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บทความฉบับเต็ม ( TQM Full Paper ) 
 

ชื่อเรื่องน าเสนอ     กลยุทธ์ CRM ที่เติมเต็มความพึงพอใจให้ลูกค้า 
ชื่อหน่วยงาน   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) 
ชื่อผู้เขียน ( ผู้น าเสนอ ) 1) นายปรัชญา  จันทราภัย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
โทรศัพท์  02-267-1900 ต่อ 2901    อีเมล์   prachaya@bam.co.th   
ชื่อผู้เขียนที ่  2) นางบุศรินทร์  อัศววัฒนา ต าแหน่ง  ผู้จัดการกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์  

   ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
โทรศัพท์  02-267-1900 ต่อ 2941    อีเมล์   bussarin@bam.co.th 
 
1.บทสรุปผู้บริหาร 
 
 BAM มีกระบวนการในการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความ  
พึงพอใจสูงสุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าว มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า โดยน าระบบงาน BAM Call Center ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลลูกค้าหรือผู้ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็ปไซด์ มาใช้บันทึกข้อมูลและ
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อสอบถาม เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ อีเมล์ เรื่อง จ านวนครั้งที่ติดต่อ 
ประเภททรัพย์ที่สนใจ รวมถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ BAM ก่อนจะน าส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เป็น
ผู้ดูแลต่อไป โดยมีฐานข้อมูลเพิ่มขึ้นในระดับสูงกว่า 90% อย่างต่อเนื่อง 

1.2 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตอบ โดยมีระบบงานบริหารเว็ปไซด์บ้าน บสก. เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูล
ทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพย์รายการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงมีระบบงานเพ่ือค้นหาชื่อลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลลูกหนี้แต่ละราย เพ่ือประสานงานระหว่างลูกค้าและลูกหนี้อย่างรวดเร็ว ส าหรับในส่วนของโปรโมชั่นต่าง ๆ 
ของ BAM จะมีการ Update และซักซ้อมท าความเข้าใจภายในกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์อยู่เสมอ 

1.3 การให้บริการภายในพื้นที่โชว์รูม มีการเตรียมความพร้อมการให้บริการภายในโชว์รูม ก่อนเริ่มงาน
เป็นประจ าทุกวัน โดยเวลา 8.15 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ จะสลับสับเปลี่ยนกันเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ และห้องส าหรับรับรองลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ ตลอดจนตรวจดูความเรียบร้อย
ภายในโชว์รูม และจะมีการ Morning Brief ทุกวันเพ่ือท าการซักซ้อม และ Update ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทราบทั่วถึงกัน อีกท้ังยังมีการให้บริการเครื่องดื่ม ของว่าง ส าหรับลูกค้าและผู้ที่ติดต่อใช้บริการในโชว์
รูม ดั่งเช่นลูกค้าชั้นดีของสถาบันการเงิน โดยได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคกัน 

1.4 การตอบข้อมูลทาง Online เป็นอีกช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านทาง Website 
BAM ซึ่งจะมีในส่วนของ CRM Mail, ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และผู้สนใจทรัพย์ โดยมีการตอบข้อมูลให้กับผู้ที่
สอบถามเป็นประจ าทุกวัน และ BAM มีช่องทางของระบบการตอบข้อความกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ไว้บริการ
ลูกค้าและผู้ที่สอบถามอีกช่องทางหนึ่งตลอด 365 วัน 24 ชั่วโมง โดยใช้ AI (Artificial Intelligence) ในการตอบ
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ค าถามผู้ที่ติดต่อเข้ามาเพ่ือให้เกิดความผูกพันและความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กร ซึ่ง  BAM มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์จากใจถึงใจ เพ่ือความมั่นคงและยิ่งยืนนานตลอดไป 

1.5 การจัดการการรับเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ มีชั้น
ความลับ และมีการด าเนินการประสานงานอย่างรวดเร็ว มีการติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนและรายงานเป็น
ล าดับชั้น ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงคณะกรรมการและรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CG) ตามล าดับ พร้อมทั้งโทรสอบทานความพึงพอใจในการให้บริการ จนได้ระดับความพึง
พอใจที่อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 /4.00 

1.6 การวัดผลลัพธ์ความพึงพอใจ มีการประเมินความพึงพอใจในทุกช่องทางของการให้บริการ เพ่ือน ามา
พัฒนาการให้บริการที่ดีข้ึน  

2.  ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน 

  

