
การบริการลูกค้าที่เอื้อต่อ
การสนทนาได้มากขึ้น

การขอรับความช่วยเหลือและบริการด้วยการส่งข้อความ เป็นวิธีที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นประจำา 
โดยมีลูกค้า 74% ที่ส่งข้อความถึงบริษัทเป็นครั้งแรกในปี 2020 ตั้งใจว่าจะใช้วิธีนี้อีก
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ของลูกค้าลองช่องทางใหม่ในปี 2020

64%
ธุรกิจต่างๆ จำาเป็นต้องเข้าถึงโดยใช้ช่องทางที่ลูกค้าคุ้นเคย เพราะการช่วยเหลือและบริการที่

รวดเร็ว เฉพาะตัว สะดวก และปลอดภัยนี่เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่การส่งข้อความเป็นวิธีที่ทั้ง

ลูกค้าและธุรกิจต่างๆ เลือกใช้เพิ่มมากขึ้นๆ ลูกค้าสามารถรับคำาตอบได้เมื่อต้องการ ผ่านแอปที่

ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์แล้ว ส่วนการสนทนาก็ไม่จำาเป็นต้องเกิดขึ้นในขณะนั้น ลูกค้าจึงสามารถทิ้ง

คำาถามไว้แล้วไปจัดการธุระอื่นๆ เช่น พาสุนัขไปเดินเล่น หรือจัดประชุมทาง Zoom

สำาหรับการใช้แอปส่งข้อความบนโซเชียลในปัจจุบันนั้น คาดการณ์ว่าจะมีผู้ใช้ 2.77 พันล้านราย

ต่อเดือนทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงหันไปใช้ช่องทางส่งข้อความก่อนช่องทางอื่น โดยไม่ได้ปรับ

เปลี่ยนเฉพาะวิธีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง แล้วมีอะไรบ้างที่

เปลี่ยนไป แล้วการส่งข้อความควรมีบทบาทอย่างไรบ้างในกลยุทธ์การช่วยเหลือและบริการโดย

รวมของคุณ

เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งผลกระทบของ

การส่งข้อความที่มีต่อวิธีการติดต่อระหว่างลูกค้าและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เราได้พิจารณาข้อมูลจาก

รายงานเทรนด์ของประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Trends 

Report) ประจำาปี 2021 ของ Zendesk  ซึ่งประกอบด้วยการสำารวจข้อมูลจาก

ลูกค้า เอเย่นต์ ผู้นำาด้านการบริการลูกค้า ผู้ซื้อเทคโนโลยี ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์จากบริษัท

ต่างๆ มากกว่า 90,000 แห่งใน 175 ประเทศ ที่ใช้ Zendesk เป็นขุมพลังขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและบริการ

หลายสิ่งเปลี่ยนไปในปี 2020 รวมทั้งพฤติกรรมลูกค้า ไม่ใช่แค่การติดต่อ
กับบริษัทที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เท่านั้น แต่ลูกค้าหลายคนใช้วิธีเดียวกันนี้
ในการสื่อสารในชีวิตส่วนตัว โดยใช้ช่องทางสื่อสารอย่าง WhatsApp 
และ Facebook Messenger 

https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.zendesk.com/th/cx-trends-report/
https://www.zendesk.com/th/cx-trends-report/
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อัตราการส่งข้อความพุ่งสูงขึ้นในกลุ่มลูกค้าในประเทศ 

ในเชิงธุรกิจ การส่งข้อความเป็นดาวรุ่งท่ีกำาลังพุ่งแรง และเร็ว ไม่เพียงแค่มีผู้ใช้ใหม่เพ่ิมสูงข้ึนท่ีสุดในปีท่ี

แล้ว ผู้ใช้ส่วนมากยังวางแผนท่ีจะใช้การส่งข้อความต่อไป โดยเกือบหน่ึงในสามของลูกค้าได้ส่งข้อความ

