บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper)
ชื่อเรื่องนําเสนอ
การประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพในกระบวนการสรางผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการลูกคา
ชื่อหนวยงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) 1) นายทวนทอง ตรีนุภาพ
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
โทรศัพท 02-202-1778
มือถือ 085-4853892
อีเมล
Tuantong@ghb.co.th
2) นายพงศกร ปูสละ
ตําแหนง พนักงานระบบและแผนอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก
โทรศัพท 02-202-6492
มือถือ 087-5917520
อีเมล
pongsakorn.p@ghb.co.th
3) นางสาวปาณิศา ณรงคราช
ตําแหนง พนักงานการตลาดสินเชื่อ
ฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
โทรศัพท 02-202-2219
มือถือ
อีเมล
panisa.n@ghb.co.th
1. บทสรุปผูบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะหมีกระบวนการสรางผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองใหตรงกับความตองการ
ของลูกคาและตลาด ซึ่งกลุมงานการตลาดเปนผูรับผิดชอบหลักผานกระบวนการกําหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ
และบริการ ซึ่งกระบวนการดังกลาวมี 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กลุมงานการตลาด ไดจัดทําแผนตลาดตามแนวทางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห บูรณาการรวมกับกลุมงานที่ เกี่ยวของ และมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก Portfolio Analysis VOC VOS ขอมูลคูแขง พฤติกรรมลูกคา เพื่อกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑและ
บริการที่ตอบสนองความตองการลูกคาเปาหมายไดอยางชัดเจน โดยกําหนดเปน Product Plan
ขั้นตอนที่ 2 นํากลยุทธผลิตภัณฑและบริการมาวิเคราะหความเปนไปได ในการจัดทําผลิตภัณฑและบริการ
โดยนํ าเสี ย งของลู ก ค าที่ ได รั บ ฟ งผ านช อ งทางต างๆ เช น Market Research, Social Media, เสี ย งสะท อ นจาก
พนักงานสาขา, Call Center เปนตน มาวิเคราะหดวยเครื่องมือ KANO Analysis เพื่อใหเขาใจและไดความตองการ
ของลูกคาที่แทจริง พรอมทั้งวิเคราะหหาความเสี่ยง รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑและบริการของคูแขงขัน
ในตลาดเพื่อคนหาความแตกตางและนํามาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาจัดทําและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ของธนาคาร
ขั้ น ตอนที่ 3 นํ าความต องการของลู กคาที่ ไดจ ากขั้น ตอนที่ 2 (สํ าหรับ ผลิต ภั ณ ฑ และบริการใหม ) และ
ขั้นตอนที่ 8 (สําหรับ ปรับ ปรุงผลิ ตภัณ ฑและบริการที่ออกสูตลาดแลว) มาพัฒ นาปรับ ปรุงผลิตภัณ ฑและบริการ
รวมกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอผลิตภัณฑและบริการดังกลาวตอคณะกรรมการการตลาด หรือกรรมการผูจัดการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจัดทําผลิตภัณฑและบริการ หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ
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ขั้ น ตอนที่ 5 ดํ า เนิ น การเตรี ย มความพร อ มก อ นเป ด ให บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร โดยการจั ด ทํ า
หลักเกณฑเงื่อนไข คูมือระเบียบการปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับอนุมัติและขออนุมัติเปดใหบริการ พรอมทั้งดําเนินการ
ทดสอบระบบร ว มกั บ ผู ป ฏิ บั ติ งาน (User Acceptance Test) รวมถึ งการจั ด การประชุ ม และอบรมพนั ก งานผู
ใหบริการทั่วประเทศผานระบบ Video Conference เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร
กอนเปดใหบริการ
ขั้นตอนที่ 6 เปดใหบริการสูตลาด เพื่อใหลูกคาไดใชบริการผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
ขั้น ตอนที่ 7 ติด ตามและประเมิ น ผลหลั งเป ดใหบ ริการผลิต ภัณ ฑ และบริการ โดยสํารวจความพึ งพอใจ
ความไมพึงพอใจ เสียงสะทอนจากสาขา ขอรองเรียนจาก Call Center และขอเสนอแนะของลูกคา จาก Social
Media ในแตละผลิตภัณฑ เปนตน
ขั้นตอนที่ 8 นําผลการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนที่ 7 มาเปนขอมูลปอนกลับในขั้นตอนที่ 1 และ3
เพื่อทบทวนหรือตอยอดกระบวนการกําหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการใหมเปนประจําทุกเดือน โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากลูกคาที่ใชผลิตภัณฑตางๆ เชน อาชีพ เงินเดือน วัตถุประสงคการกู วงเงินกู ประเภทที่อยูอาศัย เปนตน
มาวิเคราะห เพื่อใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตอบสนองตอสถานการณการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้จากการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตามกระบวนการขางตน สงผลใหธนาคารสามารถปลอยสินเชื่อ
ใหม ได เหนื อกวาเป าหมายที่กําหนด ในป 2561 ธอส. สามารถทําใหคนไทยมีบ าน ได 173,958 ครอบครัว โดย
ปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยใหแกประชาชนไดทั้งสิ้น 213,161 ลานบาท สูงกวาเปาหมาย 12.83 % นอกจากนี้ยังเปนปแรก
