
THE DIGITAL TIPPING POINT

บริิษััทขนาดกลางถึึงใหญ่่จะ
เริ่งความสำำาเริ็จด้าน CX 
ในปี 2021 ได้อย่่างไริ

https://www.zendesk.com/th


ลืมแผนปฏิิริูปดิจิทัลหลาย่ปีได้เลย่ 
ถึึงเวลาต้้องลงมือแล้ว

ในปี 2020 บริิษััทต่่างๆ ต่้องเปลี่่�ยนวิิธี่
บริิหาริธีุริกิิจอย่างมโหฬาริ เพริาะผลี่กิริะทบ
ของ COVID-19 ทำาให้ควิามคาดหวิัง
ของลีู่กิค้าแลี่ะสถานท่�ทำางานเปลี่่�ยนไปแทบชั่ั�วิ
ข้ามคืนกิ็วิ่าได้ กิาริให้ควิามสำาคัญดิจิทัลี่เป็นสิ�ง
แริกิ หริือในหลี่ายกิริณี่ท่�ดิจิทัลี่เท่านั�นจะชั่่วิย
ได้  นั�นหมายถึงกิาริท่�บริิษััทต่่างๆ  ต่้องริ่บนำา
เทคโนโลี่ย่ใหม่ๆ เพื�อเข้าถึงลีู่กิค้าแลี่ะต่ิดต่่อกิับ
ท่มภายในองค์กิริท่�ทำางานนอกิสถานท่�

ใคริท่�ให้ควิามสำาคัญกิับ CX เป็นอย่างแริกิๆ กิ่อนหน้าน่�ถือวิ่าได้เปริ่ยบ โดยองค์กิริท่�ด้าน CX 

แข็งแกิริ่งกิวิ่าท่�อื�นม่แนวิโน้มท่�จะบริริลีุ่เป้าหมายกิาริริักิษัาลีู่กิค้าได้มากิกิวิ่าหกิเท่า ในขณีะท่�บริิษััท

อื�นๆ ต่้องทำางานต่ามกิำาลี่ังท่�ม่เพื�อนำาเทคโนโลี่ย่แลี่ะกิริะบวินกิาริใหม่ๆ มาใชั่้ กิ็เส่�ยงต่่อกิาริถูกิ

บริิษััทในริะดับเด่ยวิกิันท่�ผลี่งานด่กิวิ่าทิ�งห่างออกิไปเพริาะควิามคาดหวิังของลีู่กิค้าเพิ�มขึ�น 

โชั่คยังด่ หลี่ายบริิษััทเลี่็งเห็นวิ่าจะได้ริับงบปริะมาณีเพิ�มขึ�นต่ามสถานกิาริณี์ท่�เปลี่่�ยนไป  

ในปี 2021

กิาริลี่งทุนเพื�อลีู่กิค้านั�นได้ผลี่ลี่ัพธี์ท่�ด่เสมอ แต่่กิาริพิจาริณีาวิ่าจะให้ควิามสำาคัญกิับสิ�งใดกิ่อนกิ็

น่าสับสนอยู่บ้าง แต่่เพื�อเป็นแนวิทางให้คุณี ท่มผู้เชั่่�ยวิชั่าญของเริาได้ริวิบริวิมข้อมูลี่จากิบริิษััท

ทั�วิโลี่กิท่�ใชั่้ Zendesk แลี่ะสริุปเป็นแนวิทางปฏิิบัต่ิ 8 ข้อเพื�อให้ได้มาซึ่ึ�ง CX ท่�ชั่นะใจลีู่กิค้า 

แลี่ะต่อนน่�กิ็ถึงเวิลี่าท่�ต่้องลี่งมือทำาแลี่้วิ 

ต้ามข้อมูล ริาย่งานเทรินด์ 
ปริะสำบการิณ์์ลูกค้าปี 2021 ของ Zendesk
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98%
ของบริิษััทขนาดกลางถึึงใหญ่่นำา
เทคโนโลย่ีหริือกริะบวนการิใหม่มาใช้้

89%
ของผู้นำาบริิษััทขนาดกลาง (ธุุริกิจที�มีพนักงาน 
100-999 คน) กล่าวว่า COVID เริ่งให้เกิด
การินำาเทคโนโลย่ีมาใช้้

91%
ของผู้นำาบริิษััทขนาดใหญ่่ (ธุุริกิจที�มีพนักงานมากกว่า 
1,000 คน) กล่าวว่า COVID เริ่งให้เกิดการินำา
เทคโนโลย่ีมาใช้้

57%
ของบริิษััทขนาดกลางเล็งเห็น
ว่าจะมีการิเพิ�มงบปริะมาณ์เพื�อ
ลงทุนในเทคโนโลย่ี CX ในปี 
2021

65%
เล็งเห็นว่าจะมีการิเพิ�มงบ
ปริะมาณ์เพื�อลงทุนในเทคโนโลย่ี 
CX ในปี 2021
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01อำานวย่ความสำะดวกให้
ลูกค้าของคุณ์

ความสำ ำ าค ัญ่  #

แม้จะเกิิดกิาริริะบาดของ COVD-19 แต่่กิ็ใชั่่วิ่าลีู่กิค้าใชั่่วิ่าลีู่กิค้จะยอมลี่ดมาต่ริฐานลี่ง โดย 80%   

 จะหันไปหาคู่แข่งหลี่ังจากิเกิิดปริะสบกิาริณี์กิาริบริิกิาริลีู่กิค้าท่�ไม่ด่มากิกิวิ่าหนึ�งคริั�ง  

