
การส่งข้อความเพื่อการ
บริการลูกค้า:  
8 แนวทางปฏิบัติ

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


การส่งข้อความเพื่อการบริการลูกค้า: 8 แนวทางปฏิบัติ 2

การส่งข้อความคือแนวทางใหม่ 
ของการบริการ
การส่งข้อความคืออะไร

ประโยชน์ของการส่งข้อความ

แนวทางปฏิบัติ: วิธีเริ่มต้นการส่งข้อความสำาหรับธุรกิจ
ของคุณ
1. ลดจำานวนด้วยงานอัตโนมัติ

2. อำานวยความสะดวกลูกค้าด้วยการช่วยเหลือและบริการลูกค้าผ่านช่องทางที่ลูกค้านิยมใช้

3. รวบรวมข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเอเจนต์

4. ฝังการช่วยเหลือและบริการในเว็บไซต์และแอปอุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อการซื้อที่ 

ราบรื่นสำาหรับลูกค้า

5. รวมประสบการณ์ลูกค้าไว้ภายในการสนทนา

6. เตรียมกลยุทธ์บริหารทีมงานของคุณให้พร้อมสำาหรับโลกที่การส่งข้อความเป็นเรื่อง

สำาคัญ

7. เลือกแอปส่งข้อความยอดนิยมในภูมิภาคของคุณ

8. พิจารณาว่าช่องทางใดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณมากที่สุด

เมตริกที่สำาคัญ: KPI เพื่อชี้วัดประสิทธิภาพของ 
กลยุทธ์การส่งข้อความของคุณ

บทสรุป
ประเด็นสำาคัญ

เริ่มต้นการส่งข้อความวันนี้

สารบัญ
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การที่ลูกค้าชอบส่งข้อความถึงธุรกิจต่างๆ ไม่ใช่ความลับอะไรเลย ในช่วงปีที่ผ่านมา 64 

เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โดยมีมากมายหลาย

คนที่ขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์พกพา และช่องทางส่งข้อความโซเชียล การ

สนทนาเพื่อช่วยเหลือและบริการผ่านแอปส่งข้อความยอดนิยมนั้นพุ่งสูงขึ้น เพียงแค ่

WhatsApp อย่างเดียวก็มีการสนทนาเพิ่มขึ้น 101 เปอร์เซ็นต์  

การส่งข้อความนั้นสะดวก เป็นโอกาสให้ถามตอบ และเป็นส่วนตัว จึงเอื้อให้เกิดบทสนทนาที่

สืบเนื่องระหว่างลูกค้าและบริษัท ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการส่งข้อความในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว 

และตอนนี้มีโอกาสที่จะสร้างประสบการณ์การสนทนาแบบเดียวกันนี้กับธุรกิจต่างๆ ผ่านช่อง

ทางเว็บไซต์และอุปกรณ์พกพา และสลับไปมาได้อย่างราบรื่น 

การบริการลูกค้าเชิงสนทนาคือหนทางสู่ความสำาเร็จ และเราก็ตื่นเต้นที่จะได้บอกเล่าแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อช่วยคุณเริ่มต้น

โลกที่สนทนากันยิ่งกว่าเดิม 
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01
การส่งข้อความมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง สำาหรับผู้คนเป็นพันๆ ล้านคนทั่วโลก แอปส่งข้อความอย่าง WhatsApp ช่วย

ให้พวกเขาไม่พลาดการติดต่อกับแวดวงของตนเอง ส่วนธุรกิจนั้นก็กำาลังหันมาใช้การสนทนา โดยเพิ่มการส่งข้อความใน

กลยุทธ์การช่วยเหลือและบริการลูกค้า 

การส่งข้อความคือแนวทางใหม่
ของการบริการ

ในขณะที่ไลฟ์แชททำาให้เกิดความสะดวกในการส่งข้อความโต้ตอบทันทีโดยรวมไว้กับเว็บไซต์และแอป 

อุปกรณ์พกพา แต่การสนทนาก็มีจุดที่ต้องสิ้นสุด เช่นเดียวกับการคุยโทรศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีสื่อสาร

แบบเรียลไทม์แบบ 2 ทาง 

ในทางกลับกัน การส่งข้อความนั้นทำาให้การสนทนาเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์แบบไม่พร้อมกัน แปลว่า 

ผู้ร่วมการสนทนาสามารถกลับมาสนทนาต่อเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ เพราะการสนทนา 

ก่อนหน้านั้นจะถูกเก็บไว้ในแชท การโต้ตอบจึงเกิดขึ้นในทันใดหรือตามแต่สะดวกก็ได้

ในเรื่องการช่วยเหลือและบริการลูกค้า การส่งข้อความสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าสำาหรับทุกคน  

ไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อผ่านเว็บไซต์และแอปอุปกรณ์พกพาของคุณเอง หรือใช้แอปส่งข้อความโซเชียลที่

ได้รับความนิยมอย่าง WhatsApp หรือ Instagram ลูกค้าไม่จำาเป็นต้องเล่าซ้ำา  

ส่วนเอเจนต์ก็มีบริบทที่จำาเป็นอยู่ในมือเพื่อ CX ท่ีดียิ่งขึ้น
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เมื่อให้การส่งข้อความจัดการ 

ความท้าทาย

PayJoy ที่ตั้งอยู่ในเม็กซิโกได้ช่วยให้ผู้คนนับพันล้านทั่วโลกได้เข้าถึงบริการทางการ

เงินผ่านอุปกรณ์พกพาของตนเอง ก่อนหน้านี้ระบบช่วยเหลือและบริการมีช่องทาง 

ต่างๆ ปนเปกัน ซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิผลของเอเจนต์และรวมทั้งความพึงพอใจ

ของลูกค้า

ทางออก

PayJoy เชื่อมต่อ WhatsApp เข้ากับฝ่ายสนับสนุน  

จัดสรรให้เอเจนต์หลายคนดูแลการส่งข้อความและทำาให้สามารถตอบกลับการสนทนา

เป็นร้อยๆ รายการได้ในไม่กี่นาที

ผลลัพธ์

PayJoy พบว่าข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) ลดลงจาก 24 ชั่วโมงเป็น 1 

นาทีใน WhatsApp ด้วยการจัดการคำาขอความช่วยเหลือและบริการที่ทำาให้เกิด

ความพึงพอใจได้ง่ายผ่าน WhatsApp ทำาให ้PayJoy ลดสายโทรเข้าลงได้

ถึง 60% 

อาจมีใครส่งข้อความมา จากนั้นก็โทร
หาเราทันท ีแล้วก็หงุดหงิดเพราะเราไม่มี
บริบททั้งหมด

Gib Lopez
Co-founder และ Chief Operations 

Officer ของ PayJoy
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ประโยชน์ของการส่งข้อความ

การส่งข้อความเอื้อให้ลูกค้าสนทนาแบบเรียลไทม์หรือสืบเนื่องกับธุรกิจของคุณ อาจจะหยุดแล้ว

เริ่มสนทนาต่อเมื่อใดที่ต้องการ การสนทนาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าสะดวกที่สุด ไม่ว่า

ทางเว็บไซต์ อุปกรณ์พกพา หรือโซเชียล ทำาให้ลูกค้าติดต่อคุณผ่านช่องทางที่ตนเองใช้งานอยู่แล้ว

ได้ง่ายดาย

ตอบกลับได้ในทันทีทันใด หรือทำางานหลายอย่างไปพร้อมกันได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะออกจาก

การสนทนา เอเจนต์สามารถบริหารจัดการการส่งข้อความพร้อมกับช่องทางช่วยเหลือและ

บริการอื่นๆ เช่น อีเมล ได้จากพื้นที่ทำางานแบบครบวงจรที่สะดวก

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากบอทและงานอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า กำาหนดความคาด

หวังเกี่ยวกับระยะเวลารอตอบกลับ หรือช่วยลูกค้าให้บริการตนเองได้ หากคุณส่งข้อความถึง

ลูกค้าประจำา จะมีการเก็บรักษาเธรดการสนทนาทั้งหมดไว้สำาหรับทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขา

สามารถสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะตัวต่อไปได้ 

สร้างประสบการณ์การสนทนาที่ไม่เหมือนใครสำาหรับลูกค้าของคุณ ซึ่งปรับแต่งให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของธุรกิจคุณ ผสานโซลูชันบุคคลที่สามเพื่อเปิดใช้งานการชำาระเงิน แบบฟอร์ม 

เนื้อหาที่มีสื่อหลายแบบ แชทบอทที่ใช้ AI ขั้นสูง หรือแม้แต่การส่งข้อความกลุ่ม ก็สามารถช่วยยก

ระดับการสนทนาได้ 

การส่งข้อความด้วย Zendesk ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างประสบการณ์เชิงสนทนาที่หลากหลาย โดยเชื่อมต่อกับทุกช่องทาง ไม่ว่า

เว็บไซต์ อุปกรณ์พกพา และโซเชียล ซึ่งพร้อมใช้ในรูปแบบงานอัตโนมัติ และปรับแต่งได้ตามความต้องการทั้งหมดให้เข้ากับแพลตฟอร์มแบบ