ที่สามารถบรรลุสินเชื่อมากกวา 100,000 ลานบาท ไดภายในครึ่งปแรก และบรรลุสินเชื่อมากกวา 200,000 ลาน
บาท เปนครั้งแรกในรอบ 65 ป นับตั้งแตกอตั้งธนาคารขึ้นมา และยังคงความเปนผูนําดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมา
อย างต อเนื่ อง คิ ดเป น ร อยละ 30.3 ของส ว นแบ งตลาดสิ น เชื่อ ที่อ ยูอาศัย ปลอยใหม โดยธนาคารสามารถออก
ผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย อาทิ ผลิตภัณฑ
สินเชื่อบาน For Home สําหรับกลุม Business Solution มียอดสินเชื่อคิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของยอดสินเชื่อ
ปลอยใหมในป 2561 ซึ่งตอบสนองความตองการของลูกคากลุม Social Solution ดวยผลิตภัณฑสินเชื่อสวัสดิการ
แหงรัฐทั้งโครงการ (ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ, ผูมีรายไดไมเกิน 25,000 บาท/เดือน ,บุคลากรภาครัฐ) มียอดสินเชื่อคิด
เปนสัดสวนรอยละ 21.87 ของยอดสินเชื่อปลอยใหม สินเชื่อบาน ธอส. เพื่อคุณ ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปน
อยางดี จนตองมีการขยายวงกรอบวงเงินเพิ่มจากเดิมถึง 6 เทา นอกจากนี้จากการขยายระยะเวลาการใหกูออกไป
เปน 40 ป สงผลใหสัดสวนลูกคากลุม Social Solution เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 5.27% และผลิตภัณฑเงินฝากเจาสัว มี
ยอดเงินฝากสวนเพิ่ม คิดเปนรอยละ 45.12 ของเงินฝากสวนเพิ่มทั้งหมด อีกทั้งยังนําไปสูการพัฒนาดาน Digital Service
ของธนาคาร อาทิ การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงินเงินกูผาน Dynamic QR Code การอํานวยความ
สะดวกในการรับฝากเงินนอกสถานที่ผาน GHB Mobile Deposit และการทําธุรกรรมการเงินของธอส. ผาน GHB
All Application รวมถึงผลจากการสอบถามความคิดเห็น ของลูกคาเปนเครื่องยืนยันไดอยางดีวา ธอส. สามารถ
ตอบสนองลูกคาไดเปนไปอยางที่ลูกคาคาดหวังไดดีกวาคูแขงโดยเฉลี่ยและ SFI ซึ่งตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังที่สําคัญของลูกคา
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2. ขอมูลเกี่ยวกับองคกรและหนวยงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห เป น สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2496 เพื่อใหเปนสถาบันการเงินหลักของรัฐบาลในการ
สนับสนุนใหประชาชน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยและปานกลางไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง รวมทั้งเปนกลไกของ
รัฐบาลที่ชวยสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพยและธุรกิจโดยรวมของประเทศ ตลอดระยะเวลากวา
6 ทศวรรษ ธนาคารไดมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง จากทุนประเดิมจากรัฐบาลเพียง 20 ลานบาท จนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. 2562) ธนาคารมีสินทรัพยรวมกวา 1.16 ลานลานบาท และกาวขึ้นสูการเปนสถาบันการเงินชั้นนํา
เปนผูนําในการใหบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย โดยสามารถชวยเหลือใหคนไทยไดมีที่อยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองไปแลวกวา 3 ลานครอบครัว
วิสัยทัศนคานิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย :
พันธกิจ
: ทําใหคนไทยมีบาน
วิสัยทัศน : ธนาคารที่ดีที่สุดสําหรับการมีบาน
คานิยมองคกร: GIVE ไดแก
G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I : Innovative Thoughts สรางสรรคสิ่งใหม
V : Value Team Work รวมใจทํางาน
E : Excellent Services บริการเปนเลิศ
ในป 2562 ธอส.ไดทบทวนคานิยม GIVE และเพิ่มเติม 4 พฤติกรรมมุงเนน (GIVE+4) ไดแก
(En)courage to change : เปนผูที่มีความกลาคิดที่จะปรับเปลี่ยนตนเองและสงเสริมทีมงานให เรียนรูสิ่งใหม
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองคกร
Achievement Oriented : มุงสูความสําเร็จโดยมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการทํางาน รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
Professional
: เปนผูที่มีความรอบรูและเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบจนเปนที่ยอมรับ
สามารถใหคําแนะนําและนําเสนอแนวทางการแกปญหาไดอยางมืออาชีพ
Speed
: จัดลําดับความสําคัญของงาน จัดสรรเวลาใหเหมาะสมทันตอการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
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ผลิตภัณฑและบริการหลักของ ธอส.
1) ผลิตภัณฑสินเชื่อ ประกอบดวย Social Product สําหรับผูมีรายไดนอยถึงปานกลาง และ Business Product
สําหรับผูมีรายไดปานกลางถึงสูง
2) ผลิตภัณฑเงินฝาก จําแนกตามวงเงินฝากลูกคา ประกอบดวย วงเงินฝากนอยกวา 10 ลานบาท (Size S)
วงเงินฝากตั้งแต 10 ลานบาท แตไมเกิน 1,000 ลานบาท (Size M) และวงเงินฝากตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป (Size L)
ผานกลไกการสงมอบที่สําคัญ
กลไกการสงมอบ
บุคลากรธนาคาร (Human)
ตัวแทนธนาคาร (Business Facilitator)
Digital (Non-Human)