ในปี 2021 ลีู่กิค้าคาดหวิังปริะสบกิาริณี์ออนไลี่น์ท่�ง่ายดาย ในริะดับเด่ยวิกิัน หริือด่กิวิ่าปริะสบกิาริณี์ท่�ได้ริับโดยต่ริง

จากิบุคคลี่ ซึ่ึ�งบริริดาบริิษััท กิ็ริับริ้้เริื�องน่� โดยธีุริกิิจส่วินมากิวิางแผนท่�จะใชั่้ชั่่องทางใหม่ๆ ในปี 2021 แลี่ะม่

หลี่ายแห่งกิำาลี่ังลี่งทุนในกิาริบริิกิาริต่นเองเพื�อชั่่วิยให้ลีู่กิค้า พบคำาต่อบได้ริวิดเริ็วิโดยไม่ต่้องคุยกิับเอเจนต่์

% ของลูกค้าที�เห็นด้วย่
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68%
ของบริิษััทขนาดกลาง
วางแผนที�จะเพิ�มช้่องทาง
ช้่วย่เหลือและบริิการิใหม่
ในปี 2021

76%
ของบริิษััทขนาดใหญ่่วางแผน
ที�จะเพิ�มช้่องทางช้่วย่เหลือและ
บริิการิใหม่ในปี 2021
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เข้าถึึงลูกค้า
ได้ต้ริงจุด 

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  01:

ด้วิยกิาริชั่่วิยเหลี่ือท่�ริวิดเริ็วิ เฉพาะต่ัวิ สะดวิกิ แลี่ะปลี่อดภัย ลีู่กิค้าสามาริถริับคำาต่อบได้จากิชั่่องทางเด่ยวิกิับท่�ใชั่้ต่ิดต่่อเพื�อนแลี่ะคนในคริอบคริัวิ  กิาริส่งข้อควิามยังยืดหยุ่นกิวิ่าชั่่องทางอื�นๆ 

สำาหริับทั�งลีู่กิค้าแลี่ะธีุริกิิจ เพริาะเป็นวิิธี่ท่�เอื�อต่่อกิาริต่ิดต่่อได้ทั�งแบบเริ่ยลี่ไทม์หริือคนลี่ะเวิลี่ากิันกิ็ได้ นั�นแปลี่วิ่าลีู่กิค้าสามาริถเริิ�ม หยุด แลี่ะสนทนาต่่อได้ต่ามท่�สะดวิกิ โดยท่�กิาริสนทนากิ่อนหน้านั�น

ไม่หายไปไหน ลีู่กิค้าจึงสามาริถแกิ้ปัญหาในขณีะท่�ทำาธีุริะอื�นๆ ไปด้วิย เชั่่น พาสุนัขไปเดินเลี่่น หริือจัดปริะชัุ่ม Zoom แลี่ะเอเจนต่์กิ็สามาริถชั่่วิยเหลี่ือลีู่กิค้ามากิกิวิ่าหนึ�งคนได้ในคริาวิเด่ยวิ  

บริิษััทต้่างๆ พบว่าการิสำ่งข้อความเพื�อขอความช้่วย่เหลือเพิ�มขึ�นสำองเท่าในปี 2020

ทีมที�มีผลงานโดดเด่น
ด้าน CX มีแนวโน้มที�จะ
ใช้้ช้่องทางสำ่งข้อความ 
1.5 เท่าเป็นอย่่างน้อย่

WhatsApp SMS/ข้อความ

Facebook Messenger/ข้อความสำ่วนต้ัว Twitter

+1
36

%

+7
2%

บริิษััทขนาดใหญ่่บริิษััทขนาดกลาง

+1
6%

+2
26

%

บริิษััทขนาดใหญ่่บริิษััทขนาดกลาง

+3
3%

+2
84

%

บริิษััทขนาดใหญ่่บริิษััทขนาดกลาง

ลีู่กิค้าคาดหวิังวิ่าแบรินด์ต่่างๆ จะเป็นฝ่ายมาหาต่นเอง นั�นคือลีู่กิค้าไม่ควิริต่้อง

ต่ะเกิ่ยกิต่ะกิายเพื�อต่ิดต่่อขอริับควิามชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริ ซึ่ึ�งพื�นท่�สำาหริับลีู่กิค้ากิ็คือ 

ชั่่องทางส่งข้อควิามอย่าง Facebook Messenger แลี่ะ WhatsApp 

บริิษััทขนาดกลางถึึงใหญ่่จะเริ่งความสำำาเริ็จด้าน CX ในปี 2021 ได้อย่่างไริ 4



ช้่วย่ให้ลูกค้าได้คำาต้อบเริ็วกว่าเดิมด้วย่การิ
บริิการิต้นเอง (self-service)

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  02:

เมื�อลีู่กิค้าต่้องกิาริต่ิดต่่อกิ็ย่อมต่้องกิาริชั่่องทางท่�สะดวิกิ แต่่สำาหริับคำาถามง่ายๆ ลีู่กิค้าต่้องกิาริแค่ได้คำาต่อบ

โดยเริ็วิ เพริาะเหตุ่น่�ในโลี่กิท่�พึ�งพาดิจิทัลี่เป็นสำาคัญ ลีู่กิค้าจึงมักิหาคำาต่อบด้วิยต่ัวิเองโดยอาศััยข้อมูลี่ออนไลี่น์

ของบริิษััทมากิกิวิ่าเดิม  

กิาริชั่่วิยให้ลีู่กิค้าบริิกิาริต่นเองได้นั�นยังชั่่วิยปริะหยัดเวิลี่าของเอเจนต่์ในกิาริต่อบคำาถามเดิมๆ ซึ่ำ�าๆ ท่มต่่างๆ 

