก้บักลุ่มลูกคา้ 2 กลุ่ม คือ วยัท างาน มีก าลงัซ้ือ และวยัท างาน มีก าลงัซ้ือนอ้ย

โครงการเตรยีมความพรอ้มและขยายตลาดท่ีอยู่อาศัยสู่ผูสู้งอายุ

• ศึกษา วิเคราะหแ์ละเตรียมความพรอ้มส าหรบัขยายตลาดท่ีอยู่อาศยัสู่ผูสู้งอายุ

• วิเคราะห ์วางแผน และขยายการตลาดและขายเพ่ิมอีก 1 กลุ่มคือ ผูสู้งอายุ

• วิเคราะห ์วางแผน และขยายการตลาดและขายเพิ่มอีก 1 กลุ่มคือ ผูเ้ตรียมตวัสูงอายุ

โครงการท่ีอยู่อาศัยผูมี้รายไดน้อ้ย (แบบเช่า)

• ท าการตลาด เพ่ือใหลู้กคา้ท าสญัญา ปรบัปรุงซ่อมแซมและส่งมอบอาคารใหลู้กคา้

กลยุทธท่ี์ 1.2 : สรา้งความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้

โครงการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้

• ท าการตลาดเพ่ือดึงดูดลูกคา้มุ่งหวัง และลูกคา้ในอนาคต และสรา้งความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ปัจจุบนั

• สรา้งความผูกพนัของลูกคา้ปัจจุบัน และส่งเสริมใหลู้กคา้ในอดีตกลบัมาเป็นลูกคา้

ของการเคหะแห่งชาติ

• พฒันาลูกคา้ท่ีผูกพนั ใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีแนะน าบอกต่อ และขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้

ของคู่เทียบ เพื่อดึงดูดลูกคา้ของคู่เทียบ 12



ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2570

63 64 65 - 67 68 - 70

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 สรา้งความผูกพนัของลูกคา้และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (ตอ่)

กลยุทธท่ี์ 1.2 : สรา้งความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้

โครงการฝึกอบรมผูอ้ยู่อาศัยในโครงการ

• ฝึกอบรมใหค้วามรูวิ้นัยการเงิน ฝึกอาชีพ หรือ อื่นๆ เพื่อสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหก้บัผูอ้ยู่อาศยัในโครงการที่อยู่อาศยัของการเคหะแห่งชาติ

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พฒันากระบวนการหลกัดา้นลูกคา้และตลาดท่ีโดดเด่น

กลยุทธท่ี์ 2.1 : ก าหนดระดบัราคาท่ีเหมาะสม

งานก าหนดราคาหน่วยท่ีอยู่อาศัย

• ส ารวจราคาตลาดเพื่อพิจารณาราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและก าลังซ้ือ

ของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธท่ี์ 2.2 : เพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการตา่งๆ ผ่านเทคโนโลยี

โครงการพฒันาช่องทางใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยี

• ปรบัปรุงช่องทาง Digital Service เพื่อเพิ่มช่องทางการใหบ้ริการขอ้มูล

• พฒันาช่องทางใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีเฉพาะทาง เช่น อุปกรณดิ์จทิลั เป็นตน้

• พฒันาช่องทางใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีอจัฉริยะ เช่น ปัญญาประดิษฐ ์เป็นตน้

กลยุทธท่ี์ 2.3 : บริหารและพฒันาชุมชนใหเ้ป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งและยัง่ยืน

โครงการพฒันาชุมชนเขม้แข็ง พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน

• ขบัเคลื่อนการพฒันาชุมชน ตามแผนแม่บทของการเคหะแห่งชาต ิวิเคราะห ์และ

ประเมินชุมชน ตามเกณฑท่ี์ก าหนด

การจดัท าแผนแม่บทดา้นลกูคา้และตลาด ปี 2563 – 2570
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ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2570

63 64 65 - 67 68 - 70

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ปรบัปรุงกระบวนการหลกัดา้นลูกคา้และตลาดใหแ้ข่งขนัได้

กลยุทธท่ี์ 3.1 : วิเคราะหแ์ละคดัเลือกท าเลโครงการท่ีอยู่อาศยั

โครงการจดัหาท่ีดินในท าเลท่ีมีศักยภาพเพื่อรองรบัโครงการในอนาคต

• คดัเลือกท าเลและจดัหาท่ีดิน เพื่อพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย 

ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ีอยู่อาศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

กลยุทธท่ี์ 3.2 : ออกแบบบา้นสรา้งนวตักรรมการอยู่อาศยั

งานพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร รวมทัง้นวัตกรรมการอยู่อาศัย

• ศึกษา วิเคราะห ์พฒันา ออกแบบบา้น และสรา้งนวตักรรมการอยู่อาศยัที่ตอบสนอง

กบัความตอ้งการ ความคาดหวงั และวิถีชีวิตของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