ชองทางการสงมอบ
สาขา
ตัวแทนรับชําระเงินกู และตัวแทนผูสงมอบ / คูความรวมมือ
ATM / LRM / Internet & Mobile Banking / Mobile Application

LRM : เครื่องรับชําระเงินกูอัตโนมัติ
QR Non Cash Payment : เครื่องรับชําระเงินกูไรเงินสด
Mobile Application : GHB ALL
Internet & Mobile Banking
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กลุมลูกคาที่สําคัญ
1. Social Product กลุมลูกคาที่สําคัญคือกลุมผูมีรายไดนอย และปานกลาง รายไดไมเกิน 25,000 บาท /
Business Product คือกลุมผูมีรายไดสูง รายไดตั้งแต 25,000 บาท
2. ผลิตภัณฑเงินฝาก กลุมลูกคาที่สําคัญคือกลุมลูกคาบุคคล และกลุมหนวยงานที่มีเงินฝากนอยกวา 10
ลานบาท (Size S) วงเงินฝากตั้งแต 10 ลานบาท แตไมเกิน 1,000 ลานบาท (Size M) และวงเงินฝากตั้งแต
1,000 ลานบาทขึ้นไป (Size L)
รางวัลเกียรติยศ ของ ธอส.อันนํามาสูความภาคภูมิใจดังนี้
- รางวัล“การบริหารสูความเปนเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจําป 2561
- รางวั ล การประเมิ น คุ ณ ธรรม และความโปรงใสในการดําเนิ น งานของหน ว ยงานภาครัฐ ประจํ าป
งบประมาณ 2560 และ 2561 (ITA Awards) โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง ธอส.ไดคะแนนสูงเปนอันดับหนึ่ง 2 ปติดตอกัน
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนป 2561 จํานวน 3 รางวัล ไดแก รางวัลการบริหารจัดการองคกรดีเดน กลุม
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ รางวัลความรวมมือเพื่อการพัฒ นาดีเดน ดานการยกระดับการบริหารจัดการ
องคกร หรือโครงการพี่ เลี้ยงประเภทดีเดน และรางวัลความรวมมือเพื่อการพัฒ นาดีเดน ดานความ
รวมมือเชิงยุทธศาสตร ประเภทเชิดชูเกียรติ
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน 3 ป ซอน (ป 2548 – 2550)
- รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดี เด น ป 2560 รางวั ล นวั ต กรรมดี เด น จาก โปรแกรมหาราคากลางจากระบบ
ฐานขอมูลประเมินราคาหลักประกันเพื่อการตั้งสํารองหนี้
- รางวั ล " Thailand Top Company Awards 2019" ป ร ะ เภ ท “CORPORATE SUSTAINABILITY
AWARD” จากความเปนเลิศในการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
- รางวัล " Thailand Top Company Awards 2018" ประเภท "DIGITAL BANKING SERVICE OF THE YEAR AWARD"
- รางวัล "Thailand Top Company Awards 2014”ประเภทรางวัล “Top Business Strategy Award”
- รางวัลสุดยอดธนาคารแหงป 2557
- รางวัลหนวยงานตนแบบในการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (A2S) ไดรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017
- รางวัลชมเชยองคกรโปรงใส ประจําป 2560 ในงาน NACC Awards 2017
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวังของ “ลูกคาของกระบวนการที่นําเสนอ”
ธอส. ดําเนินการในการรับฟงลูกคา เพื่อหาความตองการและความคาดหวังของลูกคารวมทั้งระดับความสําคัญ
เชิงเปรียบเทียบในมุมมองของลูกคา เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดไดและตอบสนองความตองการของผูที่ตองการมี
บ า น รวมถึ งผู ที่เข า ไม ถึงสถาบั น การเงิ น ซึ่ งเป นขั้ นตอนที่ 3 ของกระบวนการสร างผลิต ภั ณ ฑ และบริ การ โดยมี
กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา ดังภาพที่ 1 GHBank Customer Voice Model โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ภาพที่ 1 GHBank Customer Voice Model
1

คกก.VOC วิเคราะหขอมูลเพื่อทบทวน
กระบวนการรับฟงเสียงลูกคา

2 กําหนดวิธีการ / ชองทางการรับฟงเสียง/
ความถี่ในการรับฟงเสียง / สารสนเทศเปาหมาย /
ทบทวนประสิทธิภาพชองทางการรับฟงเสียง
2.1 ลูกคาปจจุบัน

(Existing Cust.)

3

2.2 ลูกคาอนาคต

(Potential Cust.)

จัดหมวดหมู / จัดระดับความสําคัญ
ตามกลมลกคา

4

การนําเสียงลูกคาไปใชในการทบทวน
(แผนยุทธศาสตร/แผนการตลาด/การจําแนกลูกคา
การออกแบบพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและการ
บริการ/การจัดทําแผนCRM)