หาบริษัทเป็นคร้ังแรกเม่ือปี 2020

ความนิยมของตัวเลือกในการส่งข้อความบนโซเชียล อย่าง WhatsApp และ Facebook 

Messenger เพ่ิมข้ึนแทบช่ัวข้ามคืน ท่ีจริงแล้ว การส่งข้อความโซเชียลมีแนวโน้มได้รับความ

นิยมเพ่ิมข้ึนสูงสุดเม่ือผู้ใช้กล่าวว่าน่ีเป็นช่องทางท่ีนิยมใช้ในปีท่ีแล้ว และเป็นท่ีนิยมมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

โดย 1 ใน 3 ของลูกค้าอายุไม่เกิน 40 ปี กล่าวว่าการส่งข้อความโซเชียลเป็นช่องทางท่ีใช้เป็นประจำา

เม่ือต้องการความช่วยเหลือหรือบริการ

แล้วสำาคัญต่อบริษัทต่างๆ อย่างไร สำาคัญในแง่ที่ว่าลูกค้าต้องการสนทนากับเอเย่นต์ผู้ช่วยเหลือ

และบริการลูกค้า เหมือนกับที่ได้พูดคุยกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆ 

จากข้อมูล ลูกค้ากล่าวว่าความสะดวกสบายและความคุ้นเคยเป็นเหตุผลหลักในการใช้แอปส่ง

ข้อความ โดยการใช้การส่งข้อความนั้นพุ่งทะยานขึ้นในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ เฉพาะจำานวนทิกเก็ต

เพื่อช่วยเหลือและบริการลูกค้าผ่าน WhatsApp นั้น เพิ่มขึ้นเป็น 101 เปอร์เซ็นต์ในปี 

2020 ส่วนทิกเก็ตจาก Facebook Messenger และข้อความส่วนตัว Twitter 

เพิ่มขึ้น 58 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วย SMS/ข้อความ ซึ่งคิดเป็น 34 เปอร์เซ็นต์

ในระดับภูมิภาค การใช้งานระหว่าง WhatsApp และแอปส่งข้อความบนโซเชียลอื่นๆ อย่าง 

Facebook Messenger นั้น มีความสูสีกันในเรื่องที่มีจำานวนทิกเก็ตเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 

โดย WhatsApp มีจำานวนการใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุดในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา 

และลาตินอเมริกา ส่วน Facebook Messenger และ Twitter เป็นที่นิยมอันดับ

ต้นๆ ในอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิก

ช�องทางยอดนิยมในป ี 2020 เทียบกับ 2019

+36%

การส�งข�อความในแอป

+12%

อีเมล

-6%

โทรศัพท�

+17%

แชท

+75%
SMS/ข�อความ

+110%
social messaging

ช�องทางใดมีการใช�งานเพิ�มขึ้นสูงสุด เทียบกัน
ทุกภูมิภาค

Facebook Messenger/ข�อความส�วนตัว Twitter

+190%

+63%

+96%

+172%

+82%

+41%

+117%

+33%

EMEA LATAM AMER APAC

WhatsApp ข�อความ/SMS

74%
ของลูกค้าที่ส่่งข้อความถึึงบริิษััทในปี 2020 ตั้ั�งใจจะทำาเช่นเดิิม
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ลูกค้าไปไหน ธุรกิจไปด้วย

ลูกค้ากำาลังหันไปใช้การส่งข้อความแทนช่องทางอื่นเพื่อให้ได้รับการความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น ซึ่ง

ธุรกิจต่างๆ ก็รับรู้เรื่องนี้ โดย 53 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่เริ่มใช้ช่องทางใหม่ในปี 2020 ได้

เพิ่มการส่งข้อความด้วย และการใช้การส่งข้อความในทีมช่วยเหลือและบริการลูกค้าเพิ่มขึ้น 20 

เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ส่วนช่องทางยอดนิยมทั�วโลกน่ะหรือ 

ก็คือ WhatsApp ตั้ามดิ้วย Facebook 
Messenger และ SMS/ข้อความผ่านเคริือข่ายโทริศัพท ์

