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ล็ืมแผนปฏิิรูปดิจิทััล็หล็าย่ปีได้เล็ย่ 
ถึึงเวล็าต้้องล็งมือแล็้ว

ในปี 2020 บริิษััทต่่างๆ ต่้องเปลี่่�ยนวิิธี่
บริิหาริธีุริกิิจคริั�งใหญ่่ เพริาะผลี่กิริะทบของ 
COVID-19 ทำาให้ควิามคาดหวิังของ
ลีู่กิค้าแลี่ะกิาริปลี่่�ยนแปลี่งสถานท่�ทำางานเปลี่่�ยน
ไปแทบชั่ั�วิข้ามคืนกิ็วิ่าได้ กิาริให้ควิามสำาคัญ่
ดิจิทัลี่เป็นสิ�งแริกิ หริือในหลี่ายกิริณี่ท่�ดิจิทัลี่
เท่านั�นจะชั่่วิยได้  นั�นหมายถึงกิาริท่�บริิษััทต่่างๆ  
ต่้องริ่บนำาเทคโนโลี่ย่ใหม่ๆ เพื�อเข้าถึงลีู่กิค้าแลี่ะ
ต่ิดต่่อกิับท่มภายในองค์กิริท่�ทำางานนอกิสถานท่�

ใคริท่�ให้ควิามสำาคัญ่กิับ CX เป็นอย่างแริกิๆ กิ่อนหน้าน่�ถือวิ่าได้เปริ่ยบ องค์กิริท่�ด้าน CX 

แข็งแกิริ่งกิวิ่าท่�อื�นม่แนวิโน้มท่�จะบริริลีุ่เป้าหมายกิาริริักิษัาลีู่กิค้าได้มากิกิวิ่า หกิเท่า ในขณีะท่�บริิษััท

อื�น ๆ  ต่้องทำางานต่ามกิำาลี่ังท่�ม่เพื�อนำาเทคโนโลี่ย่แลี่ะกิริะบวินกิาริใหม่ๆ มาใชั่้ กิ็เส่�ยงต่่อกิาริถูกิ

บริิษััทในริะดับเด่ยวิกิันท่�ผลี่งานด่กิวิ่าทิ�งห่างออกิไปเพริาะควิามคาดหวิังของลีู่กิค้าเพิ�มขึ�น

โชั่คยังด่ หลี่ายบริิษััทเลี่็งเห็นวิ่าจะได้ริับงบปริะมาณีเพิ�มขึ�นต่ามสถานกิาริณี์ท่�เปลี่่�ยนไป  

ในปี 2021

เคริื�องมือดิจิทัลี่ไม่ใชั่่ของสำาหริับองค์กิริใหญ่่ๆ เท่านั�นอ่กิต่่อไปแลี่้วิ ธีุริกิิจเลี่็กิๆ กิ็ต่้องเผชั่ิญ่

ควิามกิดดันในกิาริปริับปริุงเปลี่่�ยนแปลี่งไม่แพ้องค์กิริใหญ่่ 

กิาริลี่งทุนเพื�อลีู่กิค้านั�นได้ผลี่ลี่ัพธี์ท่�ด่เสมอ แต่่กิาริพิจาริณีาวิ่าจะให้ควิามสำาคัญ่กิับสิ�งใดกิ่อนกิ็

สับสนอยู่บ้าง แต่่เพื�อชั่่วิยเป็นแนวิทางให้คุณี ท่มผู้เชั่่�ยวิชั่าญ่ของเริาได้ริวิบริวิมข้อมูลี่จากิธีุริกิิจ

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

แลี่ะต่อนน่�กิ็ถึงเวิลี่าท่�ต่้องลี่งมือทำาแลี่้วิ

ต้ามข้อมูล็ ราย่งานเทัรนด์ 
ประสำบกิารณ์์ล็ูกิค้าปี 2021 ของ Zendesk

THE DIGITAL TIPPING POINT

50%
ของผู้นำา SMB กิล็่าวว่า COVID-19 
ได้เร่งให้เกิิดกิารนำาเทัคโนโล็ย่ีมาใช้้

67%
ของ SMB (ธุุรกิิจทัี�มีพนักิงาน
น้อย่กิว่า 100 คน) ได้ใช้้เครื�อง
มือหรือกิระบวนกิารใหม่ๆ

34%
ของ SMB เล็็งเห็นว่าจะ
มีกิารเพิ�มงบประมาณ์เพื�อ
ล็งทัุนในเทัคโนโล็ย่ี CX 
ในปี 2021
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01อำานวย่ความสำะดวกิให้
ล็ูกิค้าของคุณ์

ความสำ ำ าค ัญ  #

แม้จะเกิิดกิาริริะบาดของ COVD-19 แต่่กิ็ใชั่่วิ่าลีู่กิค้าจะยอมลี่ดมาต่ริฐานลี่ง โดย 80% จะ  