จะได้ปริะโยชั่น์จากิกิาริบริิกิาริต่นเองมากิขึ�นอ่กิเมื�อใชั่้ควิบคู่กิับ AI ซึ่ึ�งบอทท่�ขับเคลี่ื�อนด้วิย AI อย่างของ 

Zendesk สามาริถแนะนำาบทควิามในศัูนย์ควิามชั่่วิยเหลี่ือเพื�อเอื�อให้ลีู่กิค้าใชั่้กิาริบริิกิาริต่นเองต่ลี่อดเส้น

ทางกิาริต่ัดสินใจของลีู่กิค้า (customer journey) เชั่่น ท่�หน้าเต่ริ่ยมกิาริชั่ำาริะเงิน ไม่เท่านั�น บอทยัง 

“เปิดต่ลี่อดเวิลี่า” ลีู่กิค้าจึงสามาริถริับคำาต่อบได้ต่ลี่อด 24 ชั่ั�วิโมงทุกิวิัน

แม้กิารินำา AI มาใชั่้จะเพิ�มขึ�นแบบกิ้าวิกิริะโดดถึง 50% ในปี 2020 แต่่อัต่ริากิาริใชั่้งานยังคงต่ำ�าอยู่ ชั่่อง

วิ่างน่�เป็นโอกิาสท่�ธีุริกิิจจะทำาให้ AI เป็นผู้ชั่่วิยของเอเจนต่์ท่�ด่ขึ�น ด้วิย API บอทของ Zendesk ท่ม

ชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริสามาริถผสานกิาริทำางานกิับซึ่อฟต่์แวิริ์ CX ท่�ม่โซึ่ลีู่ชั่ันแชั่ทบอทต่่างๆ เชั่่น Ada เอเจน

ต่์แลี่ะบอทจึงทำางานด้วิยกิันได้อย่างริาบริื�น 

37%
คือจำานวนคริั�งการิดูฐานความริู้ที�เพิ�ม
ขึ�นต้ั�งแต้่เกิด COVID

AI ย่ังคงเป็นเคริื�องมีอที�ไม่มีการิใช้้ปริะโย่ช้น์มากนัก  
แม้จะมีการิใช้้งานมากขึ�นในองค์กริใหญ่่ๆ ก็ต้าม

บริิษััทขนาดกลางที�ผลงานดี มีแนว
โน้ม 34% ที�จะเพิ�มทริัพย่ากริ
การิบริิการิต้นเอง (self-
service) ในปี 2020 และมี
แนวโน้ม 4 เท่าที�จะใช้้ Answer 
Bot ของ Zendesk  

บริิษััทขนาดใหญ่่ที�ผลงานดีมีแนว
โน้ม 35% ที�จะเพิ�มทริัพย่ากริ
การิบริิการิต้นเอง (self-
service) ในปี 2020 และมี
แนวโน้ม 3 เท่าที�จะใช้้ Answer 
Bot ของ Zendesk 

บริิษััทขนาดกลาง บริิษััทขนาดใหญ่่

2020

36%
40%

20202021 2021

21%

51%
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02ช้่วย่เหลือทีมช้่วย่เหลือและ
บริิการิลูกค้าของคุณ์ 

ความสำ ำ าค ัญ่  #

ขณีะท่�บริิษััทต่่างๆ กิำาลี่ังขยายชั่่องทางออนไลี่น์เพื�อเข้าถึงลีู่กิค้า กิ็ต่้องเผชั่ิญ

ควิามท้าทายกิับกิาริเปลี่่�ยนริ้ปแบบกิาริทำางานเป็นกิาริทำางานทางไกิลี่ 

เมื�อบริิษััทเริ่ยนริ้้กิาริทำางานในวิิธี่ใหม่ท่�ยืดหยุ่น กิ็จะต่้องแน่วิแน่ในด้านปริะสบกิาริณี์

พนักิงาน (employee experience หริือ EX) ซึ่ึ�ง CX แลี่ะ EX ท่�ด่นั�น

เหมือนปลี่าท่�ต่้องคู่กิับนำ�าเพริาะขาดกิันไม่ได้ ทวิ่า เอเจนต่์ริ้้สึกิจับต่้นชั่นปลี่ายไม่ถูกิ

กิาริเข้าถึงโดยอาศััยชั่่องทางท่�ลีู่กิค้านิยมใชั่้นั�นเป็นเพ่ยงส่วินเด่ยวิของกิาริให้ควิามชั่่วิยเหลี่ือ

แลี่ะบริิกิาริท่�ม่ปริะสิทธีิผลี่ แลี่ะกิาริจัดหาเคริื�องมือให้ท่มต่่างๆ เพื�อกิาริทำางานได้เป็นอย่าง

ด่ เป็นเริื�องสำาคัญอย่างยิ�งต่่อกิาริบริิกิาริลีู่กิค้าท่�ด่ ไม่วิ่าลีู่กิค้าจะต่ิดต่่อมาทางใดกิ็ต่าม

เอเจนต้์ในบริิษััทขนาดกลาง 
71% และในบริิษััทขนาด
ใหญ่่ 69% ริู้สำึกจับต้้นช้น
ปลาย่ไม่ถึูก