5 ติดตามประเมินผล การนําเสียงลูกคาไปใช

ขั้นตอนที่ 1 คกก.VOC กําหนดสารสนเทศ โดยมีเป าหมาย คือ Customer Insight ที่ สามารถนํามาใชใน
การปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนตลาด แผนผลิตภัณฑ แผนการบริการ แผนสรางความสัมพันธกับลูกคาไดและทบทวน
ประสิทธิภาพชองทางในการรับฟงเสียงลูกคาเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อคนหา Customer Insight ที่
สําคัญ นอกจากความตองการและความคาดหวังของลูกคา ไดแก Behavior Preference Complaint Trend
Lifestyle รวมทั้งระดับ ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของลูกคา เพื่อให ไดสารสนเทศที่นํ าไปดําเนิน การ
ดานตางๆของธอส. โดยนํา VOS ไดแก ทิศทางประเทศ 4.0 การตอบสนองนโยบายรัฐตาม SOD นโยบายกรรมการ
ธนาคารและกรรมการผูจัดการ ตลอดจน Fact and Data Base และแผนยุทธศาสตรเรื่องการขยายฐานสินเชื่อโดย
การเพิ่มสวนแบงทางการตลาดเป น 1 ใน 3 ของสินเชื่อที่อยูอาศัยทั้งระบบ ประกอบกับโอกาสเชิงยุทธศาสตรที่
ประเทศไทยกําลังเขาสู Digital Era ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนโยบายภาครัฐที่สงเสริมการใช e-Money
เปนโอกาสของธนาคารที่จะนําเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนดําเนินงานของธนาคาร รวมถึงขยายฐานลูกคารายยอย
ผานช องทาง Digital และการเติ บ โตของประชากรกลุ มอายุ 23-35 ป (Gen Y และ Gen Z) เปน กลุมลูกคาที่ มี
พฤติกรรมชอบใชเทคโนโลยีและซื้อที่อยูอาศัยใกลที่ทํางานเปนโอกาสใหธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพื่อ
รองรับลูกคากลุมนี้ มาวิเคราะหทําใหเห็นแนวโนมเทคโนโลยีมุงสูดิจิทัล รวมทั้งขอมูลสารสนเทศจากชองทางการรับ
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เสี ย งในป ที่ผ านมา นํ ามาวิ เคราะห ทบทวนและกําหนดช องทางในการรับ ฟ งเสี ย งลูก คา ที่ มีความแตกต างและ
เหมาะสมใน แตละกลุมลูกคาตาม Customer Life Cycle คือ กอนเปนลูกคา ระหวางเปนลูกคาและหลังจากเปน
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Market Research
    วว.,ตลาด
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    ลส.
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ขั้นตอนที่ 2 คกก.VOC ได ทบทวนวิธีการและกําหนดชองทาง และความถี่ในการรับฟงเสียงลูกคา
ขั้นตอนที่ 2.1 การรับฟงเสียงลูกคาปจจุบัน
ธอส.ไดเพิ่มการรับฟงเสียงลูกคาปจจุบัน ตาม Customer Journey เพื่อใหครอบคลุมลูกคาทุกกลุม ตั้งแต
Aware Interest Acquire Satisfy Loyalty และ Leave นอกจากนี้ ธอส.ยังมีวิธีการในการติดตามความคิ ดเห็ น
ของลู ก ค า ในเรื่องคุ ณ ภาพของผลิ ตภั ณ ฑ และบริการ การสนั บ สนุ น ลู กคา และการทํ าธุรกรรม เพื่ อให ได ขอมู ล
ปอนกลับอยางทันทวงที ไดแก ชองทาง End call Survey จากการสอบถามความพึงพอใจหลังการรับบริการ Call
Center ผานระบบอัตโนมัติทันที หากลูกคาตอบวาไมพึงพอใจในการใหบริการในครั้งนั้น ฝายลส. จะดําเนินการ
ติดตอกลับไปยังลูกคาภายในวันทันที เพื่อสอบถามประเด็นความไมพึงพอใจ นํามาตรวจสอบและดําเนินการตาม
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติของธอส.ตอไป ชองทาง Feedback Survey จากการสอบถามความพึงพอใจลูกคาหลังการทํานิติ
กรรมกับธอส. ทางโทรศัพท และแบบสํารวจ ชองทาง New product needs Survey มีการติดตามความคิดเห็น
ของลูกคาทั้งกอนและหลังออกผลิตภัณฑ ใหม เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับของลูกคาไดอยางทันทวงที และมีการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีเขามาชวยเนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนที่
ต อ งการการตอบสนองที่ ร วดเร็ ว ธอส.จึ งใช ช องทาง Social media โดยนํ าเครื่ อ งมื อ social listening ซึ่ งเป น
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ซอฟทแวร ในการสืบคนหาขอมูลบนสื่อสังคมออนไลนที่มีการกลาวถึงในแบรนดธอส. ในทางที่ดีและไมดี หรือการ
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการสอบถามขอมูลดานผลิตภัณฑและบริการของธอส. ซึ่งธอส. มีวิธีการในการตอบสนอง
ลูกคาบนสื่อสังคมออนไลน ดังภาพที่ 3 Digital & Social Media Response Assessment เพื่อใหไดสารสนเทศ ที่
นําไปดําเนินการตอได
ขั้นตอนที่ 2.2 การรับฟงเสียงลูกคาในอนาคต
ธอส.มี ก ระบวนการวิ เคราะห ข อ มู ล เพื่ อ ทบทวนการรั บ ฟ งเสี ย งของลู ก ค า ได นํ า ทิ ศทางองค กรที่ มุ งสู
Transformation to Digital Service ทั้ งดานสินเชื่ อและเงินฝาก มาวิเคราะห ทําให เห็นแนวโนมเทคโนโลยีมุงสูดิ จิทั ล
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศจากชองทางการรับเสียงในปที่ผานมา นํามาวิเคราะหทบทวนและกําหนดชองทางในการรับฟง
เสียงลูกคา ที่มีความแตกตางและเหมาะสมใน แตละกลุมลูกคาตาม Customer Life Cycle มีการทบทวนพัฒ นา
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพชองทางการรับฟงลูกคาในอนาคตใหเปนชองทางในเชิงรุกมากขึ้น โดยมีชองทางการรับฟง
ลูกคาอนาคตที่หลากหลาย และมีความถี่ในการรับฟง ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 Digital & Social Media Response Assessment