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) หรือ BAM  เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ในระบบสถาบันการเงิน โดยการปรับ 
โครงสร้างหนี้ด้วยแนวทางการประนอมหนี้บนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อยุติและผลประโยชน์
สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย และสามารถเจรจาประนอมหนี้ได้ แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนการด าเนินคดีก็ตาม มุ่งช่วยเหลือ 
ลูกหนี้ที่สุจริตให้สามารถด าเนินธุรกิจ และลูกค้ารายย่อยมีโอกาสช าระหนี้ น าทรัพย์หลักประกันกลับไปท า
ประโยชน์ต่อไป  ขณะเดียวกัน BAM มีบทบาทส าคัญต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ โดยการ
บริหาร จัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่รับซื้อรับโอนมาจากสถาบันการเงิน ให้มีสภาพพร้อมขาย เน้นการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์ให้มีสภาพดี และสวยงาม เพ่ือน าออกจ าหน่ายในราคาที่เป็นธรรม และมีโครงการผ่อน
ช าระกับ   BAM เพ่ือช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ให้สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ง่าย
ขึน้ ซึ่งบทบาทส าคัญของ BAM คือ ท าให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง    
 

วิสัยทัศน์ (Vision) :     มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ   
พันธกิจ (Mission) :     - มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

          - พัฒนาสินค้าและบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า   
         - มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
         - มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

                   - เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญ พร้อมบริการด้วยใจ   
        - มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย   

 

วัฒนธรรมองค์กร : BAM 
  B  = Betterment   การพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง   
 A  = Achievement   การมุ่งมั่น ร่วมมือให้บรรลุผลส าเร็จ   
 M = Management    การมีคนและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความเป็นเลิศ   

 
ค่านิยมองค์กร  : TOUCH   
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 Trust     เป็นที่น่าไว้วางใจ     
 Openness การเปิดใจกว้างสร้างความต่าง 
 Unity  รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อองค์กร  
 Customer Focused   เข้าใจความปรารถนาของลูกค้า        

     High Performance    ใส่ใจในการสร้างความเป็นมืออาชีพ    

 

ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ดังกล่าว BAM จึงให้ความส าคัญและพัฒนาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามสโลแกนที่ว่า “บริการด้วยใจ รับใช้สังคม”  

โครงสร้างองค์กร 
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* ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นกลุ่มงานที่สังกัดฝ่ายส่ือสารองค์กร 
 
ภารกิจของ BAM 

การติดตามเรียกเก็บหนี้ (NPL) คือ กระบวนการท างานเพ่ือเปลี่ยน NPL เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินรอการ
ขาย และเร่งเจรจาเพ่ือให้ได้ข้อยุติเพ่ือให้ได้เงินสดหรือโอนทรัพย์หลักประกันช าระหนี้ หากกรณีที่ไม่ได้ข้อยุติ ให้
ด าเนินการบังคับคดี เพ่ือเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินรอการขาย 

การจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) โดยการน าทรัพย์สินรอการขายออกบูธร่วมกับงานมหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และตามห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัดที่มี NPA ของ BAM เป็นจ านวนมาก และมีการจัดประมูล
ทรัพย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ส าหรับ NPA เพ่ือการลงทุน จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพ่ือเร่งกระตุ้นให้
เกิดการขายทรัพย์ให้ได้รวดเร็วมากขึ้น โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการจัดการทรัพย์ การคัดเลือกและ
ปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายตามความต้องการของตลาด การหารายได้ในระหว่างการรอขายด้วยการให้เช่า  
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์ รวมทั้ง มีการส ารวจทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ พร้อมติด
ป้ายประกาศขายทรัพย์ทุกรายการ 
กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 

 1.ลูกค้า NPL คือลูกค้าท่ีเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ 
 2.ลูกค้า NPA คือลูกค้าสนใจในทรัพย์สินรอการขาย 
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ยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจ 
 

 BAM ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานที่ส าคัญไว้ดังนี้ 
1. ปรับกระบวนการด าเนินงานด้วยการเปลี่ยนกระบวนการท างาน เพ่ือเร่งให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเงินสดให้

มีความรวดเร็วขึ้น 
2. มุ่งเน้นการเพ่ิมขนาดสินทรัพย์ที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน ด้วยการก าหนดเป้าหมายซื้อ NPL ที่

ค านึงถึงหลักประกันที่เป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่ NPA ต้องมีสภาพคล่องดีและสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็ว                       

3. บริหารจัดการ NPL ด้วยการปรับกระบวนการท างานเพ่ือเร่งให้ได้ข้อยุติ ส่วนการบริหารจัดการ NPA 
มุ่งเน้นวิธีการขายให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประเภททรัพย์ และเกรดทรัพย์ 

4. จัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมของ BAM 

5. การพัฒนาระบบข้อมูลองค์กรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานและฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและรองรับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างระบบจัดการองค์
ความรู้ เพื่อเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่า 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกท้ังการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

รางวัลและความส าเร็จที่ส าคัญของ BAM (พ.ศ. 2559 - 2562) 
 

