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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ    กลยุทธ์ CRM ที่เติมเต็มควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน  บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด(มหำชน)  
ที่อยู่   99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500  
โทรศัพท์  02-267-1900 โทรสำร   -  เว็บไซต์ www.bam.co.th  
ชื่อผู้เขียนที่  1) นำยปรัชญำ  จันทรำภัย ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
โทรศัพท์ 02-267-1900 ต่อ 2901    อีเมล์   prachaya@bam.co.th   
ชื่อผู้เขียนที่  2) นำงบุศรินทร์  อัศววัฒนำ ต ำแหน่ง   ผู้จัดกำรกลุ่มลูกค้ำสัมพันธ์ ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร  
โทรศัพท์ 02-267-1900 ต่อ 2941    อีเมล์   bussarin@bam.co.th 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีกระบวนกำรให้บริกำรที่เหนือควำมคำดหวัง ลูกค้ำและลูกหนี้ทุกคนจะได้รับบริกำรเสมือนลูกค้ำชั้นดีของสถำบันกำรเงิน 
โดยสร้ำงควำมประทับใจในกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 

2) น ำข้อเสนอแนะของลูกค้ำ/ผู้รับบริกำร มำพัฒนำกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด 
ในหลักกำรที่ว่ำ หนึ่งค ำแนะน ำคือเสียงสวรรค์ที่ล้ ำค่ำ 

3) มีนวัตกรรมบริกำรที่ไม่หยุดนิ่ง จำกกำรบูรณำกำรข้อมูล ผู้รับบริกำร ข้อเสนอแนะ เทคโนโลยี และเทคนิคต่ำง ๆ โดย
ผู้รับบริกำรจะได้รับบริกำรที่ตรงตำมควำมคำดหวังอยู่เสมอ 

4) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรจำกผู้รับบริกำรทุกช่องทำง เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรอยู่เสมอจนท ำให้ได้รับผลประเมินอยู่
ในระดับสูงมำอย่ำงต่อเนื่อง นับแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน 

5) เป็นศูนย์กลำงกำรติดต่อสอบถำมในทุกช่องทำงกำรติดต่อ (โทรศัพท์ Online และกำรติดต่อด้วยตนเอง ) 
6) กำรบริหำรจัดกำรกำรรับเรื่องร้องเรียน มีข้ันตอนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรประสำนงำนอย่ำงรวดเร็วและมี

ประสิทธิภำพ โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ และเคำรพในสิทธิส่วนบุคคลในระดับขั้นเป็นควำมลับ 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีฐำนข้อมูลของลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้นทั้งจ ำนวนและรำยละเอียด สำมำรถน ำมำพัฒนำกำรให้บริกำรให้กับ

ผู้รับบริกำรได้ตรงกับควำมคำดหวังและมีควำมประทับใจ 
2) สำมำรถให้ค ำตอบกับลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรทำง Call Center ได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ภำยในเวลำ 3 นำที ต่อ 1 กำรติดต่อ 
3) มีกำรให้บริกำรภำยในพื้นที่โชว์รูมที่มีมำตรฐำนเพียงพอเทียบลูกค้ำชั้นดีของธนำคำร กำรให้บริกำรที่เสมอภำค รวดเร็ว 

และดูแลใส่ใจ โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของผู้รับบริกำรในระดับ สูงกว่ำ 95% อย่ำงต่อเนื่อง 
4) มีกำรบริหำรจัดกำรกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีมำตรฐำนในชั้นควำมลับ โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรได้รวดเร็วและได้รับควำม

พึงพอใจอยู่ในระดับสูง 
5) มีกำรบริหำรจัดกำรกำรรับข้อมูลทำงOnline อย่ำงเป็นระบบรวดเร็วภำยใน 1 วันท ำกำร และติดตำมประเมินผล ตั้งแต่

จุดเริ่มต้นถึงจุดที่ผู้ติดต่อได้รับผลบริกำรครบถ้วน  
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กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

บทคัดย่อ 

 

ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์ CRM ที่เติมเต็มควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ 
 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์จ ำกัด (มหำชน) หรือ BAM  เป็นองค์กรที่มีบทบำทส ำคัญในกำร ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ด้วยกำรแก้ไขปัญหำสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ (NPL) ในระบบสถำบันกำรเงิน โดยกำรปรับ โครงสร้ำงหนี้ด้วยแนว
ทำงกำรประนอมหนี้บนพ้ืนฐำนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน เพ่ือให้ได้ข้อยุติและผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่ำย และ
สำมำรถเจรจำประนอมหนี้ได้ แม้ว่ำจะอยู่ในขั้นตอนกำรด ำเนินคดีก็ตำม มุ่งช่วยเหลือ ลูกหนี้ที่สุจริตให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจ 
และลูกค้ำรำยย่อยมีโอกำสช ำระหนี้ น ำทรัพย์หลักประกันกลับไปท ำประโยชน์ต่อไป  ขณะเดียวกัน BAM มีบทบำทส ำคัญต่อ
กำรฟ้ืนฟูและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของประเทศ โดยกำรบริหำร จัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำย (NPA) ที่รับซื้อรับโอนมำจำก
สถำบันกำรเงิน ให้มีสภำพพร้อมขำย เน้นกำรปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์ให้มีสภำพดี และสวยงำม เพ่ือน ำออกจ ำหน่ำยในรำคำ
ที่เป็นธรรม และมีโครงกำรผ่อนช ำระกับ   BAM เพ่ือช่วยเหลือลูกค้ำรำยย่อยที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อ ให้สำมำรถเป็น
เจ้ำของทรัพย์ได้ง่ำยขึ้น ซึ่งบทบำทส ำคัญของ BAM คือ ท ำให้ผู้มีรำยได้น้อยมีโอกำสมีบ้ำนเป็นของตนเอง    

 

วิสัยทัศน์ (Vision) :     มุ่งสู่กำรเป็นบริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ   
พันธกิจ (Mission) :     - มีกำรบริหำรงำนที่เป็นเลิศ เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน   

          - พัฒนำสินค้ำและบริกำรที่ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำ   
         - มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
         - มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี   

                   - เสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ พร้อมบริกำรด้วยใจ   
        - มีส่วนร่วมในกำรช่วยพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย   

วัฒนธรรมองค์กร : BAM 
  B  = Betterment   กำรพัฒนำปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงต่อเนื่อง   
 A  = Achievement   กำรมุ่งมั่น ร่วมมือให้บรรลุผลส ำเร็จ   
 M = Management    กำรมีคนและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศ   

ค่านิยมองค์กร  : TOUCH   
 Trust     เป็นที่น่ำไว้วำงใจ     
 Openness กำรเปิดใจกว้ำงสร้ำงควำมต่ำง 
 Unity  รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อองค์กร  
 Customer Focused   เข้ำใจควำมปรำรถนำของลูกค้ำ        
 High Performance    ใส่ใจในกำรสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ    
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ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนำธรรม และค่ำนิยมองค์กร ดังกล่ำว BAM จึงให้ควำมส ำคัญและพัฒนำกำรให้บริกำร

อย่ำงต่อเนื่อง ตำมสโลแกนที่ว่ำ “บริกำรด้วยใจ รับใช้สังคม”  
 

กำรให้บริกำรของงำน
ลูกค้ำสัมพันธ์ ( CRM ) 

เดิม ปัจจุบัน อนำคต 
วิธีกำร ปัญหำ วิธีกำรปฏิบัติที่ดีเยี่ยม Social CRM 

1.กำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลลูกค้ำ 

บันทึกข้อมูล
ในexcel 

ข้อมูลไม่เป็น
ระบบ ต้องใช้
เวลำในกำร
ค้นหำข้อมูล
ท ำให้ลูกค้ำ
ต้องรอนำน  

น ำระบบงำน Call Center มำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถ
ค้นหำข้อมูลลูกค้ำ โดยแยก
ประเภทควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 
เป็นกำรลดเวลำกำรรอคอย 

เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำร 
ทำง Linebot เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับลูกค้ำ
ในกำรสอบถำม ข้อมูล
และติดต่อ BAM ได้ตลอด 
7 วัน 24 ชม. 