ขั้นตอนที่ 3 คกก.VOC รวบรวมเสี ยงลูกคาจากระบบการรับฟ งเสียงของลู กคา (Voice of GHbank Customer:
VOC) นํามาวิเคราะหความตองการความคาดหวังของลูกคา โดยการจัดหมวดหมูและจัดระดับความสําคัญเสียงของ
ลู กค า ตามกลุ มลู ก ค า สิ น เชื่ อ และเงิน ฝากมี ก ารแบ งแยกประเภทข อมูล ตาม Value Proposition 4 ดาน ไดแ ก
ดานผลิ ตภั ณฑ ด านพนักงาน ด านสถานที่ /ความสะดวก และดานภาพลักษณ /ความนาเชื่อถือ โดยใชเครื่องมือ
KANO Analysis ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาผูบริโภค เพื่อใหเขาใจและไดความตองการของผูบริโภคที่แทจริง
โดยการวิเคราะหหา 1) Basic Needs 2) Satisfied หรือ Performance Needs 3) Delighter หรือ Excitement
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Needs (WoW) และนําผลประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจของลูกคาเปรียบเทียบกับคูแขง จากกระบวนการการ
ประเมินความพึงพอใจ / ความไมพึงพอใจ / ความภักดีของลูกคา / การเปรียบเทียบคูแขง ดังภาพที่ 5 กระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ/ความภักดีของลูกคาเปรียบเทียบคูแขง โดยการหา Pain (สิ่งที่ลูกคาไม
พอใจหรือสิ่งที่เปนปญหา) และ Gain (สิ่งที่ลูกคาพึงพอใจ) หาคุณคา (Value Preposition) ที่นํามาใชในการออกแบบ
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑและการบริการใหมีคุณคาสามารถตอบสนองความตองการลูกคาเปาหมายไดมากทําใหลูกคา
เลือกใชบริการกับธอส. หรือคุณคาที่เขาไปแกไขปญหาหรือตอบโจทยลูกคา มาประกอบการทํา Business Model
Canvas (BMC) ซึ่งเปนโมเดล ในการมององคกรของตนเอง 9 ดาน ทําใหเห็นจุดเดนจุดดอย ปญหาอุปสรรค และ
ทุกคนมองเห็นภาพรวมขององคกรในทิศทางเดียวกัน ขยายผลการรับฟงลูกคาใหครอบคลุมลูกคาในอนาคตในทุก
กลุม ไดแก กลุมลูกคาคูแขง มีการสํารวจประสบการณของลูกคาที่มีการแสดงความจํานงหรือจองสิทธิ์การกูเงินแตไม
ยื่นกู ลูกคาที่ไดรับการอนุมัติแตไมทํานิติกรรม กลุมอดีตลูกคา มีการสํารวจประสบการณของลูกคาที่ Refinance
out ลูกคาเงินฝากที่มีการปดบัญชีโดยไมฝากตอ กลุมลูกคาอนาคต มีการสํารวจประสบการณของลูกคากลุม Target
Segment เชนลูกคากลุมวิชาชีพพิเศษ ลูกคากลุม First Jobber เปนตน และไดมีการติดตามความเห็นของลูกคา
อนาคตผ า น ช อ งทาง New product needs Survey โดยสํ ารวจความต องการมี ท่ี อยู อาศั ย ของประชาชนผ าน
Application Home For All ข าวสาร ทิ ศทางแนวโน มเศรษฐกิ จ ในป 2561 ได เพิ่ มการวิ เคราะหขอมู ลโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ เพื่อใหไดความตองการของผูมีรายไดนอย นํามาสูการออกผลิตภัณฑที่ตรงตามความ
ตองการของตลาดและดึงดูดลูกคาคูแขงได ดังภาพที่ 4 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ/ความ
ภักดีของลูกคาเปรียบเทียบคูแขง
ภาพที่ 4 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ/ความภักดีของลูกคาเปรียบเทียบคูแขง
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ขั้นตอนที่ 4 คกก.VOC พิจารณาขอมูลสารสนเทศเปาหมายทุกไตรมาส เพื่อนําเสนอคณะกรรมการจัดการ
(MC) รับทราบและพิจารณาใหความเห็นชอบ และกําหนดผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลสารสนเทศเปาหมาย
ที่ไดไปเปนขอมูลนําเขาหรือใชพิจารณาดําเนินการทั้งการทบทวน ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานใน
ดานการตลาดและดานกระบวนการตางๆ ของธอส. เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคาเปนสําคัญ
เชน กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ การจําแนกลูกคา การกําหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑและ
บริการ การสนับสนุนลูกคา การจัดการความสัมพันธ การทบทวนออกแบบและนวัตกรรมระบบงาน การปรับปรุง
กระบวนการทํ างาน QC Story เปนต น ตามการใชขอมู ลเกี่ ยวกับ ลูกคา ดังภาพที่ 5 การใชขอมูลเกี่ยวกับลูกค า
รวมทั้งจากการรับฟงอดีตลูกคา และผูที่อาจเปนลูกคาในอนาคต และลูกคาของคูแขง ธอส.ไดสารสนเทศจากการ
เทียบเคียงกับคูแขงขัน นํามาสูการปรับปรุงในดานตางๆ ของธอส. โดยใหความสําคัญและทําการตลาดกับกลุมผูมี
รายไดนอย-ปานกลาง กลุม Social Solution ซึ่งเปนกลุมที่ธนาคารคูแขงไมคอยใหความสนใจและเพื่อชวยเหลือผูมี
รายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เชน จากการรับ ฟงเสียงลูกคากลุมดังกลาวพบวา มีความตองการที่อยู
อาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยต่ํา และฟรีคาใชจายตาง ๆ เพื่อลดภาระคาใชจาย ธนาคารจึงไดจัดทํา
“โครงการบาน ธอส.เพื่อสานรัก ป 2561” โดยปรับปรุงหลักเกณฑ ใหสอดคลองกับความตองการลูกคา สําหรับ
ลูกคากลุม Business เดิมปลายป 2560 มีโครงการสินเชื่อ Home For all ซึ่งมี 4 ฟรี ทําใหมียอดลูกคาขอสินเชื่อ
ตอเนื่ องจนมาถึงตน ป 2561 จากการรับฟงเสี ยงลู กคาหลังจากโครงการดั งกลาวสิ้นสุด พบวา ยังคงต องการขอ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา และฟรีคาธรรมเนียม ธนาคารจึงไดจัดทําผลิตภัณฑสินเชื่อ เชน สินเชื่อ
มั่งมีศรีสุข สินเชื่อบาน FOR HOME เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาตอไป
ภาพที่ 5 การใชขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
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ขั้นตอนที่ 5 คกก.VOC มีการติดตามประเมินผล การนําสารสนเทศเสียงลูกคาไปใช โดยใหฝาย/งานที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูรับผิดชอบ เปนผูรายงานความคืบหนาและผลการดําเนินงานเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหขอมูลเพื่ อทบทวนกระบวนการรับฟงเสียงลูกคาในปตอไป โดยมีผลการสํารวจความตองการและความ
คาดหวังตามภาพที่ 6
ภาพที่ 6 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวัง
ความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ
ความปลอดภัยของขอมูล
กลุมลูกคา  ผลิตภัณฑสินเชื่อที่จูงใจลูกคา
สินเชื่อ  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่จูงใจลูกคา
ความสะดวกในการใชบริการ
 ความเชี่ยวชาญดานสินเชื่อของพนักงาน
ความรวดเร็วในการใหบริการสินเชื่อ
ความปลอดภัยของขอมูล
กลุมลูกคา ผลิตภัณฑเงินฝากที่จูงใจลูกคา
เงินฝาก  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จูงใจลูกคา
 ความเชี่ยวชาญดานเงินฝากของพนักงาน
ความมั่นคงและนาเชื่อถือของธนาคาร
ความสะดวกในการใชบริการ

ผลลัพธ
จํานวนครั้งที่ขอมูลลูกคาสินเชื่อรั่วไหล (ภาพที่ 9)
จํานวนสินเชื่อปลอยใหม (ภาพที่ 10)
ความพึงพอใจลูกคากลุม Social / Business (ภาพที่ 12-13)
อัตราสวนการอนุมัติสินเชื่อไดภายใน 5 วัน
 ผลสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอธนาคารผลิตภัณฑและบริการ
(ภาพที่ 16-17)
จํานวนครั้งที่ขอมูลลูกคาเงินฝากรั่วไหล (ภาพที่ 9)
จํานวนเงินฝากสวนเพิม
่ (ภาพที่ 11)
BIS Ratio (ภาพที่ 14)
ความพึงพอใจลูกคาเงินฝาก (ภาพที่ 15)
 ผลสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอธนาคารผลิตภัณฑและบริการ
(ภาพที่ 16-17)