 ในช่วงปี 2559 - 2562 BAM ได้ผ่านเหตุการณ์ครั้งส าคัญ และได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร มีดังนี้ 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 

 ในปี 2562 BAM แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) หรือ BAM ท าพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โดย BAM ท าราคาเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 18.40 บาท
เพ่ิมขึ้น 0.90 บาท หรือเหนือราคาจอง 5.14% จากราคา IPO ที่ 17.50 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 1,495.24 
ล้านบาท BAM ถือเป็นผู้น าในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีประสบการณ์ยาวนาน
กว่า 20 ปีมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องส าหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา 
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2018 ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน 

อาคารควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน 
 

วันที ่7 มิถุนายน 2561 
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 รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

วันที่ 3 ตุลาคม  2560 
 รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ “องคกร CSR เปนเลิศ” ในฐานะ องคกรที่ท าประโยชนใหกับสังคม จาก
กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง 
 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2017 ด้านบุคลากร ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาคาร
ควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 
 รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 

 ลูกค้าของ BAM ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือ ลูกค้าซื้อทรัพย์ ( NPA ) และลูกค้าปรับโครงสร้าง
หนี้ ( NPL ) ซึ่ง BAM มีการด าเนินการและให้ความส าคัญในการพัฒนาการให้บริการลูกค้า เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเสมอมา เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ลูกค้าและ
ลูกหนี้ของ BAM จะได้รับการให้บริการเสมือนลูกค้าชั้นดีของสถาบันการเงินด้วยหลักการ คนดี สินค้าบริการดี 
สังคมด ีและตามสโลแกนของ BAM ที่ว่า “บริการด้วยใจ รับใช้สังคม”ดังที่จะกล่าวต่อไปในเรื่องการให้บริการของ
งานลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) เพ่ือเติมเต็มความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 วิธีการรับฟังความต้องการความคาดหวังของลูกค้า 
 

                      

 ขั้นตอนที่ 1  จัดกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม NPL/NPA และอ่ืนๆ และจัดระดับความส าคัญตามกลุ่มลูกค้า 

 BAM มีธุรกรรม 2 ด้าน ด้าน NPL และ NPA  ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การติดตามเรียกเก็บหนี้ หรือ การจ าหน่ายทรัพย์ทรัพย์สินรอการขาย BAM จะติดตามความคิดเห็นในการ
ให้บริการลูกค้า และน ามาคัดกรอง และวิเคราะห์ เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า โดยจัดหมวดหมู่ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้คือ ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 
หรือด้านสถานที่ ( Place ) หากกรณีใดที่เป็นเรื่องเร่งด่วน จะท าการประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทันที 
เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขหรือติดต่อกลับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยสิ่งใดท่ีสามารถแก้ไขได้ก่อน จะรีบ
ปรับปรุงการให้บริการทันที  

 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 2  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า    

1. จดักลุ่มลกูคา้เป็นกลุ่ม NPL / NPA อื่นๆ และจดั
ระดบัความส าคญัตามกลุ่มลกูคา้

2. ช่องทางการรบัฟังความตอ้งการความคาดหวงั

ของลกูคา้

3. สรปุความคดิเหน็และวเิคราะหต์ามหลกั 5P

4. รวบรวมความคดิเหน็ของลกูคา้น าเสนอ คกจ.   
เพื่อทราบและใหข้อ้เสนอแนะ

5. ตดิตามและประเมนิผลความพงึพอใจ / ไมพ่งึพอใจ 
และน าความเหน็มาปรบัปรงุการใหบ้รกิารในปีต่อไป
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BAM มีช่องทางการติดต่อส าหรับลูกค้า NPL และ ลูกค้าNPA เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการ
ให้บริการของ BAM โดยเปิดกว้างในทุกๆ เรื่อง ซึ่งลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายช่องทางด้วยกัน มี
ดังต่อไปนี้  

 
ช่องทางท่ีลกูค้าสามารถติดต่อ BAM  

1. การรบัขอ้รอ้งเรยีน /ขอ้เสนอแนะ 
2. Web Site BAM 
3. E-mail ( CRM-Mail ) 
4. โทรศพัท ์( Call Center, Operator ) 
5. จดหมาย 
6. Facebook 

7. ลกูคา้มาตดิต่อทีส่ านกังานใหญ่ 
 
 