โอเพนที่ยืดหยุ่นของคุณ

ช่วยเหลือและบริการผ่านช่องทางที่ลูกค้าอยู่

เพิ่มผลการดำาเนินการและประสิทธิภาพของทีม ผสานระบบเทคโนโลยีของธุรกิจเพื่อประสบการณ์ที่
กำาหนดได้เอง 

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่รวดเร็วขึ้นและเฉพาะ
ตัวมากกว่าเดิม

ในปี 2020 เราพบว่าเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้านั้นเปลี่ยนไปจากการดูแลลูกค้าเพียงอย่างเดียว สู่สถานการณ์ที ่ROI สูงขึ้น การจูงใจ
ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การขาย และการตลาด ในปี 2021 เราคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะดำาเนินต่อไป โดยที่ธุรกิจกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์
เชิงสนทนาจากการโฆษณาและการที่ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าจนเสร็จเรียบร้อยภายในการส่งข้อความแบบทางเดียว

Rob Lawson 
Partnerships at Google

https://www.zendesk.com/th/service/messaging/
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02
การส่งข้อความนั้นมอบความสามารถใหม่ๆ ให้ธุรกิจในการเข้าถึงผู้ใช้ปลายทาง จึงทำาให้

เกิดความคาดหวังและโอกาสใหม่ๆ ในการคิดกลยุทธ์ใหม่ ในส่วนนี้ เราหวังว่าจะช่วย

จัดการความท้าทายที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดบางอย่าง ตลอดจนแนะนำาเคล็ดลับในการรุกคืบสู่

การส่งข้อความโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่าง ภูมิภาค อุตสาหกรรม และสถานะด้าน

ดิจิทัลของคุณ 

แนวทางปฏิบัติ: วิธีเริ่มต้นการส่ง
ข้อความสำาหรับธุรกิจของคุณ
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แนวทางปฏิบัติ # 1

ลดจำานวนข้อความขาเข้าด้วยระบบงาน
อัตโนมัติ

ปัญหา

"เราได้รับคำาถามมากมายจนล้นมือ"

การส่งข้อความช่วยได้อย่างไร

ลดจำานวนข้อความขาเข้าด้วยงานอัตโนมัติแบบ

สำาเร็จรูปของเราที่สามารถแสดงบทความฝ่าย

สนับสนุนที่เกี่ยวข้องหรือคำาตอบสำาหรับคำาถามที่พบ

บ่อย และส่งต่อการสนทนาให้เอเจนต์เมื่อจำาเป็นต้องให้

มนุษย์มาจัดการ  

ผลที่ได้

CSAT เพิ่มขึ้น 

FRT ลดลง

วิธีลงมือ: 

• ใช้งานอัตโนมัติเท่าที่ทำาได้: แยกแยะหัวข้อทั่วไป คำาถามที่พบบ่อย และบทความศูนย์ความช่วยเหลือที่
เกี่ยวข้องซึ่งสามารถจัดการโดยอัตโนมัติได้

• พาลูกค้าจาก A ไปที่ B: เพิ่มเส้นทางสู่การแก้ปัญหาโดยใช้ข้อความตอบกลับทันท ีโดยไม่ต้องใช้ AI 

ให้ซับซ้อนเมื่อไม่จำาเป็น

• ให้ลูกค้ามีทางเลือก: บางครั้งลูกค้าของคุณก็แค่ต้องการคุยกับมนุษย์ที่มีตัวตนทันท ีเพื่อให้งานของ
มนุษย์คนนั้นง่ายขึ้น ลองพิจารณาว่าข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวข้องที่สุดที่ควรเก็บรวบรวมจากลูกค้าก่อนที่

เอเจนต์จะเข้าไปรับช่วงต่อ 

• สร้างลำาดับการสนทนาโดยเฉพาะเพื่อเก็บข้อมูล: อาจจะเป็นเรื่องปัญหาที่ลูกค้าพบ ภูมิภาค เป็นต้น 
แล้วให้บริบทที่มีประโยชน์เมื่อโอนการสนทนาให้เอเจนต์

Answer Bot จาก Zendesk ช่วยให้
คุณเปลี่ยนการช่วยเหลือและบริการผ่านการส่ง
ข้อความเป็นงานอัตโนมัติ เอื้อให้ทีมช่วยเหลือและ
บริการสามารถดูแลลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุก
วัน และรวบรวมบริบทก่อนที่จะโอนการสนทนาให้
เอเจนต์ 

https://www.zendesk.com/th/service/answer-bot/
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แนวทางปฏิบัติ # 2