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
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ในอดีตที่ผานมาธนาคารอาคารสงเคราะหมีกระบวนการกําหนดและสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการ
โดยการนําสารสนเทศตางๆมาใชกําหนดและพัฒ นานวัตกรรมผลิ ตภัณฑ และบริการให สามารถตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของลู กค า แต ยั งไม มีการนํ าเครื่องมื อมาใช เพื่อวิ เคราะห ห าความต องการและความ
คาดหวังของลูกคาที่ชัดเจน เพื่อออกผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการที่แทจริงของลูกคา รวมถึงไดรับคําติเตียนอยู
บอยครั้งในเรื่องพนักงานไมสามรถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑได ทําใหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑและ
พนักงานไมสูงมากนัก สงผลตอยอดสินเชื่อปลอยใหมในอดีตไมเปนไปตามเปาหมาย รวมถึงมีอัตราการเติมโตต่ํา
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรุงใหม
ในป 2561 ธนาคารอาคารสงเคราะหมีกระบวนการสรางผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองใหตรงกับ
ความตองการของลูกคาและตลาด โดยมีคณะกรรมการบริหารความตองการและความคาดหวังของลูกคา ซึ่งมีการ
ทบทวนกระบวนการกําหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการเปนประจําทุกป โดยไดมีการ Benchmarking กับ
คูแขง คูเทียบ Best Practices การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก เชน ไทยออยล และปตท. และคําแนะนํา
จากที่ป รึกษาทางการตลาด โดยกลุมงานการตลาดเปนผูรับผิดชอบหลักผานกระบวนการกําหนดและนวัตกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร ดั งภาพที่ 7 ซึ่ งมี ก ารพั ฒ นากระบวนการกํ า หนดนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารให มี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากในป 2557 โดยในป 2561 มี ขั้น ตอนในการกําหนดนวัตกรรมผลิ ตภั ณ ฑ และบริการ
ทั้งหมด 8 ขั้นตอน โดยเพิ่มขั้นตอน Pre Launch เพื่อเตรียมความพรอมทั้งดานระบบและพนักงานใหพรอมกับการ
ใหบริการลูกคา รวมถึงกําหนดผลลัพธ (Output) ในแตละขั้นตอนและมีการนําเครื่องมือ Kano Model มาใชในการ
วิเคราะหความตองการและความคาดหวังขอลู กค าให ชัด เจน เพื่ อนํ าไปใชในแตล ะขั้น ตอนของกระบวนกําหนด
นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการไดอยางเปนระบบ โดยมีรายละเอียดกระบวนการกําหนดนวัตกรรมผลิตภัณฑและ
บริการ ดังนี้
ภาพที่ 7 กระบวนการกําหนดผลิตภัณฑและนวัตกรรมและบริการ ป 2561
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ขั้นตอนที่ 1 กลุมงานการตลาด ไดจัดทําแผนตลาดตามแนวทางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห บูรณาการรวมกับกลุมงานที่เกี่ยวของ และจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก Portfolio Analysis VOC VOS ขอมูลคูแขง พฤติกรรมลูกคา เพื่อกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑและ
บริการที่ตอบสนองความตองการลูกคาเปาหมายไดอยางชัดเจน จึงกําหนด Theme ผลิตภัณฑลูกคากลุม Social
Solution คือ “มีบาน ผอนสบาย” โดยเนนเงินงวดที่ต่ํา ผอนเงินงวดคงที่นาน สําหรับ Theme ผลิตภัณฑลูกคา
กลุม Business Solution คือ “จายนอย กูสะดวก” โดยเนนอัตราดอกเบี้ยที่แขงขันในตลาดได วงเงินกูสูง กูสะดวก” โดย
กําหนดเปนแผนการออกผลิตภัณฑ (Product Plan) คลอบคลุมทุกกลุมลูกคา ตามภาพที่ 8
ภาพที่ 8 Product Plan ป 2561
สวัสดิการแหงรัฐ
เพื่อคุณ
▲ Life Begins with GHB
▲ Home Loan Fair
สลากออมทรัพย
คนไทยในตางแดน
กูเพิ่มชําระหนี้เกี่ยวกับที่อยูอาศัย
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสําหรับสวัสดิการ ▲Proud
▲เพิ่มสุข
ประจํากงสี
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
ออมทรัพย Flexi
ออมทรัพย New Gen
Product
สินเชื่อ Social ▲ สินเชื่อ Business เงินฝาก

New

Old

Market

สานรัก
▲For Home
ออมทรัพยเจาสัว

ขั้นตอนที่ 2 นํากลยุทธผลิตภัณฑและบริการมาวิเคราะหความเปนไปได ในการจัดทําผลิตภัณฑและบริการ
โดยนํ าเสี ย งของลู ก ค าที่ ได รั บ ฟ งผ านช อ งทางต างๆ เช น Market Research, Social Media, เสี ย งสะท อ นจาก
พนักงานสาขา, Call Center เปนตน มาวิเคราะหเพื่อหาความตองการ ความคาดหวัง และนํามาจัดลําดับความดวย
เครื่องมือ KANO Analysis เพื่อใหเขาใจและไดความตองการของลูกคาที่แทจริง พรอมทั้งวิเคราะหหาความเสี่ยง
อาทิ กลุม Social Solution มีความตองการ คือ วงเงินกูที่เพียงพอและเงินงวดต่ํา มีความคาดหวัง คือ ดอกเบี้ยจูงใจ
ขั้นตอนและเอกสารไมยุงยาก ความเอาใจใสของพนักงาน และชองทางบริการที่สะดวกและครอบคลุม และเหนือ
ความคาดหวังหากฟรีคาธรรมเนียมและโปรโมชั่นรวมกับโครงการจัดสรร รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑ
และบริการของคูแขงขันในตลาดเพื่อคนหาความแตกตางและนํามาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาจัดทําและ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
ขั้ น ตอนที่ 3 นํ าความต องการของลู กคาที่ ไดจ ากขั้น ตอนที่ 2 (สําหรับ ผลิตภั ณ ฑ และบริการใหม) และ
ขั้นตอนที่ 8 (สําหรับ ปรับ ปรุงผลิ ตภัณ ฑ และบริการที่ออกสูตลาดแลว) มาพัฒ นาปรับ ปรุงผลิตภัณ ฑและบริการ
รวมกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน
- เพื่ อ ตอบสนองความคาดหวั ง ของลู ก ค ากลุ ม Social Solution ให ส ามารถเข าถึ งสิ น เชื่ อ ในระบบ
ธนาคารจึงปรับปรุงหลักเกณฑการใหกูโดยขยายระยะเวลาการใหกูจาก 30 ป เปน 40 ป เพื่อใหผูมี
13