 ขั้นตอนที่ 3  สรุปความต้องการความคาดหวังและวิเคราะห์ตามหลัก 5P 

 กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์จะน าความคิดเห็นของลูกค้าที่ได้จากการคัดกรองและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วตาม
ขั้นตอนที่ 2 รายงานต่อคณะกรรมการจัดการ (คกจ.) ในรายไตรมาส เพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
(ตามแต่กรณี) หากกรณีใดที่เคยเกิดขึ้นซ้ าๆ คกจ. จะให้สายงานนั้นกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร จะ
สอบถามถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร  และให้ด าเนินการปรับปรุง หากสิ่งใดที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับ หรือขั้นตอนในการ
ท างานของ BAM จะเร่งด าเนินการปรับปรุงการให้บริการทันที อีกทั้งในบางกรณีให้มีการทบทวนและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม แต่หากกรณีใดที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงการให้บริการ จะต้องไปด าเนินการและน ามา
รายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานและรายงานต่อ คกจ. ในเวลาถัดไป โดยหนึ่งเสียงของความ
คิดเห็นก็มีความหมายกับ BAM โดยความคาดหวังของลูกค้าสรุปได้ดังนี้ 

1. People  ต้องการได้รับการบริการที่ดี ความเห็นอกเห็นใจ 
2. Process  ต้องการความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. Product  ต้องการทรัพย์ที่พร้อมขายไม่มีผู้บุกรุก 
4. Price      ต้องการได้ราคาถูก 
5. Place     ต้องการการติดต่อที่ได้รับความสะดวก 

ขั้นตอนที่ 4  น าความต้องการความคาดหวังมาปรับปรุงการให้บริการ 

 เมื่อ คกจ. ได้พิจารณาเห็นควรในสิ่งที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายงานที่รับผิดชอบหรือฝ่าย
งานที่ได้รับมอบหมายจะต้องน าความคิดเห็นของลูกค้าไปปรับปรุงการให้บริการทันที หากงานใดต้องใช้เวลา ก็ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานให้ทราบเป็นระยะ จากนั้นเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าแจ้งในการประชุม
ครั้งต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 5  ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ 
 

 การติดตามผลการด าเนินการตามที่ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในขั้นตอนที่ 4 ว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด
และด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ จากนั้นจะมีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 ในอดีตที่ผ่านมา BAM ไม่มีกระบวนการหรือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคัดกรองและวิเคราะห์ความ
คิดเห็นในการให้บริการ และปรับปรุงพัฒนา เพ่ือที่ลูกค้าได้รับสิ่งที่คาดหวังตามความต้องการและเกิดความพึง
พอใจ เริ่มตั้งแต่การรับเรื่องผ่านโทรศัพท์จากลูกค้าที่ติดต่อมายัง BAM ที่ผ่านมาใช้โทรศัพท์แบบใช้ในส านักงาน
ปกติทั่วไป ยังไม่มีการน าระบบงาน Call Center มาใช้ท าให้ไม่สามารถบันทึกเวลาในการสนทนา การบริหาร
ฐานข้อมูลลูกค้า ไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ การบันทึกข้อมูลใช้วิธีจดและเก็บข้อมูลใน Excel โดยไม่มีการ
จัดเรียงเป็นหมวดหมู่ท าให้ลูกค้าต้องรอนาน ในการค้นหาข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการตอบข้อซักถามของ
ลูกค้า ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลตามประเภทงาน ไม่ถูกรวบรวมและพนักงานรายบุคคลอยู่ในที่เดียวกัน  ไม่สามารถ
ออกรายงานเพ่ือดูฐานข้อมูลของลูกค้าได้   ประกอบกับไม่มีช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ประเมินความพึงพอใจ (ทั้งในแง่ของการให้บริการโดยรวมไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบที่จะน าความคิดเห็นของ
ลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการ) ท าให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาการให้บริการหรือปรับปรุงพัฒนาการท างานของ
พนักงานเป็นรายบุคคลได้จนในบางครั้งเกิดความไม่พึงพอใจในเรื่องซ้ าๆ โดยที่ BAM ไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการ
ได้ทันท่วงที ส่งผลท าให้ BAM ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าซ่ึงมีผลกระทบต่อกับภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการในอดีต 
การให้บริการของงานลูกค้าสัมพันธ ์

 ( CRM ) 
เดิม 

วิธีการ ปัญหา 

1.การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า บันทึกข้อมูลในexcel ข้อมูลไมเ่ป็นระบบ ต้องใช้เวลาในการ
ค้นหาข้อมูลท าใหลู้กค้าต้องรอนาน  

2.การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตอบลูกค้า จัดเก็บข้อมลูตามประเภทงาน ข้อมูลไม่ถูกรวบรวมอยู่ในท่ีเดียวกนั 

3.การให้บริการภายในพื้นที่โชว์รูม พื้นที่ในการรับรองไมเ่พียงพอ
และไม่เป็นสัดส่วน 

ลูกค้าได้รับบริการทีไ่ม่เพียงพอและ
ได้รับความสะดวกไม่ทั่วถึง 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 