ใช่ว่าช่องทางส่งข้อความจะได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าเท่านั้น ช่องทางนี้ยังเป็นประโยชน์มาก

ขึ้นสำาหรับเอเย่นต์ ที่จริง มีเอเย่นต์ 50% มีแนวโน้มที่ต้องการส่งข้อความกับลูกค้าแทนการ

ใช้ไลฟ์แชท เพราะสามารถจัดการหลายทิกเก็ตได้พร้อมกันและกลับไปที่การสนทนานั้นได้ตลอด

เวลา 

แล้วมีเหตุผลสำาคัญอื่นๆ ที่ควรเพิ่มการช่วยเหลือและบริการผ่านการส่งข้อความอีกหรือเปล่า 

บริษัทต่างๆ กล่าวว่าวิธีนี้เร็วกว่าในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนแบบ

เปิดตลอดเวลา (always-on) นั่นคือบริษัทสามารถตอบลูกค้าได้เร็วกว่าเดิมเมื่อเอเย่นต์พร้อม

ให้บริการ หรือใช้บอทเมื่อไม่พร้อมบริการ นำาไปสู่การตอบกลับลูกค้าในทันใด ไม่เท่านั้นยังติดตั้ง

และปรับใช้ง่าย เพราะช่องทางส่งข้อความช่วยลดข้อจำากัดสำาหรับเอเย่นต์ใหม่ที่ทำางานทางไกล 

และช่องทางการช่วยเหลือและบริการอื่นๆ ในช่วงแรกๆ ของการระบาดครั้งใหญ่นี้

ช�องทางส�งข�อความที่บริษัทต�างๆ นิยมใช� 

+47%
SMS/ข�อความ

+27%

ในแอป

+29%
web messaging

+51%
Facebook Messenger

+62%
WhatsApp

เหตุผลสำคัญในการเ�ดช�องทางการส�งข�อความ เทียบกัน
ทุกภูมิภาค

ใช�เวลาแก��ญหาเร็วขึ้น

ปฏิสัมพันธ�เ�นแบบเฉพาะตัวกว�า

บริการลูกค�าได�หลายคนในคราวเดียว

ช�วยเหลือและบริการ 24 ชั�วโมง

APAC

+50%

+42%

AMER

+50%
+46%

EMEA

+43%+41%

LATAM

+54%+52%

42%
ของทีมช่วยเหลือและบริิการิลูกค้าใช้เวลาแก้ปัญหาไดิ้เริ็วที่สุ่ดิ และทีมที่มี
คะแนน CSAT สู่งที่สุ่ดิมีแนวโน้มที่จะส่่งข้อความหาลูกค้ามากกว่า 42 
เปอริ์เซ็็นตั้ ์

https://www.zendesk.com/th/blog/zendesk-messaging/
https://www.zendesk.com/th/blog/zendesk-messaging/
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อย่าเอาแต่ส่งข้อความ (อัตโนมัติ)

ในขณะที่อัตราการส่งข้อความเพิ่มขึ้น การใช้ AI และแชทบอทอัตโนมัติก็ไม่ต่าง

กัน ในปี 2020 ปฏิสัมพันธ์กับบอทอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 81 เปอร์เซ็นต์ เป็นรอง

แค ่WhatsApp หากคุณสงสัยว่าทำาไม AI สำาคัญ ก็ขอตอบว่าเป็นเพราะ

งานอัตโนมัติประเภทนี้มีส่วนสำาคัญในทุกกลยุทธ์การส่งข้อความ และการจัดการ

ให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นก็สำาคัญอย่างยิ่ง

แชทบอทไม่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ท้ังหมด และไม่มีทางเป็นเช่นน้ัน แต่แชทบอท 