มีเอเจนต้์ในบริิษััทขนาดกลางเพีย่ง 
59% และในบริิษััทขนาดใหญ่่ 
56% เท่านั�นที�บอกว่ามีเคริื�องมือ
พริ้อมเพื�อทำางานให้สำำาเริ็จในโลกยุ่คนี�
ที�เปลี�ย่นไปจากเดิม
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นำาทั�งหมดมาไว้ด้วย่กัน
ในที�เดีย่วเพื�อเอเจนต้์

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  03:

หากเธุอเคย่ต้ิดต้่อมาแล้วเริื�องเคริื�องปั่่นมีปั่ญ่หา แม้ว่าจะเป็นช้่องทางอื�น

ข้อมูลต้ิดต้่อของเธุอ อย่่างอีเมลเพื�อสำ่งใบเสำริ็จไปให้

เธุอเป็นลูกค้ามานานเท่าใดแล้ว (เผื�อว่าเป็นลูกค้าปริะจำาและจะได้ริับสำิทธุิ�การิคืนฟริ)ี

การิเริีย่กเก็บเงิน การิจัดสำ่ง และริาย่ละเอีย่ดคำาสำั�งซิื�อของเธุอ ซิึ�ง Cool Kitchen อาจผสำานการิทำางานของโซิลูช้ัน CX กับ 
Shopifyเพื�อที�เอเจนต้์จะได้มีข้อมูลนี�อยู่่ต้ริงหน้าและดูแลจัดการิเริื�องคืนเคริื�องปั่่นของ Tara ได้ด้วย่พื�นที�ทำางานนี�

เช้่น หาก Tara สำ่งข้อความหา Cool Kitchen เพื�อคืนเคริื�องปั่่น เอเจนต้์ควริได้เห็นข้อมูลอย่่างเช้่น

ทีมในบริิษััทขนาดกลางที�ผล
งานดี มีแนวโน้ม 93% ที�เอ
เจนต้์ทำางานได้ในทุกช้่องทาง 

ในปี 2020 บริิษััทขนาดใหญ่เผชั่ิญควิามผันผวินของทิกิเกิ็ต่สูงท่�สุดไม่วิ่าท่มจะใหญ่หริือเลี่็กิแค่ไหน  

เอเจนต่์ของบริิษััทเหลี่่าน่�จำาเป็นต่้องม่พื�นท่�ทำางานคริบวิงจริท่�เชั่ื�อมทุกิสิ�งไวิ้ด้วิยกิัน ไม่วิ่าชั่่องทาง เคริื�องมือ 

แลี่ะบริิบทลีู่กิค้า เพื�อชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริอย่างเฉพาะต่ัวิได้ริวิดเริ็วิสำาหริับลีู่กิค้าจำานวินมากิได้ 

เพริาะลีู่กิค้า 40% ใชั่้หลี่ากิหลี่ายชั่่องทางเพื�อขอริับควิามชั่่วิยเหลี่ือสำาหริับปัญหาเด่ยวิ เอเจนต่์จึงจำาเป็น

ต่้องสลี่ับใชั่้ชั่่องทางต่่างๆ ได้อย่างริาบริื�นโดยท่�ไม่พลี่าดบริิบทลีู่กิค้า ซึ่ึ�งจะชั่่วิยให้ลีู่กิค้าไม่ต่้องบอกิข้อมูลี่ซึ่ำ�า

สองเพริาะลีู่กิค้าได้แจ้งปัญหาแลี่ะต่้องริอคิวิมาแลี่้วิในขณีะท่�เอเจนต่์ค้นหาริายลี่ะเอ่ยดในแต่่ลี่ะคริั�งท่�เปลี่่�ยนชั่่อง

ทาง

ทีมในบริิษััทขนาดใหญ่่ที�ผล
งานดี มีเอเจนต้์มากกว่า  
3 เท่าที�ทำางานได้ในทุกช้่อง
ทาง
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เพิ�มขีดความสำามาริถึเอเจนต้์ด้วย่การิสำริ้าง
เวิริ์กโฟลว์ที�สำ่งเสำริิมปริะสำิทธุิภาพและการิ
ทำางานริ่วมกัน

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  04:

บริิษััทต่่างๆ โดยเฉพาะบริิษััทขนาดเลี่็กิกิำาลี่ังลี่งทุนในเคริื�องมือท่�เอื�อต่่อปริะสิทธีิภาพแลี่ะกิาริ

ทำางานริ่วิมกิันริะหวิ่างท่มแลี่ะแผนกิต่่างๆ 

เมื�อเกิิดกิาริเปลี่่�ยนแปลี่งท่�ไม่หยุดหย่อน แปลี่วิ่าเอเจนต่์ต่้องม่ปริะสิทธีิภาพ แลี่ะควิามริับผิด

ชั่อบกิ็ต่กิอยู่กิับธีุริกิิจต่่างๆ ในกิาริจัดหาเคริื�องมือเพื�อชั่่วิยให้ทำางานได้ด่ขึ�น องค์กิริต่่างๆ 

อาจพัฒนาเวิิริ์กิโฟลี่วิ์ของเอเจนต่์ได้ด้วิยวิิธี่ต่่อไปน่�

• ให้เอเจนต่์ม่คำาต่อบสำาเริ็จริ้ป เพื�อท่�ไม่ต่้องพิมพ์นโยบายกิาริคืนเงินเอง 

• ส่งต่่อโดยอัต่โนมัต่ิเมื�อม่ปัญหาท่�ต่้องอาศััยเอเจนต่์ท่�ม่ทักิษัะเหมาะสม

• หาริายลี่ะเอ่ยดเบื�องต่้นจากิลีู่กิค้าโดยใชั่้บอท

 