  ด้วยปัจจุบัน BAM ได้ให้ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงค้นหากระบวนการต่างๆ เพ่ือ
ให้บริการได้ตามความคาดหวังและตรงตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จึงได้คิด 
“กลยุทธ์ CRM เพื่อเติมเต็มความพึงพอใจให้ลูกค้า” เพ่ือสามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ลูกค้า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ในปี 2562 กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการลูกค้า ซึ่งมี
การน าข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้ามาวิเคราะห์ คัดกรอง และน าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการจัดการ (คกจ .) 
รับทราบและพิจารณา เป็นรายไตรมาส โดยมีการพัฒนาการให้บริการที่เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านๆมา มีการน าระบบงาน
ต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริการได้อย่างเป็นระบบ สามารถ
เทียบเท่ากับองค์กรอ่ืนที่มีธุรกรรมในทิศทางเดียวกัน โดยเครื่องมือหรือวิธีการในการจัดการเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจในแต่ละข้ันตอนที่จะกล่าวมีดังต่อไปนี้ 
   
                
 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า  
 

 มีการน าระบบงาน BAM Call Center ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึก
ข้อมลูลูกค้าหรือผู้ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็ปไซด์ มาใช้บันทึกข้อมูลและความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้ที่ติดต่อสอบถาม เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ อีเมล์ เรื่อง จ านวนครั้งที่ติดต่อ ประเภททรัพย์ที่สนใจ 
รวมถึงช่องทางการรับรู้ข่าวสารของBAM ก่อนจะน าส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เป็นผู้ดูแลต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ระบบงาน BAM Call Center สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงรายการทรัพย์ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาก
ที่สุด หรือจ านวนครั้งที่ลูกค้าได้ติดต่อสอบถามเข้ามาว่ามีรายใดที่สอบถามเข้ามามากที่สุด ในช่วงระยะเวลานั้นๆ  
เพ่ือให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้น ามาวิเคราะห์และประมวลผล และสรุปผลและน าไปใช้หรือแก้ไขปรับปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 

ตัวอย่าง กราฟแสดงแผนภูมิข้อมูลการติดต่อของลูกค้าผ่านระบบงาน Call Center   

4.การตอบข้อมูลทางช่องทาง Online  ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลชัดเจน ลูกค้าไม่สามารถติดต่อทางช่องทาง 
Online ได้อยา่งสะดวก 

5.การจัดการการรบัเรื่องร้องเรียน ฝ่ายงานใดได้รับเรื่องร้องเรยีน 
ต่างฝ่ายต่างดูแล 

เรื่องร้องเรียนไมไ่ด้รบัการจดัการ
ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 

6.การวัดผลลัพธ์ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ยังไม่มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ไม่มีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความ
คิดเห็นหรือประเมินความพึงพอใจ 
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1.1 ลูกค้าที่มีการติดต่อผ่าน Call Center  
 

 
 

 จะท าให้เห็นว่า มียอดปริมาณการรับสายเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะใน ปี 2562 เป็นปีที่ BAM ได้เข้าตลาด
หลักทรัพย์ จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจของประชาชนมากขึ้น   
 

1.2 ลูกค้าทราบข่าวผ่านสื่อใดมากที่สุด( Contact by Information ) 

  
 

 สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ถึงช่องทางการท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ว่าสื่อใดที่ได้รับสามารถ
ตอบโจทย์ในการเข้าถึงของลูกค้าได้มากท่ีสุด 

55%

31%

10%

2% 1%1%

ป้ายรหัสทรัพย์

สื่ออินเตอร์เน็ต

อื่นๆ

พนักงาน/สาขาแนะน า

โทรทัศน์

เพื่อนแนะน า

ป้ายโฆษณา

Chatbot

ออกบูธ

หนังสือพิมพ์

ใบปลิว

Co Business

30,860 
31,470 

34,400 
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1.3 จังหวัดที่ตั้งทรัพย์ที่ลูกค้าสนใจมากท่ีสุด( Contact by Asset Location ) 

 
                          
 เพ่ือให้ทราบความต้องการของตลาด และจะได้น ามาเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ ใช้ในการวางแผน
บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายได้อย่างเหมาะสม 

1.4 จ านวนครั้งที่เจ้าหน้าที่รับสายผ่าน ( Number Of Call / Month ) : จ านวนผู้ที่ติดต่อผ่าน Call 
Center แต่ละเดือนในปี 2562 เช่น ลูกค้า NPL NPA และอ่ืนๆ (ไม่รวมยอด Miss Call ) 

 

 

หมายเหตุ เนื่องจาก BAM มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ช่องทาง Call Center เป็นเพียง
หนึ่งช่องทางเท่านั้น ประกอบกับในบางเดือนมีวันหยุดมากกว่าเดือนอ่ืนๆ 