ช่วยให้ประสบการณ์อันราบรื่นระหว่างลูกค้าและบริษัทต่างๆ นั้นเป็นไปได้  

บอททำาให้การตอบลูกค้าทั้งวันทั้งคืนเป็นไปได้ รวมทั้งการส่งไม้ต่ออย่างมี

ประสิทธิภาพระหว่างบอทกับเอเย่นต์ผู้เป็นมนุษย์นั้น ย่อมหมายถึงการที่ลูกค้าไม่

ต้องบอกซ้ำาสองอีกเลย

ลูกค้ากล่าวว่าแชทบอทมีประโยชน์ที่สุดเมื่อต้องการคำาตอบทันทีทันใดในช่วงนอก

เวลาทำาการ แต่เมื่อเกิดปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น การตอบแบบอัตโนมัติอาจทำาให้ลูกค้า

หงุดหงิดได้ เพราะการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามต้องการ หรือวกไปวนมากว่าจะมี

เอเย่นต์มนุษย์มาช่วยเหลือ 

ประโยชน�ของแชทบอท vs. ข�อเสียของแชทบอท

มีประโยชน�

19%

ฉันได�รับคำตอบที่แม�นยำ

7%

ฉันไม�ต�องการคุยกับมนุษย�

18%

ไม�ใช�ทั�งหมดนั�น

27%

ฉันได�คำตอบเร็วขึ้น

29%

ฉันสามารถรับคำตอบนอกเวลาทำการ

ข�อเสีย

23%

ฉันไม�ได�สื่อสารกับมนุษย�

3%

ไม�ใช�ทั�งหมดนั�น

31%

ฉันต�องเริ�มใหม�ตั�งแต�ต�นเมื่อเอเย�นต�มนุษย�เข�ามาช�วยเหลือ

43%

ฉันได�รับคำตอบที่แม�นยำ
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แล้วลูกค้าต้องการให้บอทช่วยอะไรบ้าง มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าบอทมีประโยชน์ในการติดตามคำาสั่งซื้อ ส่วนเกือบ 1 ใน 3 บอกว่าชอบใช้บอท

ในการตรวจสอบสอบสถานะหรือยอดคงเหลือ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การยื่นข้อร้องเรียนหรือการสนับสนุนทางเทคนิค ลูกค้าอยากติดต่อกับ

มนุษย์ผู้ทำาหน้าที่ช่วยเหลือและบริการ

ระดับความพอใจในปฏิสัมพันธ�แบบอัตโนมัต ิ vs. ปฏิสัมพันธ�กับมนุษย�

ปฏิสัมพันธ�อัตโนมัติ

22%

เปลี่ยนคำสั�งซื้อ

21%

คืนหรือเปล่ียนสินค�า

19%

ขอใบเสนอราคา

19%

ขอความช�วยเหลือทางเทคนิค

18%

การเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงิน

17%

แจ�งเรื่องร�องเรียน

6%

ทุกข�อข�างต�น

22%

ไม�เลย ฉันไม�ต�องการปฏิสัมพันธ�แบบอัตโนมัติ

32%

ตรวจสอบสถานะหรือยอดเงิน

41%

ติดตามคำสั�งซื้อ

ปฏิสัมพันธ�กับมนุษย�

32%

คืนหรือเปล่ียนสินค�า

31%

การเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงิน

40%

ขอความช�วยเหลือทางเทคนิค

27%

เปลี่ยนคำสั�งซื้อ

23%

ขอใบเสนอราคา

20%

ทุกข�อข�างต�น

13%

ติดตามคำสั�งซื้อ

13%

ตรวจสอบสถานะหรือยอดเงิน

6%

ไม�เลย ฉันไม�ต�องการปฏิสัมพันธ�กับมนุษย�

40%

แจ�งเรื่องร�องเรียน
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ใช้ WhatsApp หรือ Facebook 
Messenger ดี นั�นขึ้นอยู่กับลูกค้าของคุณ

ในการวางกลยุทธ์การส่งข้อความ ใช่ว่ามีวิธีเดียวที่ครอบคลุมทุกสิ่ง ด้วยแอปส่งข้อความที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งแอปใหม่ๆ อย่าง Apple 