เคริื�องมือเพื�อกิาริทำางานริ่วิมกิันนั�นได้ขยายต่ัวิสู�โลี่กิของเริาท่�ไม่ม่วิันหยุดพักิแลี่ะต่ิดต่่อกิัน

ได้เสมอ ท่มท่�ม่ผลี่งานด่ใชั่้ฟีเจอริ์เวิิริ์กิโฟลี่วิ์เพื�อดูแลี่จัดกิาริให้เอเจนต่์ม่ขั�นม่ต่อนสำาหริับกิาริ

ริ่วิมมือกิัน ริวิมทั�งเคริื�องมือแลี่ะข้อมูลี่ท่�จำาเป็นเพื�อกิาริทำางานริ่วิมกิันได้ผลี่สำาเริ็จ ธีุริกิิจ

ต่่างๆ สามาริถเอื�ออำานวิยให้เอเจนต่์สนทนากิันได้ภายในทิกิเกิ็ต่ แลี่ะด้วิยเคริื�องมืออย่าง  

Slack แลี่ะ Zoom ท่�อยู่ในพื�นท่�ทำางานแลี่ะสิทธีิ�ท่�ริัดกิุมวิ่าใคริเข้าถึงอะไริได้บ้าง เอเจนต่์

สามาริถทำางานริ่วิมกิันในท่ม กิับแผนกิอื�น หริือแม้แต่่บุคคลี่ท่�สามได้

ทีมในบริิษััทขนาดกลางที�มีผลงานดี 
มีแนวโน้ม 35% ที�จะเพิ�มหริือปริับ
เปลี�ย่นเวิริ์กโฟลว์ในปี 2020 สำ่วน
ทีมในบริิษััทขนาดใหญ่่ที�มีผลงานดี  
มีแนวโน้ม 1 ใน 3

บริิษััทขนาดกลางถึึงใหญ่่จะเริ่งความสำำาเริ็จด้าน CX ในปี 2021 ได้อย่่างไริ 8
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ขย่าย่การิบริิการิต้นเอง
ด้วย่ความช้่วย่เหลือจากเอเจนต้์

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  05:

กิาริจัดกิาริควิามริ้้ท่�ด่ไม่ใชั่่เพ่ยงกิาริเอื�อให้ลีู่กิค้าพบคำาต่อบได้เริ็วิขึ�นเท่านั�น ยังชั่่วิยให้ 

เอเจนต่์พบข้อมูลี่สุดสำาคัญได้เริ็วิเชั่่นกิัน แลี่ะเอเจนต่์ท่�วิ่านั�นกิ็คือทริัพยากิริท่�ด่ท่�สุดใน 

กิาริขยายฐานควิามริ้้ของคุณี ริวิมทั�งกิาริจัดกิาริเนื�อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื�อให้เนื�อหา

นั�นม่คุณีค่ายิ�งขึ�น ทวิ่า เอเจนต่์หลี่ายคนยังไม่สามาริถถ่ายทอดควิามริ้้ได้ 

ธีุริกิิจต่่างๆ สามาริถผนวิกิกิาริจัดกิาริควิามริ้้เข้ากิับเวิิริ์กิโฟลี่วิ์ของเอเจนต่์ได้ เคริื�องมือ

กิาริจัดกิาริควิามริ้้ทำาให้เอเจนต่์สามาริถสริ้างบทควิามใหม่ขณีะท่�จัดกิาริทิกิเกิ็ต่ต่่างๆ แลี่ะ

ส่วินกิาริแนะนำาด้วิย AI กิ็จะดูแลี่เริื�องควิามเป็นริะเบ่ยบเริ่ยบริ้อยของกิาริจัดกิาริควิามริ้้

โดยอัต่โนมัต่ิ

ทีมที�ผลงานดี 37% มีแนว
โน้มที�จะเปิดใช้้ฟีเจอริ์ที�ช้่วย่ให้
เอเจนต้์ถึ่าย่ทอดความริู้ที�ต้นมี
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03ดูแลธุุริกิจให้ไปในทิศทาง
เดีย่วกัน

ความสำ ำ าค ัญ่  #

ในเมื�อกิาริริะบาดคริั�งใหญ่ได้เริ่งให้เกิิดกิารินำาเคริื�องมือดิจิทัลี่มาใชั่้ กิาริ

ดูแลี่ธีุริกิิจของคุณีให้ไปในทิศัทางเด่ยวิกิันกิ็ไม่ใชั่่เริื�องง่ายๆ เลี่ย

กิาริดูแลี่องค์กิริของคุณีให้ไปในทิศัทางเด่ยวิกิัน หมายถึงกิารินำาข้อมูลี่ริะหวิ่างผู้คน 

เคริื�องมือ แลี่ะซึ่อฟต่์แวิริ์มาไวิ้ท่�เด่ยวิกิัน โดยไม่ปลี่่อยให้กิริะจัดกิริะจายหริือแบ่งแยกิ

ไวิ้ท่�นั�นท่�น่� เพริาะเหตุ่น่�ริะบบ CRM แบบเกิ่าแกิ่ดั�งเดิมจึงไม่ได้ผลี่อ่กิต่่อไป ทุกิวิัน

น่�บริิษััทขนาดเลี่็กิจำาเป็นต่้องม่แพลี่ต่ฟอริ์ม CRM ท่�เปิดกิวิ้างแลี่ะยืดหยุ่น เป็น

แพลี่ต่ฟอริ์มท่�เชั่ื�อมโยงข้อมูลี่ต่่างๆ จากิหลี่ายแหลี่่งด้วิยแอปแบบเส่ยบปุ�บใชั่้ได้ปั๊บ