1.5 รหัสทรัพย์ที่ลูกค้าสอบถามมากท่ีสุด 10 อันดับแรก (Top 10 Market Places) 

38%

17%

15%

10%

8%

3%
1%1%

7%

กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
-

นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นครราชสีมา
เชียงใหม่
นครปฐม
นครนายก
อื่นๆ
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 รายการทรัพย์ที่ลูกค้าให้ความสนใจและติดต่อสอบถามมากที่สุด 10 อันดับแรก ในรอบปี 2562 เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าทรัพย์รายการนี้มีศักยภาพมาก จึงมีผู้ให้ความสนใจมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการตอบ  
 โดยมีระบบงานบริหารเว็ปไซด์บ้าน บสก. เพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูลทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพย์
รายการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงมีระบบงานเพ่ือค้นหาชื่อลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกหนี้แต่ละราย  เพ่ือ
ประสานงานระหว่างลูกค้าและลูกหนี้อย่างรวดเร็ว ส าหรับในส่วนการออกบูธและโปรโมชั่นต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ
ทางด้าน NPL และ NPA ของ BAM จะมีการ Update ข้อมูล และซักซ้อมท าความเข้าใจภายในกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์
อยู่เสมอ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
 

ขั้นตอนที่ 3  การให้บริการภายในพ้ืนที่โชว์รูม  

จัดพ้ืนที่ภายในโชว์รูมจะมีการจัดการให้บริการให้เป็นสัดส่วน และมีการพัฒนาการบริการตามความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ และมีการเตรียมความพร้อมการให้บริการภายในโชว์รูม  ก่อนเริ่มงานเป็น
ประจ าทุกวัน เวลา 8.15 น. – 8.40 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ จะสลับสับเปลี่ยนกันเพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ และห้องรับรองส าหรับรับรองลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ ตลอดจนตรวจดูความ
เรียบร้อยภายในโชว์รูม  

สิ่งที่ส าคัญซึ่งเป็นหัวใจของงาน CRM ที่ทีมงานต้องปฏิบัติและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ “Morning 
Brief” เพ่ือท าการซักซ้อม และหารือร่วมกันถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาในอต่ละวันที่ผ่านมา กับทั้งมีการ 
Update ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้ทราบทั่วถึงกัน นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการเครื่องดื่ม และของ
ว่าง ส าหรับลูกค้าและผู้ที่ติดต่อใช้บริการในโชว์รูมมีพนักงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดุลญาติมิตร ท าให้มักจะได้รับค า
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ชื่นชมถึงการให้บริการของ BAM ว่าสามารถให้ค าแนะน าที่ดี เป็นกันเอง ท าให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นใจ ภายใต้ความ
มุ่งมั่นจะบริการลูกค้า ดั่งเช่นลูกค้าชั้นดีของสถาบันการเงิน ด้วย “หลักการ คนดี สินค้าบริการดี สังคมดี” โดย
ผู้ใช้บริการทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคกัน 

 
 

            

 

 

 

ภาพพนักงาน CRM ของ BAM 

 

ภาพ CRM’s Morning Brief ของ BAM 
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ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน BAM จัดกิจกรรมภายในโชว์รูมส านักงานใหญ่ มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นกันเอง ผู้บริหาร
และพนักงานเข้าร่วมงาน โดยBAMได้มอบส้มมงคล และขนมเปี๊ยะ เพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่มาติดต่อใช้บริการทุก
ท่าน 

 

ภาพกิจกรรมภายในโชว์รูม 



16 
 

                             

                            

 

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ BAM จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้บริหาร และมีพิธีเปิดกิจกรรม จัดซุ้มสรงน้ าพระ มอบของ
ที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ไทย ให้กับผู้ที่มาติดต่อใช้บริการภายในโชว์รูมส านักงานใหญ่ทุกท่าน 
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ขั้นตอนที่ 4  การตอบข้อมูลทาง Online  

 เป็นอีกช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ผ่านทาง Website BAM ซึ่งจะมีในส่วนของ CRM 
Mail, ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน และผู้สนใจทรัพย์ กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ได้จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือตอบข้อมูลให้กับผู้ที่
สอบถามเป็นประจ าทุกวัน อีกท้ังได้ติดตั้งระบบการตอบข้อความกลับอัตโนมัติ (Chatbot) ไว้ให้บริการลูกค้าและผู้
ที่สอบถามอีกช่องทางหนึ่งเพ่ือให้ติดต่อ BAM ได้ตลอด 365 วัน 24 ชั่วโมง โดยใช้ AI ในการตอบค าถามผู้ที่ติดต่อ
เข้ามา โดยหลังจากสนทนาผ่าน AI และลูกค้าต้องการจะสนทนากับเจ้าหน้าที่ ลูกค้าสามารถฝากชื่อและเบอร์
ติดต่อกลับใน Chatbot ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อกลับลูกค้าในทันที กรณีลูกค้าติดต่อในช่วงเวลา
ท าการ หากเป็นเวลานอกท าการ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะติดต่อกลับในวันท าการถัดไป  
  