หันไปหาคู่แข่งหลี่ังจากิเกิิดปริะสบกิาริณี์กิาริบริิกิาริลีู่กิค้าท่�ไม่ด่มากิกิวิ่าหนึ�งคริั�ง 

ในปี 2021 ลีู่กิค้าคาดหวิังปริะสบกิาริณี์ออนไลี่น์ท่�ง่ายดายในริะดับเด่ยวิกิัน หริือด่กิวิ่าปริะสบกิาริณี์ท่�

ได้ริับแบบต่ัวิต่่อต่ัวิ ซึ่ึ�งบริริดาบริิษััทกิ็ริับริ้้ หลี่ายแห่งวิางแผนท่�จะใชั่้ชั่่องทางใหม่ในปี 2021 โดยจะเพิ�ม

เข้ากิับศููนย์ควิามชั่่วิยเหลี่ือของบริิษััทเพื�อชั่่วิยให้ลีู่กิค้าพบคำาต่อบได้ริวิดเริ็วิโดยไม่ต่้องคุยกิับเอเจนต่์
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36%
ของธุุรกิิจวางแผนทัี�
จะเพิ�มช้่องทัางช้่วย่
เหล็ือแล็ะบริกิารใหม่
ในปี 2021
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เข้าถึึงล็ูกิค้าได้ต้รงจุด

แนวทัางปฏิ ิบ ัต้ ิ  01:

ลีู่กิค้าคาดหวิังวิ่าแบรินด์ต่่างๆ จะเป็นฝ่ายมาหาต่นเอง นั�นคือลีู่กิค้าไม่ควิริต่้อง

ดิ�นรินเพื�อต่ิดต่่อขอริับควิามชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริ ซึ่ึ�งชั่่องทางท่�สะดวิกิสำาหริับลีู่กิค้า

กิ็คือ ชั่่องทางกิาริส่งข้อควิามอย่าง เชั่่น Facebook Messenger แลี่ะ 

WhatsApp

ด้วิยกิาริชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริท่�ริวิดเริ็วิ เฉพาะต่ัวิ สะดวิกิ แลี่ะปลี่อดภัย ลีู่กิค้าสามาริถริับคำาต่อบได้จากิชั่่องทางเด่ยวิกิับท่�ใชั่้ต่ิดต่่อเพื�อนแลี่ะคนในคริอบคริัวิ กิาริส่งข้อควิามยังยืดหยุ่นกิวิ่าชั่่อง 

ทางอื�นๆ สำาหริับทั�งลีู่กิค้าแลี่ะธีุริกิิจ เพริาะกิาริสนทนาเกิิดขึ�นได้ในขณีะนั�นหริือไม่จำาเป็นต่้องต่่อเนื�อง นั�นกิ็คือลีู่กิค้าสามาริถเริิ�ม หยุด แลี่ะต่่อกิาริสนทนาได้ต่ามท่�ต่นเองสะดวิกิ โดยท่�กิาริสนทนากิ่อน 

หน้านั�นไม่หายไปไหน แปลี่วิ่าลีู่กิค้าสามาริถแกิ้ปัญ่หาในขณีะท่�ทำาธีุริะอื�นๆ ไปด้วิย เชั่่น พาสุนัขไปเดินเลี่่น หริือจัดปริะชัุ่ม Zoom แลี่ะเอเจนต่์กิ็สามาริถชั่่วิยเหลี่ือลีู่กิค้ามากิกิวิ่าหนึ�งคนได้ในคริาวิ 

เด่ยวิ แลี่ะด้วิย Zendesk ท่มต่่างๆ สามาริถปริับใชั่้กิาริส่งข้อควิามได้ทันท่ โดยไม่ต่้องเข่ยนโค้ดเลี่ย

SMB พบว่ากิารขอความช้่วย่เหล็ือผ่านกิารสำ่งข้อความเพิ�มขึ�น 40%

ทัีมทัี�มีผล็งานดีด้าน 
CX มีแนวโน้มทัี�
จะใช้้ช้่องทัางสำ่ง
ข้อความ 1.4 เทั่า

+55% +47% +37%

WhatsApp SMS/ข้อความ

Facebook Messenger/ข้อความสำ่วนต้ัว Twitter 
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ช้่วย่ให้ล็ูกิค้าได้คำาต้อบเร็วกิว่าเดิมด้วย่กิาร
บริกิารต้นเอง (self-service)

แนวทัางปฏิ ิบ ัต้ ิ  02:

เมื�อลีู่กิค้าต่้องกิาริต่ิดต่่อกิ็ย่อมต่้องกิาริชั่่องทางท่�สะดวิกิ แต่่สำาหริับคำาถามง่ายๆ 