รายไดนอยสามารถผอนชําระเงินงวดไดเนื่องจากเงินงวดที่ลดลง ซึ่งตรงกับความตองการของลูกคาและ
ยังเปนสิ่งที่แตกตางจากคูแขงในตลาด
- จาก VOC/VOS และจากการวิเคราะห พฤติกรรมลูกคา พบวา Life style ของลูกคาในปจจุบัน ชอบ
ความสะดวก ไมยุงยากซับซอน จึงออกผลิตภัณฑ For Home ที่มีเงื่อนไขไมซับซอน เขาใจงายทั้งลูกคา
และพนักงานสาขา สามารถกูไดครอบคลุมทุกวัตถุประสงคทั้ง ซื้อบาน ตอเติม ปลูกสราง เปนตน
ขั้นตอนที่ 4 นําเสนอผลิตภัณฑและบริการดังกลาวตอคณะกรรมการการตลาด หรือกรรมการผูจัดการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจัดทําผลิตภัณฑและบริการ หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ
ขั้นตอนที่ 5 ดําเนินการ Pre-Launch โดยการเตรียมความพรอมกอนเปดใหบริการผลิตภัณฑและบริการ
โดยการจัดทําหลักเกณฑเงื่อนไข คูมือระเบียบการปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับอนุมัติและขออนุมัติเปดใหบริการ พรอมทั้ง
ดํ าเนิ น การทดสอบระบบร ว มกั บ ผู ป ฏิ บั ติ งาน (User Acceptance Test) รวมถึ งการจั ด การประชุ ม และอบรม
พนักงานทั่วประเทศผานระบบ Telepresence, เสียงตามสาย SMART Radio เพื่อใหพนักงานเขาใจและปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองคกรกอนเปดใหบริการแกลูกคา
ขั้นตอนที่ 6 เปดใหบริการสูตลาด เพื่อใหลูกคาไดใชบริการผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามและประเมินผลหลังเปดใหบริการผลิตภัณฑและบริการ โดยติด ตามยอดสิน เชื่อ/เงิน
ฝากแยกรายผลิตภัณฑทุกวัน และรายงานผลการดําเนินงานดานผลิตภัณฑและบริการตอรองกรรมการผูจัดการ
กลุมงานการตลาด เปนประจําทุกสัปดาห และรายงานตอผูบริหารระดับสูงในการประชุมผูบริหารตอนเชา (MM)
เปนประจําทุกเดือน ทบทวนความสําเร็จของผลิตภัณฑเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ ขยายระยะเวลา/
ยุติการขาย ในทุกไตรมาส รวมถึงสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ เสียงสะทอนจากสาขา ขอรองเรียนจาก
Call Center และขอเสนอแนะของลูกคา จาก Social Media ในแตละผลิตภัณฑ เปนตน
ขั้นตอนที่ 8 นําผลการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนที่ 7 มาเปนขอมูลปอนกลับในขั้นตอนที่ 1 และ3
เพื่อทบทวนหรือตอยอดกระบวนการกําหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการใหมเปนประจําทุกเดือน โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากลูกคาที่ใชผลิตภัณฑตางๆ เชน อาชีพ เงินเดือน วัตถุประสงคการกู วงเงินกู ประเภทที่อยูอาศัย เปนตน
มาวิเคราะห เพื่อใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตอบสนองตอสถานการณการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เชน จากการออกผลิตภัณฑสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อสวัสดิการแหงรัฐสําหรับผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ พบปญหาวามีผู
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐไมทันเปนจํานวนมาก และวงเงินกูไมเพียงพอเนื่องจากไมสามารถกูรวมกับผูไมมี
บัตรสวัสดิการแห งรัฐ ผลิตภั ณฑ ดังกลาวจึงไม สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได จึงไดมีการทบทวน
ผลิ ต ภั ณ ฑ โดยทํ า วิ เคราะห ข อ มู ล ผู ล งทะเบี ย นบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห งรั ฐ จํ านวน 11.4 ล า นราย และข อ มู ล จาก
ผูลงทะเบียน Home For All Application จํานวน 236,655 ราย พบวา ผูลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มีกลุม
ผูมีรายไดนอย (80,000 – 100,000 บาท/เดือน) และตองการที่อยูอาศัย 67% และผูลงทะเบียน Home For All
Application มีกลุมผูมีรายไดปานกลาง (15,000 – 25,000 บาท/เดือน) และตองการที่อยูอาศัย 92.6% โดยผล
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอายุ 20-39 ป ประกอบอาชีพอิสระ อาชีพ
ประจําเริ่มทํางาน ที่ไมมีภาระหนี้ คิดเปน 50% ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งมีศักยภาพในการกูไดภายใน
วงเงิน 2 ลานบาท ธนาคารจึงออกผลิตภัณฑ “สินเชื่อบาน ธอส. เพื่อคุณ” ซึ่งมีคุณสมบัติ (1) ไมจํากัดผูกูรวมตอง
ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐจึงสามารถกูรวมได (2) เปลี่ยนการคํานวณสัดสวนภาระหนี้ตอรายไดใหม เพื่อใหไดวงเงินกู
ที่สูงขึ้น (3) วงเงินกูไมเกิน 2.0 ลานบาท (3) ฟรีคาธรรมเนียม และ (4) ผอนนานสูงสุด 40 ป
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน และประโยชนที่ไดรับ
จากการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตามกระบวนการขางตน สงผลใหธนาคารสามารถปลอยสินเชื่อใหม ได
เหนื อกวาเป า หมายที่ กํ าหนด ในป 2561 ธอส. สามารถทํ าให คนไทยมีบ าน ได 173,958 ครอบครั ว โดยปลอ ย
สินเชื่อที่ อยูอาศัยให แกประชาชนไดทั้งสิ้น 213,161 ลานบาท สูงกวาเป าหมาย 12.83 % นอกจากนี้ ยังเป นป แรกที่
สามารถบรรลุสินเชื่อมากกวา 100,000 ลานบาท ไดภายในครึ่งปแรก และบรรลุสินเชื่อมากกวา 200,000 ลานบาท
เปนครั้งแรกในรอบ 65 ป นับตั้งแตกอตั้งธนาคารขึ้นมา และยังคงความเปนผูนําดานสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมาอยาง
ตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 30.3 ของสวนแบงตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยปลอยใหม โดยธนาคารสามารถออกผลิตภัณฑ
และบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาและตลาดครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย อาทิ ผลิตภัณฑสินเชื่อบาน
For Home สําหรับกลุม Business Solution มียอดสินเชื่อคิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของยอดสินเชื่อปลอยใหมใน
ป 2561 ซึ่ งตอบสนองความต องการของลู กค ากลุม Social Solution ดวยผลิ ตภั ณฑ สินเชื่ อสวั สดิ การแห งรัฐทั้ ง
โครงการ (ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ, ผูมีรายไดไมเกิน 25,000 บาท/เดือน ,บุคลากรภาครัฐ) มียอดสินเชื่อคิดเปนสัดสวน
รอยละ 21.87 ของยอดสินเชื่อปลอยใหม สินเชื่อบาน ธอส. เพื่อคุณ ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี จนตอง
มีการขยายวงกรอบวงเงินเพิ่มจากเดิมถึง 6 เทา นอกจากนี้จากการขยายระยะเวลาการใหกูออกไปเปน 40 ป สงผล
ใหสัดสวนลูกคากลุม Social Solution เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 5.27% และผลิตภัณฑเงินฝากเจาสัว มียอดเงินฝากสวนเพิ่ม
คิดเปนรอยละ 45.12 ของเงินฝากสวนเพิ่มทั้งหมด อีกทั้งยังนําไปสูการพัฒนาดาน Digital Service ของธนาคาร อาทิ
การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงินเงินกูผาน Dynamic QR Code การอํานวยความสะดวกในการรับฝาก
เงิน นอกสถานที่ ผ าน GHB Mobile Deposit และการทํ าธุรกรรมการเงิน ของธอส. ผาน GHB All Application
รวมถึงผลจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกคาเปนเครื่องยืนยันไดอยางดีวา ธอส. สามารถตอบสนองลูกคาได
เปนไปอยางที่ลูกคาคาดหวังไดดีกวาคูแขงโดยเฉลี่ยและ SFI ซึ่งตอบสนองความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ
ของลูกคา ผลลัพธดังภาพที่ 9 - 17
ภาพที่ 9 ความนาเชื่อถือดานความปลอดภัยของขอมูล
จํานวนครั้งที่ระบบถูกบุกรุกจากภายนอกสําเร็จ
จํานวนครั้งที่ขอมูลลูกคารั่วไหล
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ภาพที่ 11 จํานวนเงินฝากสวนเพิ่ม (ลานบาท)
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ภาพที่ 12 ความพึงพอใจของลูกคาสินเชื่อกลุม Social Solution
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ภาพที่ 13 ความพึงพอใจของลูกคาสินเชื่อกลุม Business Solution
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ภาพที่ 14 อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio)
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ภาพที่ 16 ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอธอส.ดานผลิตภัณฑ
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ภาพที่ 17 ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอธอส.ดานบริการของพนักงาน
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BEST (SFI)