แลี่ะกิาริผสานริะบบสำาเริ็จริ้ป ซึ่ึ�งชั่่วิยให้เกิิดควิามคลี่่องต่ัวิ แลี่ะชั่่วิยให้ท่มต่่างๆ ทำาได้

มากิกิวิ่ากิาริเกิ็บข้อมูลี่ แต่่เป็นกิาริให้ควิามสำาคัญกิับกิาริทำาควิามเข้าใจแลี่ะลี่งมือทำาต่าม

ข้อมูลี่นั�นๆ แทน ซึ่ึ�งควิามคลี่่องต่ัวิเป็นเริื�องสำาคัญอันดับหนึ�งสำาหริับท่มต่่างๆ ในปีน่�

การิปริับปริุงความคล่อง
ต้ัวเป็นสำิ�งสำำาคัญ่อันดับ
หนึ�งของธุุริกิจ
มากกว่าคริึ�ง

บริิษััทขนาดกลางถึึงใหญ่่จะเริ่งความสำำาเริ็จด้าน CX ในปี 2021 ได้อย่่างไริ 10
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ปริับ CX ให้เป็นแบบเฉพาะต้ัวด้วย่หน้า
ข้อมูลลูกค้าที�คริบวงจริ

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  06:

ควิามสัมพันธี์สำาคัญอย่างยิ�งเมื�อเกิิดวิิกิฤต่ิ แม้ม่ลีู่กิค้ามากิมาย ธีุริกิิจขนาดใหญ่กิ็ยังต่้องกิาริ

ข้อมูลี่เชั่ิงลี่ึกิสำาหริับลีู่กิค้าแต่่ลี่ะคน ทวิ่า บริิษััทขนาดใหญ่ท่�ม่ฐานลีู่กิค้ามหาศัาลี่ ลีู่กิค้ามักิริ้้สึกิวิ่า

ต่นเองเป็นเพ่ยงคนๆ หนึ�งท่�ต่้องริอกิวิ่าจะได้ขอควิามชั่่วิยเหลี่ือ นั�นเป็นเพริาะเอเจนต่์หลี่ายคนไม่

สามาริถเข้าถึงข้อมูลี่ลีู่กิค้าเพื�อสริ้างปฏิิสัมพันธี์เฉพาะต่ัวิได้

กิาริให้บริิกิาริเพื�อสริ้างปริะสบกิาริณี์แบบเฉพาะต่ัวิท่�ทำาให้เกิิดควิามไวิ้วิางใจท่� front-end ได้นั�น ธีุริกิิจต่่างๆ จำาเป็นต่้องจัดกิาริแลี่ะต่่ควิามข้อมูลี่ใน back-end ให้ได้ ซึ่ึ�งหมายถึงกิาริ

สริ้างหน้าข้อมูลี่ลีู่กิค้าคริบวิงจริ ท่�เด่ยวิท่�เชั่ื�อมโยงข้อมูลี่ลีู่กิค้าไม่วิ่าจัดเกิ็บไวิ้ท่�ใด ไม่วิ่าจะเป็นภายในหริือภายนอกิท่ม 

แน่นอนวิ่า เมื�อบริิษััทต่่างๆ ใชั่้ข้อมูลี่มากิขึ�น แลี่ะกิาริทำางานทางไกิลี่ยังดำาเนินต่่อไป ควิามปลี่อดภัยของข้อมูลี่จึงสำาคัญอย่างยิ�ง กิาริจัดกิาริควิามปลี่อดภัยเป็นสิ�งสำาคัญอันดับแริกิสำาหริับ 80% 

ของผู้ม่อำานาจต่ัดสินใจด้านเทคโนโลี่ย่ในปี 2021 ธีุริกิิจทุกิวิันน่�จำาเป็นต่้องม่แพลี่ต่ฟอริ์ม CX พริ้อมฟีเจอริ์ควิามปลี่อดภัยริะดับบริิษััทขนาดใหญ่แลี่ะกิาริต่ริวิจปริะเมินอย่างคริอบคลีุ่ม ซึ่ึ�ง

สอดคลี่้องกิับควิามปลี่อดภัยทั�วิไปท่�เป็นท่�ยอมริับในริะดับอุต่สาหกิริริมแลี่ะกิริอบควิามเป็นส่วินต่ัวิ

75%
ของลูกค้าคาดหวัง
ปริะสำบการิณ์์แบบ
เฉพาะต้ัว

เอเจนต้์สำ่วนมากในบริิษััทไม่ว่าเล็กหริือใหญ่่ไม่มีสำิทธุิ�การิใช้้งานข้อมูลปริะเภททั�วไปของลูกค้า

% ของเอเจนต้์ CX ในกลุ่มสำำาริวจ

ในกิาริชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริต่ามท่�ลีู่กิค้าต่้องกิาริ คุณีสามาริถเริ่ยกิข้อมูลี่ลีู่กิค้าปริะเภทใดได้บ้างจากิริะบบต่่างๆ

0%

คำาสั�งซึ่ื�อกิ่อนหน้าแลี่ะปฏิิสัมพันธี์กิับฝ่ายบริิกิาริลีู่กิค้า

ข้อมูลี่ส่วินบุคคลี่ (เชั่่น ท่�อยู่ วิันเดือนปีเกิิด เพศั ฯลี่ฯ)

สถานะคำาสั�งซึ่ื�อลี่่าสุดของลีู่กิค้า (เชั่่นกิาริส่งสินค้า กิาริจัดส่ง)