2.กำรจัดเตรียมข้อมูล
เพ่ือกำรตอบลูกค้ำ 

จัดเก็บ
ข้อมูลตำม
ประเภทงำน 

ข้อมูลไม่ถูก
รวบรวมอยู่ใน
ที่เดียวกัน 

รวบรวมข้อมูลให้อยู่ในที่เดียวกัน 
และ update ข้อมูลเป็นประจ ำทุก
วัน โดยกำรประสำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีควำม
เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 

 

3.กำรวัดผลสัมฤทธิ์/
ควำมพึงพอใจ 

ยังไม่มี
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ไม่มีช่องทำง
ให้ลูกค้ำได้
แสดงควำม
คิดเห็นหรือ
ประเมินควำม
พึงพอใจ 

มีช่องทำงให้ลูกค้ำประเมินควำมพึง
พอใจและให้ควำมคิดเห็น และน ำ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรมำ
ปรับปรุงกำรให้บริกำรอยู่เสมอ โดย
ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร
ในระดับสูงกว่ำ 95% อย่ำงต่อเนื่อง 

 

4.กำรให้บริกำรภำยใน
พ้ืนที่โชว์รูม 

พ้ืนที่ในกำร
รับรองไม่
เพียงพอและ
ไม่เปน็
สัดส่วน 

ลูกค้ำได้รับ
บริกำรที่ไม่
เพียงพอและ
ได้รับควำม
สะดวกไม่
ทั่วถึง 

จัดพื้นที่กำรให้บริกำรให้เป็น
สัดส่วน และพัฒนำกำรบริกำรตำม
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ เน้นกำรให้บริกำรดูแล
ลูกค้ำและลูกหนี้เสมือนลูกค้ำชั้นดี
ของสถำบันกำรเงินด้วยหลักกำร 
คนดี สินค้ำบริกำรดี สังคมดี 

 

5.กำรบริหำรจัดกำร
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ฝ่ำยงำนใด
ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 
ต่ำงฝ่ำยต่ำง
ดูแล 

เรื่องร้องเรียน
ไม่ได้รับกำร
บริหำรจัดกำร
ควบคุมดูแล
อย่ำงเป็น
ระบบ 

มีระบบกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีกำร
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ร้องเรียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ท ำให้
กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เป็นไปอย่ำงอย่ำงมืออำชีพ และ
เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (CG) 
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วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่ำประสิทธิผล 
 

1.  การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า โดยน ำระบบงำน BAM Call Center ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบันทึกข้อมูลลูกค้ำหรือผู้ติดต่อสอบถำมผ่ำนทำงโทรศัพท์หรือเว็ปไซด์  มำใช้บันทึกข้อมูลและควำมต้องกำร
ของลูกค้ำหรือผู้ที่ติดต่อสอบถำม เช่น ชื่อ นำมสกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ อีเมล์ เรื่อง จ ำนวนครั้งที่ติดต่อ ประเภททรัพย์ที่สนใจ 
รวมถึงช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรของBAM ก่อนจะน ำส่งข้อมูลไปยังเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยงำนที่เป็นผู้ดูแลต่อไป 

2. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตอบ โดยมีระบบงำนบริหำรเว็ปไซด์บ้ำน บสก. เพ่ือใช้ในกำรค้นหำข้อมูลทรัพย์ และ
เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลทรัพย์รำยกำรที่ลูกค้ำต้องกำร รวมถึงมีระบบงำนเพ่ือค้นหำชื่อลูกหนี้และเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลลูกหนี้แต่ละรำย 
เพ่ือประสำนงำนระหว่ำงลูกค้ำและลูกหนี้อย่ำงรวดเร็ว ส ำหรับในส่วนของโปรโมชั่นต่ำง ๆ ของ BAM จะมีกำรUpdate และ
ซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจภำยในกลุ่มลูกค้ำสัมพันธ์อยู่เสมอ 