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข
ตามที่ธนาคารมีกระบวนการสรางผลิตภัณฑและบริการ เพื่อตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคา
และตลาดอย างเป น ระบบ แต ยั งพบป ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต อ กระบวนการดั งกล า วอยู ไม ว า จะเป น การ
เปลี่ยนแปลงของตลาดที่ในปจจุบันมีการเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการทบทวนการจัดทํา Product Plan
อยางตอเนื่อง ประกอบกับความตองการและความคาดหวังของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหผลสํารวจความ
ตองการความคาดหวังของธนาคารตองมีความถี่ในการสํารวจความตองการความคาดหวังของลูกคามากยิ่งขึ้น
8. ความทาทายตอไป
ในปจจุบันการแขงขันในตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งธนาคารพาณิชย และ SFI ได
เขามาสนใจในการทําตลาดสินเชื่อที่อยูอาศัยเปนอยางมาก อีกทั้ง Non-Bank ที่ยังมีเทคโนโลยีทางการเงินเขามา
สนั บ สนุ น การให บ ริ การที่ ส ะดวกและรวดเร็ว ในตลาดสิ น เชื่ อ ที่ อยู อาศัย มากยิ่งขึ้ น ส งผลให ลูก คามี ท างเลื อกที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะปลอยสินเชื่อใหกับตนเอง ประกอบกับนโยบายของธนาคาร
แหงประเทศไทยที่เขามามีบทบาทควบคุมเกณฑการปลอยสินเชื่อของธนาคารในประเทศไทยที่เขมงวดมากขึ้น
9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน
ธนาคารอาคารสงเคราะหไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสรางผลิตภัณฑและบริการภายใต
หลั กการของ TQA ซึ่ งได นํ าแนวทางต างๆมาประยุกต ใช ในกระบวนงานของฝ ายงานในการกําหนดและพั ฒ นา
นวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการอยางสม่ําเสมอ
10. เอกสารอางอิง
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