Business Chat และ Google Business Messages บริษัทต่างๆ ไม่เพียงต้องพิจารณาว่าจะเลือกใช้งานอะไร แต่ควร

คำานึงถึงช่องทางที่ลูกค้าชอบใช้ด้วย ไม่ว่าจะแง่ใด แอปของ Facebook ก็ครองตลาด โดย WhatsApp เป็นแอปสำาหรับแชทที่กำาลัง

ได้รับความนิยมใน 112 ประเทศ ส่วน Facebook Messenger เป็นที่นิยมสูงสุดใน 57 ประเทศ (รวมทั้งสหรัฐอเมริกา) ขณะที่

แอปโปรดในระดับภูมิภาค ม ีWeChat และ KakaoTalk ที่ครองตลาดในประเทศที่ก่อตั้ง

แอปส่งข้อความยอดนิยมแบ่งตามประเทศ

WhatsApp Facebook Messenger Viber WeChat Line KakaotalkIMO

ททททท: SimilarWeb

https://www.similarweb.com/corp/blog/mobile-messaging-app-map-january-2019/
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ที่อยู่ ที่อยู่ ที่อยู่
ไม่ว่าคุณกำาลังร่างคู่มือการส่งข้อความจากศูนย์ หรือพิจารณาว่าจะเพิ่มช่องทางอะไรอีก สิ่งแรกที่ควรคำานึงถึงก็คือลูกค้าอาศัยอยู่ที่ไหน

ลูกค้านิยมใช้

SMS/ข้อความ, การส่งข้อความในภาษาท้องถิ่น

การเปิดทิกเก็ตส่วนใหญ่

SMS/ข้อความ, Facebook Messenger

ช่องทางที่บริษัทมีเป็นส่วนใหญ่

Facebook Messenger, การส่งข้อความผ่านเว็บ

ช่องทางที่มีผู้ใช้มากที่สุดเพราะการระบาดครั้งใหญ่

Facebook Messenger

ลูกค้านิยมใช้

การส่งข้อความโซเชียล, SMS/ข้อความ 

การเปิดทิกเก็ตส่วนใหญ่

Facebook Messenger

ช่องทางที่บริษัทมีเป็นส่วนใหญ่

Facebook Messenger, SMS/ข้อความ, 

WhatsApp

ช่องทางที่มีผู้ใช้มากที่สุดเพราะการระบาดครั้งใหญ่

Facebook Messenger

อเมริกาเหนือ
คำาแนะนำา

เพิ่ม SMS/ข้อความ และการิส่่งข้อความผ่านเว็บไซ็ตั้์หริือแอปอุปกริณ์พกพา ลอง
พิจาริณาเพิ่ม Facebook Messenger

ลูกค้าในอเมริกาเหนือมักส่งข้อความถึงบริษัทผ่าน SMS/ข้อความ หรือติดต่อโดยตรงผ่าน

เว็บไซต์บริษัทนั้นๆ แต่ทิกเก็ตจาก Facebook Messenger และข้อความส่วนตัว 

Twitter กลับพุ่งสูงขึ้น 172 เปอร์เซ็นต์ในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ ปัจจุบัน ครึ่งหนึ่งของ

บริษัทที่ช่วยเหลือและบริการลูกค้าผ่านการส่งข้อความ หันมาใช้ Facebook 

Messenger โดยมี 41 เปอร์เซ็นต์ใช้การส่งข้อความผ่านเว็บ และ 1 ใน 3 ใช้ SMS/

ข้อความ หรือการส่งข้อความผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

เอเชีย-แปซิฟิก
คำาแนะนำา

เพิ่ม Facebook Messenger พิจาริณาเพิ่ม WhatsApp, SMS/
ข้อความ หริือแอปโปริดิปริะจำาภูมิภาค เช่น WeChat (จีน) Kakao (เกาหลี) หริือ 
LINE (ญี่ปุ่น)

ลูกค้าในเอเชีย-แปซิฟิกเลือกเปิดทิกเก็ตผ่าน Facebook Messenger เพ่ิมข้ึนมากกว่าภูมิภาค 