 เมื่อกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ ได้รับข้อความจากช่องทางต่างๆ จะท าการประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ติดต่อกลับลูกค้า จากนั้นกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์จะท าการตอบข้อความกลับลูกค้าเพ่ือให้ทราบถึงการ
ประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งชื่อผู้ดูแลให้ลูกค้าทราบอีกครั้งและจะท าการโทรสอบทานความพึง
พอใจในการให้บริการในวันถัดไป เพ่ือจะได้น าความคิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุง
การให้บริการ (หากมี)  
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ขั้นตอนที่ 5  การจัดการการรับเรื่องร้องเรียน  
 

 BAM ได้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ ประกาศใช้ในองค์กรให้ทราบโดยทั่ว
กัน มีชั้นความลับ และมีการด าเนินการประสานงานอย่างรวดเร็ว โดยมีการก าหนดผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนคือ กลุ่ม
ลูกค้าสัมพันธ์ จะท าหน้าที่ในการรับเรื่อง การบันทึกข้อมูล การประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและการ
ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเป็นระยะๆ จนกว่าจะได้ข้อยุติด าเนินการแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีการควบคุมและ
ก ากับดูแล โดยมีการรายงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และประจ ารายไตรมาส ถึงผู้บริหารสายงาน
เป็นล าดับชั้น ตั้งแต่ระดับฝ่ายงาน ระดับบริหารจนถึงคณะกรรมการและรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) ตามล าดับ BAM ให้ความส าคัญในการดูแลเรื่องร้องเรียนไม่ต่างไป
จากสถาบันการเงินอ่ืน เนื่องจากBAM ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเอาใจใส่ลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน 
และเมื่อเรื่องร้องเรียนได้ข้อยุติด าเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์จะท าการโทรสอบทานความพึงพอใจในการ
ให้บริการ ซึ่งข้ันตอนในการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนมีดังนี้ 
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รายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) 
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ขั้นตอนที่ 6  วัดผลลัพธ์ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ 
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BAM มีช่องทางให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจและให้ความคิดเห็น ดังที่กล่าวมาในข้อ 3 เรื่องการเรียนรู้
ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์จะท าการรวบรวม 
จัดหมวดหมู่ แยกประเภท ของข้อเสนอแนะ ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของข้อเสนอแนะที่มีผู้รับบริการให้ความ
คิดเห็นในเรื่องเดิมๆ ซ้ าๆ เพ่ือรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด จ ากนั้นจะรวบรวมน าเรื่องความคิดเห็นของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ (คกจ.) เพ่ือให้ทราบและพิจารณาถึงรายละเอียดทั้งหมด หากใน
กรณีท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากการรับเรื่องผ่านโทรศัพท์ Call Center/Operator  กลุ่มลูกค้าสัมพันธ์ จะด าเนินการ
รับเรื่องเพ่ือสอบถามประเด็นที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและด าเนินการแจ้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขทันที โดยในทุกช่องทางการติดต่อเมื่อได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว  จะท าการโทรสอบทานความพึงพอใจ
ในการรับบริการของลูกค้าเพ่ือวัดความพึงพอใจต่อไป 

 
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ BAM รายงานต่อคณะกรรมการจัดการ ( คกจ. ) 

 

                     
 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 จากที่ BAM ได้รับความไว้วางใจและมีกระบวนการในการดูแลแลใส่ใจในสิ่งที่ผู้รับบริการไม่ได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการ เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ จนได้รับความพึงพอใจจาก
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ผู้รับบริการในระดับสูงกว่า 95% และมีค่าเฉลี่ยที่ 3.83 / 4.00 คะแนน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี   ดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 

                     ภาพแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของ BAM 

                      

 

 

กราฟแสดงสรุปผลรวมความพึงพอใจในการให้บริการ ตั้งแต่ปี 2560-2562 
 

ปี 2560 
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ปี 2561 

 

ปี 2562 

 

กราฟแสดงสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ แยกประเภทงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562 
1. งานด้าน NPL       
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2. งานด้าน NPA 

                    

3. งานการให้บริการในโชว์รูม 

 

