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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการลูกค้าและตลาด
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มี ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกลุ่มงาน
การตลาดได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสร้างผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝากภายใต้นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย
องค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :

พันธกิจ : ทาให้คนไทยมีบ้าน

วิสัยทัศน์ : ธนาคารที่ดีที่สุดสาหรับการมีบ้าน

ค่านิยมองค์กร : GIVE ได้แก่
G : Good Governance
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I : Innovative Thought
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
V : Value Team Work
ร่วมใจทางาน
E : Excellent Service
บริการเป็นเลิศ
วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าและตลาด ซึ่งกลุ่มงานการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบหลักผ่านกระบวนการกาหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 กระบวนการกาหนดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมและบริการ

ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มงานการตลาด ได้จัดทาแผนตลาดตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บูรณาการร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก Portfolio Analysis VOC VOS ข้อมูลคู่แข่ง พฤติกรรมลูกค้า เพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
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บริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าเป้าหมายได้ อย่างชัดเจน จึงกาหนด Theme ผลิตภัณฑ์ลูกค้ากลุ่ม Social
Solution คือ “มีบ้าน ผ่อนสบาย” โดยเน้นเงินงวดที่ต่า ผ่อนเงินงวดคงที่นาน สาหรับ Theme ผลิตภัณฑ์ลูกค้า
กลุ่ม Business Solution คือ “จ่ายน้อย กู้สะดวก” โดยเน้นอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันในตลาดได้ วงเงินกู้สูง กู้สะดวก”
ขั้นตอนที่ 2 นากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการจัดทาผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยนาเสียงของลูก ค้าที่ ได้รับ ฟั ง ผ่านช่อ งทางต่างๆ เช่น Market Research, Social Media, เสียงสะท้ อนจาก
พนักงานสาขา, Call Center เป็นต้น มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ KANO Analysis เพื่อให้เข้าใจและได้ความต้องการ
ของลูกค้าที่แท้จริง พร้อมทั้งวิเคราะห์หาความเสี่ยง รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่งขัน
ในตลาดเพื่อค้นหาความแตกต่างและนามาเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาจัดทาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคาร
ขั้นตอนที่ 3 นาความต้อ งการของลูก ค้าที่ ได้จ ากขั้นตอนที่ 2 (ส าหรับ ผลิตภัณฑ์ และบริก ารใหม่ ) และ
ขั้นตอนที่ 8 (สาหรับ ปรับ ปรุง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ ออกสู่ตลาดแล้ว) มาพัฒ นาปรับ ปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยกาหนดเป็น Product Plan ตัวอย่างเช่น
- เพื่ อ ช่วยเหลือ ลูก ค้ากลุ่ม Social Solution ให้ส ามารถเข้าถึง สินเชื่อในระบบ ธนาคารจึง ปรับ ปรุง
หลักเกณฑ์การให้กู้ โดยขยายระยะเวลาการให้กู้จาก 30 ปี เป็น 40 ปี เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
ผ่อนชาระเงินงวดได้เนื่องจากเงินงวดที่ลดลง ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าและยังเป็นสิ่งที่แตกต่าง
จากคู่แข่งในตลาด
- จากการออกผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ น เชื่อ ที่ อยู่ อาศั ยเพื่อ สวัส ดิ ก ารแห่ ง รัฐ พบปั ญ หาว่า มี ผู้ล งทะเบี ยนบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐไม่ทันเป็นจานวนมาก และวงเงินกู้ไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สามารถกู้ร่วมกับผู้ไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารจึงออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ” ซึ่งแก้ไขหลักเกณฑ์ ไม่จากัด
เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น และยังปรับการคานวณสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ใหม่ เพื่อให้
ได้วงเงินกู้ที่สูงขึ้น
- จาก VOC/VOS และจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า พบว่า Life style ของลูกค้าในปัจจุบันชอบ
ความสะดวก ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงออกผลิตภัณฑ์ For Home ที่มีเงื่อนไขไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายทั้งลูกค้า
และพนักงานสาขา สามารถกู้ได้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ทั้ง ซื้อบ้าน ต่อเติม ปลูกสร้าง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 4 นาเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวต่อคณะกรรมการการตลาด หรือกรรมการผู้จัดการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดทาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
ขั้ นตอนที่ 5 ด าเนิ น การเตรีย มความพร้ อ มก่ อนเปิ ด ให้ บ ริก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยการจัด ท า
หลักเกณฑ์เงื่อนไข คู่มือระเบียบการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับอนุมั ติและขออนุมัติเปิดให้บริการ พร้อมทั้งดาเนินการ
ทดสอบระบบร่วมกั บ ผู้ป ฏิบั ติง าน (User Acceptance Test) รวมถึ งการจั ดการประชุม และอบรมพนัก งานผู้
ให้บริการทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
ก่อนเปิดให้บริการ
ขั้นตอนที่ 6 เปิดให้บริการสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
ขั้ น ตอนที่ 7 ติ ด ตามและประเมิ น ผลห ลั ง เปิ ดให้ บ ริ ก ารผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และบ ริ ก าร โดยส ารวจ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ เสียงสะท้อนจากสาขา ข้อร้องเรียนจาก Call Center และข้อเสนอแนะของลูกค้า
จาก Social Media ในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยติดตามผลิตภัณฑ์และบริการทุกวัน และประเมินผลเปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย รายงานผลการดาเนินงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 8 นาผลการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนที่ 7 มาเป็นข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนที่ 1 และ3
เพื่อทบทวนหรือต่อยอดกระบวนการกาหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เป็นประจาทุกเดือน โดยนา
ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาชีพ เงินเดือน วัตถุประสงค์การกู้ วงเงินกู้ ประเภทที่อยู่อาศัย เป็นต้น
มาวิเคราะห์ เพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองต่อสถานการณ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
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จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามกระบวนการข้างต้น ส่งผลให้ธนาคารเป็นผู้นาด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศั ยมาอย่างต่ อ เนื่อ ง และในปี 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ส ามารถปล่ อยสินเชื่อเพื่ อที่ อยู่อ าศั ยให้แ ก่
ประชาชนได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 ของส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ ซึ่งเป็น
อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ตลาดครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน For Home สาหรับกลุ่ม Business Solution มียอด
สินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของยอดสินเชื่อปล่อยใหม่ ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ที่
ตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่ม Social Solution ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนต้องมีการขยาย
วงกรอบวงเงินเพิ่มจากเดิมถึง 6 เท่า นอกจากนี้จากการขยายระยะเวลาการให้กู้ออกไปเป็น 40 ปี ส่งผลให้สัดส่วน
ลูกค้ากลุ่ม Social Solution เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 20% รวมถึงจากผลสารวจระดับความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า
ร้อยละ 96.7 มีความพอใจต่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
-------------------------------------------------------------
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