กลยุทธท่ี์ 3.3 : สื่อสารการตลาดเชิงรุก

งานส่ือสารการตลาด ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย

• สื่อสารการตลาดเชิงรุก ผ่านช่องทาง Social Media และช่องทางท่ีทนัสมยั

กลยุทธท่ี์ 3.4 : ส่งมอบหน่วยที่อยู่อาศยั ตรงตามก าหนด

โครงการบรหิารการก่อสรา้ง

• ก่อสรา้งแลว้เสร็จพรอ้มเอกสารสิทธิ์ เพ่ือส่งมอบใหลู้กคา้ ตรงตามก าหนดเวลา

การจดัท าแผนแม่บทดา้นลกูคา้และตลาด ปี 2563 – 2570
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ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2570

63 64 65 - 67 68 - 70

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งเสริมกระบวนการสนบัสนุนดา้นลูกคา้และตลาด

กลยุทธท่ี์ 4.1 : บริหารทรพัยสิ์นและจดัประโยชนอ์ย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบรหิารทรพัยสิ์นเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่ ม

• บริหารโครงการจดัประโยชน ์และบริหารโครงการอาคารเช่า เพื่อสรา้งรายรบัจาก

การบริหารสินทรพัยข์ององคก์ร

โครงการบา้นเคหะสุขประชา

• จดัท ากรอบแนวทางพฒันาโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารทรพัยส์ินให้

ความเห็น ก่อนศึกษาความเป็นไปทางการตลาดและการเงิน ออกแบบ-วางผงัเพ่ือ

จดัท ารายละเอียดโครงการ และน าเสนอผลใหค้ณะกรรมการฯ พิจารณา

• ด าเนินการก่อสรา้ง และส่งมอบใหลู้กคา้

โครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในโครงการบา้นเคหะสุขประชา

• ส ารวจพ้ืนท่ี และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้อง

ธุรกิจในแตล่ะโครงการฯ จดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และจดัประโยชนต์าม

แผนพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธท่ี์ 4.2 : สนับสนุนการจดัหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพจากหน่วยงานภาครฐั เพื่อเพิ่ม

ลูกคา้ประเภทเช่า

โครงการจดัหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพจากหน่วยงานภาครฐั เพ่ือเพ่ิมลูกคา้ประเภทเช่า

• วิเคราะหแ์ละวางแผน ประสานรวบรวมขอ้มูลท่ีดินจากหน่วยงานภาครัฐ ศึกษา

ความเป็นไปได ้และคดัเลือกที่ดินเพื่อพฒันาโครงการที่อยู่อาศยัประเภทเช่า

การจดัท าแผนแม่บทดา้นลกูคา้และตลาด ปี 2563 – 2570

15



ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2570

63 64 65 - 67 68 - 70

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งเสริมกระบวนการสนบัสนุนดา้นลูกคา้และตลาด

กลยุทธท่ี์ 4.3 : สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคา้

โครงการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้

• ท าการตลาดเพื่อดึงดูดลูกคา้มุ่งหวัง และลูกคา้ในอนาคต และสรา้งความสมัพนัธ์

กบัลูกคา้ปัจจุบนั

• สรา้งความผูกพนัของลูกคา้ปัจจุบัน และส่งเสริมใหลู้กคา้ในอดีตกลบัมาเป็นลูกคา้

ของการเคหะแห่งชาติ

• พฒันาลูกคา้ท่ีผูกพนั ใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีแนะน าบอกต่อ และขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้

ของคู่เทียบ เพื่อดึงดูดลูกคา้ของคู่เทียบ

กลยุทธท่ี์ 4.4 : พฒันาปรบัปรุงกระบวนการดา้นลูกคา้และตลาดตามเกณฑป์ระเมิน 

SE-AM

งานพฒันาปรบัปรุงกระบวนการดา้นลูกคา้และตลาดตามเกณฑป์ระเมิน SE-AM

• วิเคราะหเ์กณฑป์ระเมิน SE-AM ส ารวจ วางแผน และปรบัปรุงกระบวนการดา้น

ลูกคา้และตลาด ตดิตามผลการประเมินตามเกณฑ ์รวมทั้งเรียนรูแ้ละพฒันา

ยกระดบัการมุ่งเนน้ลูกคา้ อย่างตอ่เน่ือง

การจดัท าแผนแม่บทดา้นลกูคา้และตลาด ปี 2563 – 2570
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ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563 - 2570

63 64 65 - 67 68 - 70

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นลูกคา้และตลาด

กลยุทธท่ี์ 5.1 : พฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นลูกคา้และตลาดใหบุ้คลากรอย่างตอ่เน่ือง 