ลีู่กิค้าใชั่้ผลี่ิต่ภัณีฑ์์หริือบริิกิาริอย่างไริ 

ข้อมูลี่เกิ่�ยวิกิับอุปกิริณี์ท่�ลีู่กิค้าใชั่้ต่ิดต่่อฝ่ายบริิกิาริลีู่กิค้า

ริายลี่ะเอ่ยดแผนบริิกิาริหริือกิาริสมัคริใชั่้บริิกิาริ (เชั่่นปริะเภทแผนบริิกิาริ ปริะเภทหริือสถานะบัญชั่่)

สินค้าแนะนำาต่ามกิาริสั�งซึ่ื�อหริือปริะวิัต่ิกิาริค้นหาของลีู่กิค้า

บัต่ริเคริดิต่ท่�ใชั่้ในกิาริซึ่ื�อลี่่าสุด

ปริะวิัต่ิหริือข้อมูลี่สุขภาพส่วินบุคคลี่

ไม่ใชั่่ทุกิข้อ เริาดูข้อมูลี่ลีู่กิค้าจากิริะบบต่่าง ๆ ไม่ได้
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เสำริิมโซิลูช้ัน CX ของคุณ์ด้วย่
แอป การิผสำานริะบบ และงานอัต้โนมัต้ิ
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คุณีต่้องกิาริให้โซึ่ลีู่ชั่ัน CX ทำางานสอดคลี่้องกิับเคริื�องมือแลี่ะแอปพลี่ิเคชั่ันทั�งหมดท่�ท่ม

ของคุณีใชั่้ เพื�อให้เอเจนต่์ม่ข้อมูลี่ท่�เป็นปัจจุบันอยู่ต่ริงหน้า ทุกิวิันน่�บริิษััทต่่างๆ ไม่จำาเป็น

ต่้องม่เพ่ยงแพลี่ต่ฟอริ์มเด่ยวิเพื�อดูเส้นทางกิาริต่ัดสินใจแลี่ะข้อมูลี่ของลีู่กิค้า เคริื�องมือ

อย่าง Workato ชั่่วิยให้ธีุริกิิจต่่างๆ สามาริถซึ่ิงกิ์ข้อมูลี่ริะหวิ่างแอปพลี่ิเคชั่ันแบบ 

คลี่าวิด์ได้ทั�วิทั�งองค์กิริ เพื�อใชั่้ปริะโยชั่น์จากิเคริื�องมือท่�ด่ท่�สุดในปริะเภทเด่ยวิกิันแลี่ะแทนท่�

กิาริแยกิเกิ็บข้อมูลี่ 

Zendesk Marketplaceเป็นพื�นท่�ท่�ม่แอปแบบพริ้อมใชั่้งาน (plug and 

play) แลี่ะกิาริผสานริะบบสำาเริ็จริ้ปนับพันริายกิาริ ไม่วิ่าเคริื�องมือจัดกิาริแริงงานอย่าง 

Playvox WFM แอปจัดกิาริโปริเจกิต่์อย่าง Atlassian ซึ่อฟต่์แวิริ์เพื�อกิาริ

แปลี่อย่าง Unbabel แลี่ะเคริื�องมือสริ้างแบบสำาริวิจท่�ปริับแต่่งได้ต่ามต่้องกิาริอย่าง 

SurveyMonkey เทคโนโลี่ย่แบบโอเพนท่�ยืดหยุ่นยังทำาให้มั�นใจได้วิ่าองค์กิริต่่างๆ 

สามาริถเพิ�มข่ดควิามสามาริถพื�นท่�ทำางานของเอเจนต่์ได้ด้วิยแอปท่�กิำาหนดเองได้ต่ามกิาริใชั่้

งาน จากิข้อมูลี่ของเริา ม่ 68% ของบริิษััทขนาดกิลี่าง แลี่ะ 73% ของบริิษััทขนาดใหญ่ 

ริะบุวิ่าม่ developer ปริะจำากิาริเพื�อกิำาหนดริ้ปแบบกิาริใชั่้โซึ่ลีู่ชั่ัน CX ต่ามท่�ต่้องกิาริ

ด้วิยข้อมูลี่เชั่ิงลี่ึกิของลีู่กิค้าท่�เป็นดังขุมสมบัต่ิ เอเจนต่์สามาริถคาดเดาควิามต่้องกิาริของ

ลีู่กิค้า แลี่ะปริับเปลี่่�ยนบริิกิาริให้เป็นแบบเฉพาะต่ัวิได้มากิขึ�น กิาริท่�สามาริถเข้าถึงข้อมูลี่ใน

เคริื�องมือทั�งหมดนั�นได้จากิท่�ท่�หนึ�ง จะชั่่วิยให้เกิิดกิาริพัฒนาปริะสิทธีิภาพในริะยะยาวิ แลี่ะลี่ด

ควิามซึ่ับซึ่้อนของเวิิริ์กิโฟลี่วิ์ของเอเจนต่์ โดยใชั่้ข้อมูลี่เพื�อดำาเนินกิริะบวินกิาริโดยอัต่โนมัต่ิ 

แลี่ะเปลี่่�ยนกิริะบวินกิาริเริ่ยกิข้อมูลี่ท่�เปลี่ืองเวิลี่าให้เป็นขั�นต่อนท่�สำาเริ็จได้ในคลี่ิกิเด่ยวิ 

สำาหริับธีุริกิิจขนาดใหญ่แลี่้วิ งานอัต่โนมัต่ิคือสิ�งจำาเป็น

ทีมที�ผลงานดีใช้้เคริื�องมือเพื�อ
ปริับปริุงเวิริ์กโฟลว์ของ 
เอเจนต้์และจัดการิงานต้่างๆ 
โดย่อัต้โนมัต้ิมากเป็นสำองเท่า