ลีู่กิค้าต่้องกิาริแค่ได้คำาต่อบโดยเริ็วิ เพริาะเหตุ่น่�ในโลี่กิท่�พึ�งพาดิจิทัลี่เป็นสำาคัญ่ ลีู่กิค้า

จึงมักิหาคำาต่อบด้วิยต่ัวิเองโดยอาศูัยข้อมูลี่ออนไลี่น์ของบริิษััทมากิกิวิ่าเดิม

กิาริชั่่วิยให้ลีู่กิค้าบริิกิาริต่นเองได้นั�น ยังชั่่วิยปริะหยัดเวิลี่าของเอเจนต่์ในกิาริต่อบคำาถามเดิมๆ  ซึ่ำ�าๆ 

กิาริเพิ�มศููนย์ควิามชั่่วิยเหลี่ือหริือฟอริัมชัุ่มชั่นเป็นจุดเริิ�มต่้นท่�ด่ แต่่ท่มต่่างๆ  จะได้ปริะโยชั่น์จากิกิาริ

บริิกิาริต่นเองมากิขึ�นอ่กิเมื�อใชั่้ควิบคู่กิับ AI ซึ่ึ�งบอทท่�ขับเคลี่ื�อนด้วิย AI อย่างของ Zendesk 

สามาริถแนะนำาบทควิามในศููนย์ควิามชั่่วิยเหลี่ือเพื�อให้เกิิดกิาริบริิกิาริต่นเองต่ลี่อดเส้นทางกิาริต่ัดสินใจ

ของลีู่กิค้า (customer journey) เชั่่น ท่�หน้าเต่ริ่ยมกิาริชั่ำาริะเงิน ไม่เท่านั�น บอทยัง “เปิด

ต่ลี่อดเวิลี่า” ลีู่กิค้าจึงสามาริถริับคำาต่อบได้ต่ลี่อด 24 ชั่ั�วิโมง ทุกิวิัน

แม้ท่มท่�ผลี่งานด่กิำาลี่ังนำา AI มาใชั่้ แต่่บริิษััทในกิลีุ่่มเด่ยวิกิันส่วินใหญ่่ยังไม่ได้ลี่งมือ 

กิารินำามาใชั่้น่�เป็นโอกิาสท่�ธีุริกิิจจะทำาให้ AI เป็นผู้ชั่่วิยเอเจนต่์ท่�ด่ขึ�น โดย API บอทของ 

Zendesk สามาริถทำางานริ่วิมกิับซึ่อฟต่์แวิริ์ CX ท่�ม่โซึ่ลีู่ชั่ันแชั่ทบอทต่่างๆ เชั่่น Ada 

เอเจนต่์แลี่ะบอทจึงทำางานด้วิยกิันได้อย่างริาบริื�น 

ทัีมทัี�ผล็งานดีมีแนว
โน้ม 4 เทั่าทัี�จะใช้้ 
Answer Bot

ทัีมทัี�ผล็งานดี 48% 
มีแนวโน้มทัี�จะเพิ�ม AI 
ไว้ในทัรัพย่ากิรกิาร
บริกิารต้นเอง

40%
คือจำานวนครั�งกิารดู
ฐานความรู้ทัี�เพิ�มขึ�น
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02ช้่วย่เหล็ือทัีมช้่วย่เหล็ือแล็ะ
บริกิารล็ูกิค้าของคุณ์ 

ความสำ ำ าค ัญ  #

ขณีะท่�บริิษััทต่่างๆ กิำาลี่ังขยายชั่่องทางออนไลี่น์เพื�อเข้าถึงลีู่กิค้า ขณีะเด่ยวิกิัน

กิ็ต่้องเผชั่ิญ่ควิามท้าทายกิับกิาริเปลี่่�ยนเป็นกิาริทำางานทางไกิลี่ 

เมื�อบริิษััทเริ่ยนริ้้กิาริทำางานในวิิธี่ใหม่ท่�ยืดหยุ่น กิ็จะต่้องแน่วิแน่ในด้านปริะสบกิาริณี์พนักิงาน 

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

ท่�ต่้องคู่กิับนำ�า เพริาะไม่อาจแยกิจากิกิันได้ ทวิ่าเอเจนต่์ริ้้สึกิจับต่้นชั่นปลี่ายไม่ถูกิ

กิาริเข้าถึงโดยอาศูัยชั่่องทางท่�ลีู่กิค้านิยมใชั่้นั�น เป็นเพ่ยงส่วินเด่ยวิของกิาริให้ควิามชั่่วิยเหลี่ือ

แลี่ะบริิกิาริท่�ม่ปริะสิทธีิผลี่ แลี่ะกิาริจัดหาเคริื�องมือให้ท่มต่่างๆ เพื�อกิาริทำางานได้เป็นอย่าง