อ่ืนๆ แม้ว่าจะใช้ WhatsApp และ SMS/ข้อความน้อยกว่าในการขอความช่วยเหลือหรือ

บริการ แต่ท้ังสองช่องทางก็เป็นท่ีนิยมมากข้ึนในช่วงการระบาดคร้ังใหญ่ และลูกค้าก็กล่าวว่ามักใช้การ

ส่งข้อความโซเชียลและข้อความผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เม่ือติดต่อกับบริษัท ปัจจุบัน มีบริษัทมากกว่า

คร่ึงท่ีมีการช่วยเหลือและบริการลูกค้าผ่านการส่งข้อความผ่าน Facebook Messenger 

และ SMS/ข้อความ โดยมี 47 เปอร์เซ็นต์ใช้ WhatsApp
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ลูกค้านิยมใช้

การส่งข้อความบนโซเชียล, SMS/ข้อความ,  

การส่งข้อความที่พัฒนาขึ้นเอง

การเปิดทิกเก็ตส่วนใหญ่

Facebook Messenger, WhatsApp

ช่องทางที่บริษัทมีเป็นส่วนใหญ่

Facebook Messenger, SMS/ข้อความ, 

WhatsApp

ช่องทางที่มีผู้ใช้มากที่สุดเพราะการระบาดครั้งใหญ่

WhatsApp

ลูกค้านิยมใช้

การส่งข้อความบนโซเชียล, การส่งข้อความที่พัฒนาขึ้นเอง 

การเปิดทิกเก็ตส่วนใหญ่

WhatsApp

ช่องทางที่บริษัทมีเป็นส่วนใหญ่

WhatsApp, Facebook Messenger

ช่องทางที่ผู้ใช้มากที่สุดเพราะการระบาดครั้งใหญ่

WhatsApp, Facebook Messenger

ยุโรป ตะวันออกกลาง  
และแอฟริกา
คำาแนะนำา

เพิ่ม Facebook Messenger และ WhatsApp, พิจาริณาเพิ่ม SMS/
ข้อความ, การิส่่งข้อความที่พัฒนาขึ้นเอง หริือแอปโปริดิปริะจำาภูมิภาคอย่าง Viber (ยุโริป
ตั้ะวันออก)

ลูกค้าส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้เปิดทิกเก็ตโดยใช้ Facebook Messenger แม้ว่าการใช้งาน 

WhatsApp จะก้าวกระโดด 190 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่ผ่านมาก็ตาม ลูกค้าที่นี่กล่าวว่าเมื่อจะ

ติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางส่งข้อความ มักใช้แอปส่งข้อความบนโซเชียล ข้อความผ่านเครือข่าย

โทรศัพท ์หรือส่งข้อความถึงบริษัทโดยตรงผ่านเว็บไซต์หรือแอปสำาหรับอุปกรณ์พกพา ปัจจุบัน 

บริษัท 67 เปอร์เซ็นต์ที่นำาการส่งข้อความมาใช้งานนั้นอาศัย WhatsApp แต่มีน้อยกว่าครึ่ง

ที่ใช้ SMS/ข้อความ (45 เปอร์เซ็นต์) และ Facebook Messenger (43 

เปอร์เซ็นต์)

ลาตินอเมริกา
คำาแนะนำา

เพิ่ม WhatsApp และ Facebook Messenger พิจาริณาเพิ่มการิส่่ง
ข้อความในภาษัาท้องถึิ่น ริวมทั�ง SMS/ข้อความ และข้อความส่่วนตั้ัว Instagram 

ลูกค้าในลาตินอเมริกาเปิดทิกเก็ตผ่าน WhatsApp มากกว่าทุกภูมิภาครวมกัน โดยช่องทางนี้

มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 96 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา เมื่อต้องส่งข้อความกับบริษัท ลูกค้ามักใช้แอปส่ง

