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เกี่ยวกับ Gartner  
Magic Quadrant

Magic Quadrant ทำ�ก�รพิจ�รณ�ตล�ดระดับโลกของ
แอปพลิเคชันก�รบริก�รและก�รช่วยเหลือลูกค้� "ที่ใช้
เพื่อให้บริก�รและช่วยเหลือลูกค้�ด้วยก�รเข้�ถึงลูกค้�
อย่�งอัจฉริยะ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีก�รตอบ
คำ�ถ�ม ก�รแก้ไขปัญห� และก�รให้คำ�แนะนำ�"

Gartner ระบุว่� "ก�รทำ�ง�นผสมผส�นของ
กระบวนก�รบริก�รลูกค้�ที่อ�ศัยระบบอัจฉริยะ ผ่�น
แอปพลิเคชัน CEC ที่เกี่ยวข้องกับทั้งช่วงเวล�ที่ได้รับ
คว�มช่วยเหลือและก�รบริก�รตนเองในเส้นท�งก�ร
ตัดสินใจของลูกค้� โดยทั่วไปแล้ว CEC นั้นไม่เพียง
ม�จ�กก�รบันทึกและกระบวนก�รจัดก�รร�ยกรณี 
แต่ครอบคลุมแนวท�งใหม่ๆ อย่�งก�รเข้�ถึงลูกค้�
ด้วยก�รสนทน� แอปพลิเคชัน CEC ต้องผ่�นก�ร
ออกแบบม�สำ�หรับแพลตฟอร์มทั่วไปที่มีแอปพลิเคชัน
ต่�งๆ ที่ลูกค้�ใช้อยู่ แอปพลิเคชัน CEC ชั้นนำ�ควรที่
จะควบคุมข้อมูลหลักของลูกค้�ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้� นอกจ�กนี้ ยังมีคุณสมบัติและก�รใ 
ช้ง�นอื่นๆ ที่เกิดจ�กก�รรองรับของแอปพลิเคชัน 
CEC สำ�หรับก�รจัดก�รร�ยกรณี ก�รจัดก�ร
เวิร์กโฟลว์ และก�รจัดก�รคว�มรู้ ได้แก่ ช่องท�ง
ดิจิทัลเพื่อก�รเข้�ถึงลูกค้� ฟังก์ชันเสียงจ�กลูกค้� 
ก�รเข้�ถึงลูกค้�เชิงรุก (ดิจิทัล) ผ่�นวงจรก�ร

จากผลการวิจัย Magic Quadrant ปี 2564 โดย 
Gartner Zendesk ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำา
จ�กก�รวิจัย Magic Quadrant  สำ�หรับ CRM Customer Engagement Center โดย Gartner  
ประจำ�ปี 2564 Zendesk ได้รับก�รขน�นน�มให้เป็นผู้นำ�เป็นปีที่หกติดต่อกัน Gartner กล่�วว่� Zendesk 
จัดเป็นผู้นำ�โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินก�รและก�รมีวิสัยทัศน์ที่รอบด้�น

Gartner ได้ประเมินผู้ประกอบก�รทั้งหมด 16 ร�ย ต�มร�ยละเอียดด้�นล่�ง

รายงาน Magic Quadrant สำาหรับ 
CRM Customer Engagement 
Center โดย Gartner ประจำาปี 2564
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สังเคร�ะห์ (continuous intelligence) ก�รวิเคร�ะห์สถิติก�ร
บริก�รลูกค้�เชิงค�ดก�รณ์ กลไกกฎท�งธุรกิจเชิงปรับตัว ง�น
อัตโนมัติของก�รเข้�ถึงลูกค้� ก�รเชื่อมโยงกับ Internet of 
Things (IoT)"

ร�ยง�นปี 2564 นี้ได้สะท้อนถึงผลกระทบจ�กก�รระบ�ดของ 
COVID-19 ต่อองค์กรที่ให้ก�รช่วยเหลือและบริก�รลูกค้� ตลอด
จนมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องลงมือได้ทันทีเพื่อปรับเปลี่ยนและก�รเดิน
หน้�ก�รดำ�เนินง�นในช่วงเวล�ที่มีแต่อุปสรรคและคว�มไม่
แน่นอน โดยมีผู้ประกอบก�ร 16 ร�ยที่ได้รับก�รประเมินในก�ร
วิจัย Magic Quadrant นี้

จากมุมมองของ Zendesk ต่อ Zendesk

เป็นเวล�หกปีติดต่อกันแล้วที่ Zendesk ได้รับก�รจัดกลุ่มให้เป็น 
Leader หรือผู้นำ� ซึ่งถือว่�เป็นภ�พสะท้อนคว�มสำ�เร็จในระดับ
โลกของลูกค้�ม�กกว่� 170,000 ร�ยของเร� 