ด่ เป็นเริื�องสำาคัญ่อย่างยิ�งต่่อกิาริบริิกิาริลีู่กิค้าท่�ด่ ไม่วิ่าลีู่กิค้าจะต่ิดต่่อมาทางใดกิ็ต่าม

มีเพีย่งเอเจนต้์ครึ�งหนึ�ง
เทั่านั�นทัี�บอกิว่ามีเครื�อง
มือพร้อมเพื�อทัำางาน
ให้สำำาเร็จในโล็กิยุ่คนี�ทัี�
เปล็ี�ย่นไปจากิเดิม
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นำาทัั�งหมดมาไว้ด้วย่กิัน
ในทัี�เดีย่วเพื�อเอเจนต้์

แนวทัางปฏิ ิบ ัต้ ิ  03:

SMB ม่ทริัพยากิริจำากิัด แลี่ะม่หลี่ายแห่งท่�ริ้้สึกิวิ่ากิาริม่ทุกิชั่่องทางต่ามท่�ลีู่กิค้าคาดหวิังวิ่าจะต่ิดต่่อได้กิ็

ลี่้นมือแลี่้วิ กิริะนั�น SMB 59% กิ็กิำาลี่ังหาวิิธี่ใหม่ๆ ในกิาริเข้าถึงลีู่กิค้า ซึ่ึ�งแปลี่วิ่าเอเจนต่์จะม่ชั่่องทางท่�

ต่้องจัดกิาริเพิ�มขึ�น ไม่ม่ลี่ดลี่ง ดังนั�น จึงจำาเป็นต่้องม่ พื�นท่�ทำางานคริบวิงจริท่�เชั่ื�อมโยงทั�งชั่่องทาง เคริื�อง

มือ แลี่ะข้อมูลี่แวิดลี่้อมทุกิอย่างของลีู่กิค้าเข้าไวิ้ด้วิยกิัน เพื�อให้ควิามชั่่วิยเหลี่ือได้ริวิดเริ็วิเหมาะสมต่าม

ควิามต่้องกิาริของลีู่กิค้าได้เป็นจำานวินมากิ

เพริาะลีู่กิค้า 40% ใชั่้หลี่ากิหลี่ายชั่่องทางเพื�อขอริับควิามชั่่วิยเหลี่ือสำาหริับปัญ่หาเด่ยวิ เอเจนต่์จึงจำาเป็นต่้องสลี่ับใชั่้ชั่่องทางต่่างๆ ได้อย่างริาบริื�นโดยท่�ไม่พลี่าดข้อมูลี่แวิดลี่้อมของลีู่กิค้า ซึ่ึ�งจะ

ชั่่วิยให้ลีู่กิค้าไม่ต่้องบอกิข้อมูลี่ท่�บอกิไปแลี่้วิซึ่ำ�าอ่กิ เพริาะลีู่กิค้าได้แจ้งปัญ่หา หริือต่้องริอคิวิในขณีะท่�เอเจนต่์ค้นหาริายลี่ะเอ่ยดในแต่่ลี่ะคริั�งท่�เปลี่่�ยนชั่่องทาง 

หากิเธุอเคย่ต้ิดต้่อมาแล็้วเรื�องเครื�องปั่่นมีปั่ญหา แม้ว่าจะเป็นช้่องทัางอื�น

ข้อมูล็ต้ิดต้่อของเธุอ อย่่างอีเมล็เพื�อสำ่งใบเสำร็จไปให้

เธุอเป็นล็ูกิค้ามานานเทั่าใดแล็้ว (เผื�อว่าเป็นล็ูกิค้าทัี�ภัักิดีแล็ะจะได้รับสำิทัธุิ�กิารคืนฟร)ี

กิารเรีย่กิเกิ็บเงิน กิารจัดสำ่ง แล็ะราย่ล็ะเอีย่ดคำาสำั�งซิื�อของเธุอ ซิึ�ง Cool Kitchen อาจผสำานกิารทัำางานของโซิล็ูช้ัน CX กิับ 
Shopifyเพื�อทัี�เอเจนต้์จะได้มีข้อมูล็นี�อยู่่ต้รงหน้าแล็ะดูแล็จัดกิารเรื�องคืน เครื�องปั่่นของ Tara ได้ด้วย่พื�นทัี�ทัำางานนี�

เช้่น หากิ Tara สำ่งข้อความหา Cool Kitchen เพื�อ คืนเครื�องปั่่น เอเจนต้์
ควรได้เห็นข้อมูล็อย่่างเช้่น