ข้อความบนโซเชียล เช่น WhatsApp และ Facebook Messenger แต่ก็ไม่

ขัดข้องที่จะส่งข้อความหาบริษัทโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปสำาหรับอุปกรณ์พกพา ปัจจุบัน 

เกือบทุกบริษัทที่มีการส่งข้อความนั้นใช้ WhatsApp (91 เปอร์เซ็นต์) แต่ม ี74 เปอร์เซ็นต์

ที่เลือกใช้ Facebook Messenger แล้วช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทในลาตินอเมริกามักใช้น่ะ

หรือ ก็มีข้อความส่วนตัว Instagram (33 เปอร์เซ็นต์) และ Telegram (28 

เปอร์เซ็นต์)
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ความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชัน
เมื่อลูกค้าส่งข้อความถึงธุรกิจ ส่วนมากยังนิยมใช้เว็บไซต์หรือแอปสำาหรับอุปกรณ์พกพาของบริษัทนั้นๆ ไม่ว่าจะอายุมากเท่าใด ข้อมูลนี้

สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่าการส่งข้อความผ่านเว็บและอุปกรณ์พกพานั้นมีมานานกว่าการช่วยเหลือและบริการลูกค้าผ่านการส่ง

ข้อความรูปแบบอื่นๆ

ในช่วงก่อนหน้านี้ ลูกค้าและบริษัทจำานวนมากยังติดต่อกันผ่านแอปส่งข้อความบนโซเชียล ทว่า กลุ่ม Gen Z และ Millennial ซึ่ง

คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มที่จะหันไปใช้การส่งข้อความบนบนโซเชียล มากกว่าเจเนอเรชันที่สูงวัยกว่า และทั้งสองกลุ่มนี้คาดหวัง

ยิ่งกว่าเดิมว่าจะสามารถติดต่อบริษัทต่างๆ ผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกัน

คุณชอบส�งข�อความถึงธ�รกิจอย�างไร

1 8 - 2 4 :

21%
SMS/ข�อความ

3%

ไม�ใช�ทั�งหมดนั�น

35%

แอปส�งข�อความบนโซเชียล

40%

ผ�านเว็บไซต�หรือแอปอ�ปกรณ�พกพาของบริษัท

2 5 - 3 9 :

17%
SMS/ข�อความ

3%

ไม�ใช�ทั�งหมดนั�น

39%

แอปส�งข�อความบนโซเชียล

42%

ผ�านเว็บไซต�หรือแอปอ�ปกรณ�พกพาของบริษัท

4 0 - 5 4 :

20%
SMS/ข�อความ

3%

ไม�ใช�ทั�งหมดนั�น

31%

แอปส�งข�อความบนโซเชียล

47%

ผ�านเว็บไซต�หรือแอปอ�ปกรณ�พกพาของบริษัท

ตั�งแต่  5 5  ขึ้นไป:

22%
SMS/ข�อความ

5%

ไม�ใช�ทั�งหมดนั�น

24%

แอปส�งข�อความบนโซเชียล

48%

ผ�านเว็บไซต�หรือแอปอ�ปกรณ�พกพาของบริษัท
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ทุกช่องทาง บทสนทนาเดียว
ธุรกิจต่างๆ สามารถและควรที่จะอยู่ที่เดียวกับลูกค้า และไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดเพื่อติดต่อในตอนนี้หรือใน

อนาคตก็ตาม ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ควรเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้อง เพื่อให้การปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้งรวมอยู่

ในบทสนทนาทั้งหมด แล้วลูกค้าก็จะไม่ต้องบอกซ้ำาๆ ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ก็รับรู้ที่มาที่ไปเพื่อการสร้าง

ประสบการณ์ที่เร็วขึ้นและเฉพาะตัวยิ่งกว่าเดิม 

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Zendesk messaging จะเอื้อให้
คุณช่วยเหลือและบริการลูกค้าได้เกินความคาดหวัง 
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามได้อย่างไร

https://www.zendesk.com/th/service/messaging/