และทนัตอ่สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขนั

โครงการพฒันาบุคลากรตามเสน้ทางการฝึกอบรมและพฒันา (Training and 

Development Roadmap)

• วิเคราะหแ์ละจดัท าเสน้ทางการฝึกอบรมและพฒันา วางแผนและด าเนินการ

ฝึกอบรมและพฒันาบุคลลากร และตดิตามประเมินผลการพฒันาบุคลากร

กลยุทธท่ี์ 5.2 : พฒันาฐานขอ้มูลเครื่องมือ ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ

ด าเนินงานดา้นลูกคา้และตลาด

งานพฒันาฐานขอ้มูล เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานดา้น

ลูกคา้และตลาด

• วิเคราะหก์ารด าเนินงานดา้นลูกคา้และตลาด วางแผนและพฒันาฐานขอ้มูล 

เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นลูกคา้และตลาด และ

ตดิตามประเมินผล รวมทั้งพฒันาปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ือง

กลยุทธท่ี์ 5.3 : ผลกัดนัใหบุ้คลากรมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้ ทกัษะ และ

ประสบการณ ์ร่วมกนั

งานถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์รว่มกนั ของบุคลากร

ดา้นลูกคา้และตลาด

• วางแผนและจดัฝึกอบรมหรือประชุมถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณร์่วมกนั ตดิตามผล และปรบัปรุงอย่างตอ่เน่ือง

การจดัท าแผนแม่บทดา้นลกูคา้และตลาด ปี 2563 – 2570
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แผนท่ียุทธศาสตรด์า้นลกูคา้และตลาด

การเงิน

ลูกคา้

กระบวนการ

องคก์รและ

การเรยีนรู ้

ลูกคา้เกิดความพงึพอใจในทีอ่ยูอ่าศยั และแนะน าบอกตอ่ ลูกคา้ทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการ มีคุณภาพชีวิตทีด่ี

ช่องทางการ

ใหบ้รกิารตา่งๆ

เพิม่ขึ้ น

บุคลากรทุกระดบัมีการถ่ายทอด

แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้ทกัษะ 

และประสบการณ ์รว่มกนั

บุคลากรทุกระดบัมีการพฒันาความรูแ้ละ

ทกัษะดา้นการตลาดอยา่งตอ่เน่ือง และทนั

ตอ่สภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

องคก์รมีฐานขอ้มูลเครือ่งมือ 

ระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการ

ด าเนินงานดา้นลูกคา้และตลาด

ควบคุมค่าใชจ้า่ยดา้นลูกคา้และตลาดสรา้งรายไดจ้ากลูกคา้

ก าไรจากการด าเนินงาน

ความตอ้งการลูกคา้

พฒันา/ปรบัปรุง
กระบวนการหลกั

สรา้งเสรมิกระบวน

การสนับสนุน

กระบวนการดา้นลูกคา้และตลาด 

ไดร้บัการพฒันาปรบัปรุง ตาม

เกณฑป์ระเมิน SE-AM

บา้นท าเลดี เดินทางสะดวก ราคาจา่ยได้ ส่งมอบตรงเวลาเป็นทีรู่จ้กั บรกิารสะดวก/รวดเรว็ ไดอ้ยูใ่นชุมชนทีด่ีรูปแบบทนัสมยั

สื่อสาร

หลาย

ช่องทาง

ส่งมอบ 

ตรงตาม

ก าหนดเวลา

ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั 

เป็นชุมชนที่

เขม้แข็งและยัง่ยนื

แบบบา้นทนัสมยั

และมีนวตักรรม

การอยูอ่าศยั

ระดบัราคา

ขาย/ค่าเช่า
ทีเ่หมาะสม

ท าเลโครงการที่อยู่อาศยั 

ใกลแ้หล่งชุมชน 

คมนาคมสะดวก

โครงการจดัประโยชนแ์ละ

อาคารเช่าไดร้บัการบรหิาร

อยา่งมีประสิทธิภาพ

มีความสมัพนัธ์

ทีด่ีกบัลูกคา้

ลูกคา้เพิม่ขึ้ นอยา่งตอ่เน่ือง

ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึ้ น

วิสัยทัศน์: เป็นผูน้  าดา้นการตลาดที่อยู่อาศัยส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย ที่มีลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง ยกระดับการตลาดและความสัมพนัธข์องลูกคา้ ดว้ย
เครือ่งมือ เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีท่นัสมยั

ลูกคา้ คือ ผูมี้รายไดน้อ้ย

และประชาชนทัว่ไป

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการ

สรา้งความผูกพนัของลูกคา้ 

และเพิม่ส่วนแบ่งตลาด

มีการจดัหาทีด่ินทีมี่ศกัยภาพ 

จากหน่วยงานภาครฐั เพือ่

เพิม่ลูกคา้ประเภทเช่า
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