บริษััทัทัี�ทัำาให้ล็ูกิค้าพึง
พอใจมากิมีแนวโน้ม
สำองเทั่าทัี�มีเอเจนต้์
ทัำางานในทัุกิช้่องทัาง
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เพิ�มขีดความสำามารถึเอเจนต้์ด้วย่
กิารสำร้างเวิร์กิโฟล็ว์ทัี�สำ่งเสำริม
ประสำิทัธุิภัาพแล็ะกิารทัำางานร่วมกิัน

แนวทัางปฏิ ิบ ัต้ ิ  04:

บริิษััทต่่างๆ โดยเฉพาะ SMB กิำาลี่ังลี่งทุนในเคริื�องมือท่�เอื�อต่่อปริะสิทธีิภาพแลี่ะกิาริ

ทำางานริ่วิมกิันริะหวิ่างท่มแลี่ะแผนกิต่่างๆ 

 

เคริื�องมือเพื�อกิาริทำางานริ่วิมกิันนั�นจำาเป็นต่้องขยับขยายให้ทันกิับโลี่กิท่�ออนไลี่น์แลี่ะต่ิดต่่อ

ถึงกิันอยู่เสมอ ท่มท่�ม่ผลี่งานด่ใชั่้ฟีเจอริ์เวิิริ์กิโฟลี่วิ์เพื�อดูแลี่จัดกิาริให้เอเจนต่์ม่ขั�นม่ต่อน

สำาหริับกิาริริ่วิมมือกิัน ริวิมทั�งเคริื�องมือแลี่ะข้อมูลี่ท่�จำาเป็นเพื�อกิาริทำางานริ่วิมกิันได้ผลี่

สำาเริ็จ ธีุริกิิจต่่างๆ สามาริถเอื�ออำานวิยให้เอเจนต่์สนทนากิันได้ภายในทิกิเกิ็ต่ แลี่ะด้วิยเคริื�อง

มืออย่าง Slack แลี่ะ Zoom ท่�อยู่ในพื�นท่�ทำางานแลี่ะสิทธีิ�ท่�ริัดกิุมวิ่าใคริเข้าถึงอะไริได้

บ้าง เอเจนต่์สามาริถทำางานริ่วิมกิันในท่ม กิับแผนกิอื�น หริือแม้แต่่บุคคลี่อื�นๆ ได้ด้วิยเชั่่นกิัน

ฟีเจอริ์เวิิริ์กิโฟลี่วิ์ ยังชั่่วิยให้เอเจนต่์ทำางานได้ม่ปริะสิทธีิภาพ เชั่่น ท่ม

ต่่างๆ สามาริถใชั่้บอทเพื�อเกิ็บริายลี่ะเอ่ยดเบื�องต่้นจากิลีู่กิค้า หริือส่งต่่อ

ปัญ่หาโดยอัต่โนมัต่ิไปให้เอเจนต่์ท่�ม่ทักิษัะเหมาะสม

22%
คือจำานวนทัีม CX ทัี�เพิ�มขึ�น ซิึ�ง
ได้ใช้้ฟีเจอร์กิารทัำางานร่วมกิัน
ในปี 2020 เทัีย่บกิับปีกิ่อนหน้า

ทัีมทัี�แกิ้ไขปั่ญหาได้เร็ว 
มีแนวโน้มทัี�จะใช้้เครื�อง
มือจัดกิารเวิร์กิโฟล็ว์
มากิกิว่าสำองเทั่า
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ขย่าย่กิารบริกิารต้นเอง
ด้วย่ความช้่วย่เหล็ือจากิเอเจนต้์

แนวทัางปฏิ ิบ ัต้ ิ  05:

SMBต่้องใชั่้ทริัพยากิริท่�ม่จำากิัดให้เต่็มเม็ดเต่็มหน่วิย สำาหริับท่มเอเจนต่์เลี่็กิๆ ท่�จะทำางานใหญ่่ด้วิย

กิาริชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะสนับสนุนอย่างเกิินควิามคาดหมายนั�น คุณีจำาเป็นต่้องจัดหาเคริื�องมือท่�ชั่่วิยให้

ทำางานน้อยแต่่ได้ผลี่งานมากิ

 

กิาริจัดกิาริควิามริ้้ท่�ด่ไม่ใชั่่เพ่ยงกิาริเอื�อให้ลีู่กิค้าพบคำาต่อบได้เริ็วิขึ�นเท่านั�น ยังชั่่วิยให้เอเจนต่์พบ

ข้อมูลี่สุดสำาคัญ่ได้เริ็วิเชั่่นกิัน แลี่ะเอเจนต่์ท่�วิ่านั�นกิ็คือทริัพยากิริท่�ด่ท่�สุดในกิาริขยายฐานควิามริ้้ของ

คุณี ริวิมทั�งกิาริจัดกิาริเนื�อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื�อให้เนื�อหานั�นม่คุณีค่ายิ�งขึ�น เคริื�องมือจัดกิาริ