ในขณะที่บรรด�บริษัทต่�งๆ ดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน
ก�รติดต่อกับลูกค้� Zendesk มุ่งเน้นในก�รทำ�ก�รอัปเดตและนำ�
คุณสมบัติสำ�คัญหลักๆ ซึ่งทำ�ให้มีผลได้ในทันที ทั้งนี้รวมถึง ก�ร
รวมระบบก�รสนทน�อัตโนมัติของช่องท�งต่�งๆเข้�ด้วยกัน และ
ก�รจัดก�รด้�นบุคล�กร จ�กก�รระบ�ดของ COVID-19 เร�มีก�ร
เสนอก�รผ่อนปรนก�รอนุญ�ตให้ใช้สิทธิ์ เพิ่มคว�มพร้อมในก�รให้
บริก�รลูกค้�แบบดิจิทัลได้เร็วขึ้น มีแผนบริก�รก�รช่วยเหลือและ
บริก�รท�งไกล และมีโซลูชั่นเพื่อก�รจัดก�รวัคซีนของ Zendesk 
(โดยร่วมมือกับ TCS) อีกสิ่งที่น่�กล่�วถึงก็คือ เร�ได้ทำ�ก�ร
ปรับปรุงก�รกำ�หนดร�ค� โดยมีแพคเกจสำ�เร็จรูปที่รวมก�รช่วย
เหลือและบริก�รแบบ omnichannel รวมทั้งตัวเลือก add-
on แบบใหม่ๆ ในขณะที่เร�ได้ทำ�ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมตลอด
ม� เร�ยังใส่ใจให้มีคว�มง่�ยในก�รใช้ง�น ก�รปรับเปลี่ยนได้ต�ม
ต้องก�ร และก�รดูแลระบบ เพื่อให้ธุรกิจต่�งๆ ส�ม�รถให้บริก�ร
ลูกค้�ได้ดียิ่งกว่�เดิม 

ลูกค้ากว่า 170,000 รายและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Zendesk เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้�นก�รบริก�รลูกค้�ที่มีผลิตภัณฑ์
ก�รช่วยเหลือและบริก�รรวมทั้งก�รข�ยที่ผ่�นก�รออกแบบม�เพื่อ
เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์กับลูกค้� เร�ให้บริก�รลูกค้�กว่� 
170,000 ร�ยในหล�กหล�ยอุตส�หกรรมในกว่� 160 ประเทศ 
เร�ขับเคลื่อนประสบก�รณ์ลูกค้�ระดับสุดยอดนวัตกรรมของโลก
สำ�หรับแบรนด์ระดับส�กลต่�งๆ อย่�ง Slack, Shopify, Netflix 
และอีกม�กม�ย

Zendesk Suite (Zendesk for Service) รวมองค์ประกอบ
สำ�คัญต่�งๆ ไว้ด้วยกันเพื่อสร้�งประสบก�รณ์ลูกค้�ที่ยอดเยี่ยม
อย่�งแท้จริง ซึ่งเอื้อให้องค์กรที่ช่วยเหลือและบริก�รลูกค้�
ส�ม�รถ:

• อำ�นวยคว�มสะดวกให้ลูกค้�ของคุณด้วยก�รสร้�ง
ประสบก�รณ์เชิงสนทน�ที่เฉพ�ะตัวและง่�ยด�ย ไม่ว่�จะผ่�น
ท�งช่องท�งหรืออุปกรณ์ใด

• เตรียมทีมของคุณให้พร้อมสู่คว�มสำ�เร็จด้วยพื้นที่ทำ�ง�นที่
เปี่ยมประสิทธิภ�พและรวมทุกก�รสนทน�ไว้ที่ศูนย์กล�ง 
พร้อมเสริมขุมกำ�ลังให้เอเจนต์ด้วยเครื่องมือที่จำ�เป็นในก�ร
แก้ไขปัญห�ในมือ

• จัดก�รธุรกิจของคุณให้เป็นทิศท�งเดียวกันด้วยก�รวิเคร�ะห์
สถิติ ก�รผส�นระบบ และเวิร์กโฟลว์ที่ติดตั้งในตัว ซึ่งช่วย
ให้ก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รช่วยเหลือและบริก�รของคุณคล่อง
ตัวและสอดคล้องกับธุรกิจส่วนอื่นๆ ของคุณอยู่เสมอ

ทั้งหมดนี้สร้�งอยู่บนแพลตฟอร์มที่เปิดกว้�ง ยืดหยุ่น และ
ปลอดภัยของเร� ดังนั้นจึงมีคว�มสอดคล้องกับก�รลงทุนของคุณ
ในปัจจุบัน และก�รใช้ง�นได้กับชุดเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่

Gartner ไม่รับรองผู้จำ�หน่�ย ผลิตภัณฑ์ หรือบริก�รใดๆ ที่ปร�กฏในเอกส�รง�นวิจัยที่เผยแพร่นี้และไม่
แนะนำ�ผู้ใช้เทคโนโลยีให้เลือกเฉพ�ะผู้จำ�หน่�ยที่มีคะแนนสูง หรือผู้จำ�หน่�ยที่ได้รับก�รแต่งตั้งในด้�นต่�งๆ 
ก�รเผยแพร่ง�นวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยคว�มคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรถูก
ตีคว�มไปว่�เป็นข้อเท็จจริง Gartner ปฏิเสธก�รรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่
เกี่ยวกับง�นวิจัยนี้ ตลอดจนก�รรับประกันใดๆ ต่อก�รใช้ง�นได้ต�มสภ�พหรือคว�มเหม�ะสมต่อ
วัตถุประสงค์เฉพ�ะ

Gartner, Inc. เป็นผู้เผยแพร่ภ�พกร�ฟฟิกนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกส�รง�นวิจัยฉบับสมบูรณ์ และควรได้
รับก�รประเมินกับบริบทของเอกส�รฉบับสมบูรณ์ เอกส�รของ Gartner จัดให้ต�มคำ�ร้องขอของ Zendesk

Magic Quadrant สำ�หรับ CRM Customer Engagement Center 
เผยแพร่ 15 มิถุน�ยน 2564 
โดยนักวิเคร�ะห์: Nadine LeBlanc, Jim Davies, Varun Agarwal

สำาหรับรายงานฉบับ
สมบูรณ์ โปรดคลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Zendesk 
และดกูารสาธิตได้เลยวันนี้
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