 นอกจากนี้ BAM ยังได้มีการตอบข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อผ่านทาง Website BAM และข้อมูลทาง Online 
รวมถึงการจัดการการรับเรื่องร้องเรียน โดย BAM มีขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และมีการ
ติดตามงานจนได้ระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 /4.00 คะแนน 
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 BAM มีความมุ่งม่ันที่จะด ารงความเป็นผู้น าในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศด้วยการ
ท าธุรกิจที่ค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความทุ่มเท พร้อมให้บริการด้วยใจ เพ่ือมุ่งหวัง
ให้เกิดผลดีต่อสังคม ดีต่อลูกค้า ดีต่อผู้ถือหุ้น ดีต่อพนักงานและดีต่อประเทศชาติในที่สุด 

รวมทั้งพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้งและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมอันทันสมัย มาใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน เพ่ือให้บริการลูกค้าเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 
 

ตามที่ BAM เป็นองค์กรที่ด าเนินการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ในระบบสถาบันการเงิน 
และ มีบทบาทส าคัญต่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ โดยการบริหาร จัดการทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) ที่รับซื้อรับโอนมาจากสถาบันการเงิน และเพ่ือBAM จึงต้องท าการส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการกับลูกค้าอยู่เสมอ โดยได้ท าการวิเคราะห์ตามหลัก 5 P ดังนี้ 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.People พนักงานไม่มีใจให้บริการ  พัฒนาทางด้านจิตวิทยาการให้บริการกับพนักงานที่
ต้องดูแลลูกค้า และการจัดอบรมสม่ าเสมอ 
ในด้านของลูกค้าสัมพันธ์ จะรวมถึงการ Morning 
Brief เพ่ือซักซ้อมการท างานเป็นประจ าทุกวัน 

2.Process มีขั้นตอนในการด า เนินการค่อนข้ า งช้ า 
เนื่องจากต้องมีคณะกรรมการในการพิจารณา
อนุมัตกิ่อนการจ าหน่ายทรัพย์ 

ให้อ านาจในการอนุมัติในระดับบริหารเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
ลดขั้นตอนการด าเนินการ 

3.Product ทรัพย์สินไม่พร้อมขาย เร่งดูแลความสะอาด/หรือปรับปรุงทรัพย์ให้พร้อม
ขายปรับปรุงทรัพย์ให้พร้อมขาย และมีการส ารวจ
ดูแลเป็นประจ า 

4.Price ไม่สามารถให้ราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ น าเสนอคณะกรรมการ ทบทวนราคาให้เทียบเคียง
กับทรัพย์ ในราคาเดียวกันกับของตลาด 

5.Place  ส านักงานสาขาต่างจังหวัด ติดต่อไม่สะดวก 
ลูกค้าไม่ต้องการเดินทางไกล 

ได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องและติดต่อ ประสานงาน
ระหว่างส านักงานต่างจงัหวัดและกรุงเทพมหานคร 

 
ถึงแม้ว่า BAM ยังพบอุปสรรค แต่ BAM ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือสนองตอบความต้องการความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความประทับใจ และให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดีต่อ BAM โดยยึดหลักความพึงพอใจสูงสุด  
 

8. ความท้าทายต่อไป 
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ในปัจจุบัน สถาบันการเงินต่างๆ มีการเปิดท าการให้บริการตามจุดต่างๆ มากมายตลอด 7 วัน แต่
เนื่องจาก BAM มีวันท าการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. หากต้องการที่จะท าให้ BAM เป็น
องค์กรที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ 365 วัน 24 ชั่วโมงนั้น  BAM ได้จัดท า Chatbot บน Website BAM เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งอาจมีลูกค้าบางกลุ่มที่นิยมใช้การติดต่อผ่านทาง Online รูปแบบอ่ืน BAM จึงจะเพ่ิมช่องทางการติดต่ออีก
ช่องทางหนึ่ง คือ Line - Chatbot เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นหรือค าถามท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ 
ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาโทรติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ หรือหากลูกค้าต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ ก็สามารถเลือกติดต่อ
เจ้าหน้าที่ได้เหมือนกับ Chatbot บน Website  เช่นกัน 
 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืน 

 งานด้าน CRM ของ BAM มีเป้าหมายที่จะรักษาการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ โดย
ค านึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันได้แก่  ลูกค้า / ลูกหนี้ / คู่ค้า   ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยมีการออกแบบบริการที่มีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ ผ่านกระบวนการ 5  ขั้นตอน คือ 

1. ศึกษาความต้องการ 
2. ออกแบบบริการ 
3. น าเสนอบริการ 
4. ประเมินผลการให้บริการ 
5. พัฒนาบริการอย่างสม่ าเสมอ 

ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และประสบการณ์และการเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเฉพาะ รวมกับการพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการ และเติมเต็มความพึง
พอใจให้กับลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง  ท าให้งานด้าน CRM ของ BAM ยังสร้างความพึงพอใจในระดับสูงให้กับลูกค้า
และผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจะยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติสืบไป 

 
10. ข้อมูลอ้างอิง  www.bam.co.th 