ควิามริ้้ชั่่วิยให้เอเจนต่์สามาริถสริ้างบทควิามใหม่ในขณีะท่�จัดกิาริทิกิเกิ็ต่ต่่างๆ ส่วินกิาริแนะนำาด้วิย AI 

กิ็จะดูแลี่เริื�องควิามเป็นริะเบ่ยบเริ่ยบริ้อยของกิาริจัดกิาริควิามริ้�โดยอัต่โนมัต่ิ

ทัีมทัี�ผล็งานดีมีแนวโน้ม 40%  
ทัี�จะใช้้ฟีเจอร์ทัี�ช้่วย่ให้เอเจนต้์
ถึ่าย่ทัอดความรู้ทัี�ต้นมี
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03ดูแล็ธุุรกิิจให้ไปในทัิศทัาง
เดีย่วกิัน

ความสำ ำ าค ัญ  #

เนื�องจากิกิาริริะบาดคริั�งใหญ่่ได้เริ่งให้เกิิดกิารินำาเคริื�องมือดิจิทัลี่มาใชั่้ กิาริ

ดูแลี่ธีุริกิิจของคุณีให้ไปในทิศูทางเด่ยวิกิันกิ็ไม่ใชั่่เริื�องง่ายๆ เลี่ย

กิาริดูแลี่องค์กิริของคุณีให้ไปในทิศูทางเด่ยวิกิัน หมายถึงกิารินำาข้อมูลี่ริะหวิ่างผู้คน เคริื�อง

มือ แลี่ะซึ่อฟต่์แวิริ์มาไวิ้ท่�เด่ยวิกิัน โดยไม่ปลี่่อยให้กิริะจัดกิริะจายหริือแบ่งแยกิไวิ้ท่�นั�นท่�

น่� เพริาะเหตุ่น่�ริะบบ CRM แบบเกิ่าแกิ่ดั�งเดิมจึงไม่ได้ผลี่อ่กิต่่อไป ทุกิวิันน่� SMB 

จำาเป็นต่้องม่แพลี่ต่ฟอริ์ม CRM ท่�เปิดกิวิ้างแลี่ะยืดหยุ่น เป็นแพลี่ต่ฟอริ์มท่�เชั่ื�อม

โยงข้อมูลี่ต่่างๆ จากิหลี่ายแหลี่่งด้วิยแอปแบบพริ้อมใชั่้งาน (plug and play) 

แลี่ะกิาริผสานริะบบสำาเริ็จริ้ป ซึ่ึ�งชั่่วิยให้เกิิดควิามคลี่่องต่ัวิ แลี่ะชั่่วิยให้ท่มต่่างๆ ทำาได้

มากิกิวิ่ากิาริเกิ็บข้อมูลี่ แต่่เป็นกิาริให้ควิามสำาคัญ่กิับกิาริทำาควิามเข้าใจแลี่ะลี่งมือทำาต่าม

ข้อมูลี่นั�นๆ แทน ซึ่ึ�งควิามคลี่่องต่ัวิเป็นเริื�องสำาคัญ่อันดับหนึ�งสำาหริับท่มต่่างๆ ในปีน่� 59%
ของ SMB กิำาล็ังหา
ทัางปรับปรุงด้านความ
คล็่องต้ัว

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) จะเร่งความสำาเร็จด้าน CX ในปี 2021 ได้อย่างไร 10

https://www.zendesk.com/th/platform/


ปรับ CX ให้เป็นแบบเฉพาะต้ัวด้วย่หน้า
ข้อมูล็ล็ูกิค้าทัี�ครบวงจร

แนวทัางปฏิ ิบ ัต้ ิ  06:

75% ของลีู่กิค้าคาดหวิังปริะสบกิาริณี์แบบเฉพาะต่ัวิ ทวิ่าม่เอเจนต่์ไม่ถึงคริึ�งท่�เข้าถึงข้อมูลี่

เพื�อให้กิาริสนทนาเป็นแบบเฉพาะต่ัวิได้

ควิามสัมพันธี์สำาคัญ่อย่างยิ�งเมื�อเกิิดวิิกิฤต่ิ แลี่ะกิาริให้บริิกิาริเพื�อสริ้างปริะสบกิาริณี์แบบเฉพาะต่ัวิท่�ทำาให้เกิิดควิามไวิ้วิางใจท่� front-end ได้นั�น บริิษััทต่่างๆ จำาเป็นต่้องจัดกิาริแลี่ะต่่ควิาม

ข้อมูลี่ใน back-end ให้ได้ ซึ่ึ�งหมายถึงกิาริสริ้างหน้าข้อมูลี่ลีู่กิค้าคริบวิงจริ ท่�เด่ยวิท่�เชั่ื�อมโยงข้อมูลี่ลีู่กิค้าไม่วิ่าจัดเกิ็บไวิ้ท่�ใด ไม่วิ่าจะเป็นภายในหริือภายนอกิท่ม