ทีมที�ผลงานดี 33% มี
แนวโน้มที�จะเพิ�มขีดความ
สำามาริถึโซิลูช้ัน CX ด้วย่
แอปและการิผสำานริะบบ
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เริีย่นริู้การิพัฒนาด้วย่
การิวิเคริาะห์สำถึิต้ิ

แนวทางปฏิ ิบ ัต้ ิ  08:

38%
ของผู้จัดการิบริิษััทขนาดกลางไม่มี
เคริื�องมือวิเคริาะห์สำถึิต้ิเพื�อวัดความ
สำำาเริ็จของทีมทางไกล

1/3
ของผู้จัดการิบริิษััทขนาดใหญ่่ ไม่มี
เคริื�องมือวิเคริาะห์สำถึิต้ิเพื�อวัด
ความสำำาเริ็จของทีมทางไกล

กิาริจัดกิาริธีุริกิิจให้ไปในทิศัทางเด่ยวิกิันยังหมายถึงกิาริผสานกิาริวิิเคริาะห์จากิทุกิชั่่องทาง

เพื�อให้คุณีสามาริถปริะเมินแลี่ะปริับปริุงปริะสบกิาริณี์ลีู่กิค้าทั�งหมดได้ ไม่วิ่ากิาริพิจาริณีาสิ�ง

ท่�ท่มของคุณีต่้องปริับปริุง หริือกิาริทำาควิามเข้าใจวิิธี่ท่�ลีู่กิค้าปฏิิสัมพันธี์กิับคุณี ทวิ่า ม่ผู้

จัดกิาริ 38% ของบริิษััทขนาดกิลี่าง แลี่ะหนึ�งในสามของบริิษััทขนาดใหญ่ ท่�ไม่ม่เคริื�อง

มือวิิเคริาะห์สถิต่ิท่�เหมาะสมเพื�อปริะเมินควิามสำาเริ็จของท่มทางไกิลี่

เพื�อต่ามให้ทันโลี่กิท่�หมุนไปอย่างริวิดเริ็วิ องค์กิริ CX จำาเป็นต่้อง

ใชั่้ซึ่อฟต่์แวิริ์ท่�ชั่่วิยให้เข้าถึงข้อมูลี่ท่�จะนำาไปต่่อยอดได้ทันท่ ด้วิยกิาริ

วิิเคริาะห์สถิต่ิแบบบิลี่ต่์อิน ท่�ต่ิดต่ั�งในโซึ่ลีู่ชั่ัน CX ซึ่ึ�งวิิเคริาะห์ข้อมูลี่

ได้ทั�งแบบเริ่ยลี่ไทม์แลี่ะย้อนหลี่ัง ท่มชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริลีู่กิค้าสามาริถ

ลี่งมือต่ามเหตุ่กิาริณี์ท่�เกิิดขึ�นในขณีะนั�นแลี่ะเข้าใจแนวิโน้มท่�ผ่านมาได้

โดยท่�ไม่ต่้องจบหลี่ักิสูต่ริด้านสถิต่ิ

ทีมที�ผลงานดีมีแนวโน้ม
มากกว่า 40% ที�จะ
ใช้้โซิลูช้ันริาย่งานการิ
วิเคริาะห์สำถึิต้ิสำำาหริับ CX
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ธุรุิกจิของคณุ์จะ 
อยู่ฝ่ั่่  งใดของจุ  ด 
พลกิผัน
กิาริอำานวิยควิามสะดวิกิให้ลีู่กิค้า กิาริดูแลี่ท่มชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริลีู่กิค้าของคุณี แลี่ะจัดกิาริธีุริกิิจให้ไปใน

ทิศัทางเด่ยวิกิันเป็นองค์ปริะกิอบสำาคัญสู่ CX ท่�ด่เย่�ยมในยุคนิวินอริ์มอลี่ ธีุริกิิจต่่างๆ ไม่สามาริถเลี่ือกิ

เพ่ยงหนึ�งจากิทั�งสามองค์ปริะกิอบดังกิลี่่าวิ ด้วิยกิาริให้ควิามสำาคัญแต่่เพ่ยงเริื�องเด่ยวิแลี่ะผัดผ่อนเริื�อง

อื�นเอาไวิ้ กิาริใส่ใจในทั�งสามองค์ปริะกิอบนั�นสำาคัญมากิ แลี่ะท่�จริิงกิ็ไม่ใชั่่เริื�องง่ายเลี่ยท่�จะทำาได้ด่ในเริื�อง

หนึ�งโดยท่�ไม่ลี่งทุนในท่�เหลี่ือ

Zendesk Suite ให้บริิกิาริโซึ่ลีู่ชั่ันกิาริบริิกิาริลีู่กิค้าท่�คริบวิงจริ ซึ่ึ�งใชั่้งานง่ายแลี่ะปริับเปลี่่�ยนได้ต่าม

ขนาดของธีุริกิิจคุณี อ่านริายลี่ะเอ่ยดเพิ�มเต่ิมวิ่า Zendesk ชั่่วิยให้คุณีมั�นใจวิ่าเดินมาถูกิทาง

ในชั่่วิงท่� CX ถึงจุดพลี่ิกิผันอย่างไริ 

เริ่่�มต้น้ที่่�น่�: 
ลงทะเบยี่นเพื�อทดลองใช้ง้านฟริีไดเ้ลย่
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