3.การวัดผลสัมฤทธิ์ความพึงพอใจ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในทุกช่องทำงของกำรให้บริกำร เพ่ือน ำมำ
พัฒนำกำรให้บริกำรที่ดีข้ึน  

4. การให้บริการภายในพื้นที่โชว์รูม มีกำรเตรียมควำมพร้อมกำรให้บริกำรภำยในโชว์รูม ก่อนเริ่มงำนเป็นประจ ำทุก
วัน โดยเวลำ 8.15 น. เจ้ำหน้ำที่กลุ่มลูกค้ำสัมพันธ์ จะสลับสับเปลี่ยนกันเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบงำนคอมพิวเตอร์ และ
ห้องรับรองส ำหรับรับรองลูกค้ำหรือผู้ที่เข้ำมำติดต่อใช้บริกำร ตลอดจนตรวจดูควำมเรียบร้อยภำยในโชว์รูม และจะมีกำร 
Morning Brief ทุกวันเพ่ือท ำกำรซักซ้อม และUpdate ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ทรำบทั่วถึงกัน อีกทั้งยังมี
กำรให้บริกำรเครื่องดื่ม ของว่ำง ส ำหรับลูกค้ำและผู้ที่ติดต่อใช้บริกำรในโชว์รูม ดั่งเช่นลูกค้ำชั้นดีของสถำบันกำรเงิน โดย
ได้รับกำรปฏิบัติที่เสมอภำคกัน 

5. การบริหารจัดการการรับเรื่องร้องเรียน มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ มีชั้นควำมลับ 
และมีกำรด ำเนินกำรประสำนงำนอย่ำงรวดเร็ว มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำเรื่องร้องเรียนและรำยงำนเป็นล ำดับชั้น ตั้งแต่
ระดับบริหำรจนถึงคณะกรรมกำรและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CG) 
ตำมล ำดับ พร้อมทั้งโทรสอบทำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร จนได้ระดับควำมพึงพอใจที่อยู่ในระดับสูง 

6.  การตอบข้อมูลทาง Online เป็นอีกช่องทำงกำรติดต่อที่ลูกค้ำสำมำรถติดต่อได้ผ่ำนทำง Website BAM ซึ่งจะมี
ในส่วนของ CRM Mail, ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และผู้สนใจทรัพย์ โดยมีกำรตอบข้อมูลให้กับผู้ที่สอบถำมเป็นประจ ำทุก
วัน และ BAM มีช่องทำงของระบบกำรตอบข้อควำมกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ไว้ให้บริกำรลูกค้ำและผู้ที่สอบถำมอีกช่องทำง
หนึ่งตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยใช้ AI ในกำรตอบค ำถำมผู้ที่ติดต่อเข้ำมำ 
 

กำรให้บริกำรของงำน
ลูกค้ำสัมพันธ์ ( CRM ) 

เดิม ปัจจุบัน อนำคต 
วิธีกำร ปัญหำ วิธีกำรปฏิบัติที่ดีเยี่ยม Social CRM 

6.กำรตอบข้อมูลทำง
ช่องทำง Online  

ไม่มี
หน่วยงำนที่
ดูแลชัดเจน 

ลูกค้ำไม่
สำมำรถติดต่อ
ทำงช่องทำง 
Online ได้
อย่ำงสะดวก 

จัดเจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์เพ่ือตอบ
ข้อควำมลูกค้ำเป็นประจ ำทุกวัน 
และติดตั้งระบบกำรตอบข้อควำม
กลับอัตโนมัติ (Chatbot) เพ่ือให้
ลูกค้ำสำมำรถสอบถำมข้อมูลและ
ติดต่อBAM ได้ตลอด7วัน 24 ชม. 

 