75%
ของล็ูกิค้าคาดหวัง
ประสำบกิารณ์์แบบ
เฉพาะต้ัว

เอเจนต้์สำ่วนมากิในบริษััทัไม่ว่าเล็็กิหรือใหญ่ไม่มีสำิทัธุิ�กิารใช้้งานข้อมูล็ประเภัทัทัั�วไปของล็ูกิค้า

% ของเอเจนต้์ CX ในกิล็ุ่มสำำารวจ

ในกิาริชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริต่ามท่�ลีู่กิค้าต่้องกิาริ คุณีสามาริถเริ่ยกิข้อมูลี่ลีู่กิค้าปริะเภทใดได้บ้างจากิริะบบต่่างๆ

0%

คำาสั�งซึ่ื�อกิ่อนหน้าแลี่ะปฏิิสัมพันธี์กิับฝ่ายบริิกิาริลีู่กิค้า

ข้อมูลี่ส่วินบุคคลี่ (เชั่่น ท่�อยู่ วิันเดือนปีเกิิด เพศู ฯลี่ฯ)

สถานะคำาสั�งซึ่ื�อลี่่าสุดของลีู่กิค้า (เชั่่น กิาริส่งสินค้า กิาริจัดส่ง)

ลีู่กิค้าใชั่้ผลี่ิต่ภัณีฑ์์หริือบริิกิาริอย่างไริ 

ข้อมูลี่เกิ่�ยวิกิับอุปกิริณี์ท่�ลีู่กิค้าใชั่้ต่ิดต่่อฝ่ายบริิกิาริลีู่กิค้า

ริายลี่ะเอ่ยดแผนบริิกิาริหริือกิาริสมัคริใชั่้บริิกิาริ (เชั่่น ปริะเภทแผนบริิกิาริ ปริะเภทหริือสถานะบัญ่ชั่่)

สินค้าแนะนำาต่ามกิาริสั�งซึ่ื�อหริือปริะวิัต่ิกิาริค้นหาของลีู่กิค้า

บัต่ริเคริดิต่ท่�ใชั่้ในกิาริซึ่ื�อลี่่าสุด

ปริะวิัต่ิหริือข้อมูลี่สุขภาพส่วินบุคคลี่

ไม่ใชั่่ทุกิข้อ เริาดูข้อมูลี่ลีู่กิค้าจากิริะบบต่่างๆ ไม่ได้
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ต้่อเต้ิมพื�นทัี�ทัำางานของเอเจนต้์
ด้วย่แอปแล็ะกิารผสำานระบบ
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คุณีต่้องกิาริให�โซึ่ลีู่ชั่ัน CX ซึ่ิงค์กิับเคริื�องมือแลี่ะแอปพลี่ิเคชั่ันทั�งหมดท่�ท่มของ

คุณีต่้องใชั่้งานเพื�อให้เอเจนต่์ม่ข้อมูลี่ลี่่าสุดต่ามท่�ต่้องกิาริมาอยู่ต่ริงหน้า ด้วิย

แอปแบบพริ้อมใชั่้งาน SMB สามาริถขยายข่ดควิามสามาริถของโซึ่ลีู่ชั่ัน CX 

ได�โดยไม่ต่้องอาศูัยงบกิ้อนใหญ่่สำาหริับ developer หริือท่ม IT ท่�สริ้าง

กิาริผสานริะบบได้ต่ามท่�กิำาหนด Zendesk Marketplace เป็นพื�นท่�

ท่�ม่กิาริผสานริะบบสำาเริ็จริ้ปนับพันริายกิาริ ไม่วิ่าเคริื�องมือจัดกิาริแริงงานอย่าง 

Tymeshift แอปจัดกิาริโปริเจกิต่์อย่าง Asana ซึ่อฟต่์แวิริ์เพื�อกิาริแปลี่

อย่าง Unbabel แลี่ะเคริื�องมือสริ้างแบบสำาริวิจท่�ปริับแต่่งได้ต่ามต่้องกิาริ

อย่าง SurveyMonkey

ด้วิยข้อมูลี่เชั่ิงลี่ึกิของลีู่กิค้าท่�เป็นดังขุมสมบัต่ิ เอเจนต่์สามาริถคาดเดาควิาม

ต่้องกิาริของลีู่กิค้า แลี่ะปริับเปลี่่�ยนบริิกิาริให้เป็นแบบเฉพาะต่ัวิได้มากิขึ�น เชั่่น เมื�อ

เข้าถึงเคริื�องมืองานอัต่โนมัต่ิด้านกิาริต่ลี่าด Mailchimp เอเจนต่์สามาริถ

ดูแคมเปญ่อ่เมลี่ท่�ลีู่กิค้าได้ริับ แลี่ะปริับกิาริต่อบให้สอดคลี่้องกิัน ไม่เท่านั�น กิาริ

ท่�สามาริถเข้าถึงข้อมูลี่ในเคริื�องมือทั�งหมดนั�นได้จากิท่�ท่�หนึ�ง จะชั่่วิยให้เกิิดกิาริ

พัฒนาปริะสิทธีิภาพในริะยะยาวิ เอเจนต่์สามาริถทำางานได้ในริะบบหนึ�งโดยไม่ต่้อง

โยกิไปย้ายมาหลี่ายริะบบ 

ทัีมทัี�ผล็งานสำูงมีแนวโน้ม 44% 
ทัี�จะใช้้แอปแล็ะกิารผสำานระบบ
เพิ�มเพิ�มขีดความสำามารถึของ
โซิล็ูช้ัน CX
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เรีย่นรู้กิารพัฒนาด้วย่
กิารวิเคราะห์สำถึิต้ิ
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43%
ของผู้จัดกิารไม่มีเครื�องมือ
วิเคราะห์สำถึิต้ิเพื�อวัดความ
สำำาเร็จของทัีมทัางไกิล็

กิาริจัดกิาริธีุริกิิจให้ไปในทิศูทางเด่ยวิกิัน ยังหมายถึงกิาริผสานกิาริวิิเคริาะห์จากิทุกิชั่่องทาง

เพื�อให้คุณีสามาริถปริะเมินแลี่ะปริับปริุงปริะสบกิาริณี์ลีู่กิค้าทั�งหมดได้ ไม่วิ่ากิาริพิจาริณีาสิ�ง

ท่�ท่มของคุณีต่้องปริับปริุง หริือกิาริทำาควิามเข้าใจวิิธี่ท่�ลีู่กิค้าปฏิิสัมพันธี์กิับคุณี ทวิ่า  

ม่ผู้จัดกิาริ 43% ท่�ไม่ม่เคริื�องมือวิิเคริาะห์สถิต่ิเพื�อปริะเมินควิามสำาเริ็จของท่มทางไกิลี่ 

เพื�อต่ามให้ทันโลี่กิท่�หมุนไปอย่างริวิดเริ็วิ องค์กิริ CX จำาเป็นต่้องใชั่้ซึ่อฟต่์แวิริ์ท่�ชั่่วิยให้เข้า

ถึงข้อมูลี่ท่�จะนำาไปต่่อยอดได้ทันท่ ด้วิยกิาริวิิเคริาะห์สถิต่ิแบบบิลี่ต่์อิน โซึ่ลีู่ชั่ัน CX ท่�ม่กิาริ

วิิเคริาะห์สถิต่ิทั�งแบบเริ่ยลี่ไทม์แลี่ะย้อนหลี่ัง ท่มชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริลีู่กิค้าสามาริถลี่งมือต่าม

เหตุ่กิาริณี์ท่�เกิิดขึ�นในขณีะนั�นแลี่ะเข้าใจแนวิโน้มท่�ผ่านมาได�โดยท่�ไม่ต่้องจบหลี่ักิสูต่ริด้านสถิต่ิ

ทัีมทัี�ผล็งานดีมีแนวโน้มสำอง
เทั่าทัี�จะใช้้โซิล็ูช้ันราย่งานกิาร
วิเคราะห์สำถึิต้ิ
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ธุรุกิจิของคณุ์จะ 
อยู่ฝ่ั่่  งใดของจุ  ด 
พล็กิิผัน
กิาริอำานวิยควิามสะดวิกิให้ลีู่กิค้า กิาริดูแลี่ท่มชั่่วิยเหลี่ือแลี่ะบริิกิาริลีู่กิค้าของคุณี แลี่ะจัดกิาริธีุริกิิจให้ไปใน

ทิศูทางเด่ยวิกิันเป็นองค์ปริะกิอบสำาคัญ่สู่ CX ท่�ด่เย่�ยมในยุคนิวินอริ์มอลี่ ธีุริกิิจต่่างๆ ไม่สามาริถเลี่ือกิ 

เพ่ยงหนึ�งจากิทั�งสามองค์ปริะกิอบดังกิลี่่าวิ โดยให้ควิามสำาคัญ่แต่่เพ่ยงเริื�องเด่ยวิแลี่ะผัดผ่อนเริื�อง 

อื�นเอาไวิ้ กิาริใส่ใจในทั�งสามองค์ปริะกิอบนั�นสำาคัญ่มากิ 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�: 
ล็งทัะเบยี่นเพื�อทัดล็องใช้ง้านฟรีไดเ้ล็ย่
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