อำานวยความสะดวกลูกค้าด้วยการช่วยเหลือและ
บริการลูกค้าผ่านช่องทางที่ลูกค้านิยมใช้ 

ปัญหา

"ลูกค้าไม่เจอข้อมูลติดต่อของเรา จากนั้นจึงไปส่ง

ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง

โดยเร็ว" 

การส่งข้อความช่วยได้อย่างไร

สร้างพื้นที่เพื่อการส่งข้อความในเว็บไซต์ แอปสำาหรับ

อุปกรณ์พกพา และช่องทางโซเชียลเพื่อช่วยเหลือและ

บริการในที่ที่ลูกค้าอยู่

ผลที่ได้

CSAT เพิ่มขึ้น

FCR ลดลง

วิธีลงมือ: 

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับข้อความ: หากลูกค้าไม่ทราบว่าจะส่งข้อความถึงคุณอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร 
ก็จะไม่เสียเวลาต่อ ลูกค้ามักจะติดต่อผ่านช่องทางใดก็ตามที่ตนสะดวก ไม่ว่าจะผ่านศูนย์ความช่วยเหลือ 

แอปของอุปกรณ์พกพา หรือช่องทางทางโซเชียล ซึ่งทำาให้ลูกค้าเริ่มต้นการสนทนาได้อย่างสะดวก 

• เน้นช่องทางส่งข้อความยอดนิยมที่เกี่ยวข้อง: หากคุณจะเสนอการช่วยเหลือและบริการผ่าน 
WhatsApp ควรพิจารณาเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำาหรับธุรกิจของ WhatsApp ในหน้าการ

ช่วยเหลือและบริการ รวมทั้งปุ่ม WhatsApp ที่เว็บไซต์หรือแอปอุปกรณ์พกพาของคุณ

• ใช้ประโยชน์จากการรับรองเพื่อความน่าเชื่อถือ: ช่องทางการส่งข้อความโซเชียลอย่าง Twitter, 

Facebook Messenger และ Instagram อนุญาตให้บริษัทต่างๆ ตั้งค่าโปรไฟล์ที่ได้รับ

การรับรองเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่ากำาลังส่งข้อความถึงตัวจริง ใช้โปรไฟล์นั้นเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเริ่มการสนทนา

• มีเท่าที่จำาเป็น: อย่าทุ่มเกินความจำาเป็นโดยเพิ่มการช่วยเหลือและบริการสำาหรับช่องทางการส่งข้อความ 

โซเชียลที่ไม่เป็นที่นิยมในภูมิภาคของคุณ หากตลาดของคุณคือผู้บริโภคแฟชั่นในเกาหลีใต้ ควรเข้าถึงตลาด

กลุ่มนี้ด้วยแอปที่พวกเขาใช้ อย่าง KakaoTalk โดยให้มุ่งเน้นการปรับแต่งประสบการณ์สำาหรับลูกค้า

ในช่องทางที่นิยมใช้จริงๆ 

• เพิ่มแบบสำารวจ CSAT ในการสนทนา: ฟีดแบ็คจากลูกค้าเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง การฝังแบบสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการสนทนาทำาให้ธุรกิจเข้าใจปัญหาของลูกค้าและข้อควรปรับปรุง 

https://www.zendesk.com/th/service/messaging/whatsapp-facebook/
https://www.zendesk.com/th/service/messaging/whatsapp-facebook/
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ด้วยการเชื่อม WhatsApp กับ 
Zendesk คุณสามารถเข้าถึงลูกค้า
ด้วยแอปส่งข้อความยอดนิยมระดับโลกที่
เชื่อถือได้และปลอดภัย ส่งข้อความเพื่อ
แจ้งและเชื่อมกับเครื่องมืองานอัตโนมัติ 
เพื่อไม่ให้ลูกค้าพลาดข่าวสารจากคุณ

(screenshot)

ความท้าทาย

Dorm Room Movers ก่อตั้งเมื่อปี 

2007 และกำาลังหาวิธีที่ดีกว่าเดิมในการเข้าถึง

และให้บริการลูกค้ากลุ่ม Millennial และ 

Gen Z 

ทางออก

พวกเขาเพิ่มการส่งข้อความไว้ในเว็บไซต์ เสริมด้วย

ทางเลือกเพื่อการบริการตนเอง การแนะนำาบทความ

ศูนย์ความช่วยเหลือ และความสามารถในการ

รวบรวมข้อมูลสำาหรับการส่งต่อจากบอทให้มนุษย์

อย่างราบรื่น 

ผลลัพธ์

Dorm Room Movers พบว่าการ

เปลี่ยนแปลง 20% ของจำานวนใบสั่งงานที่มาจาก

การส่งข้อความ 

เมื่อให้การส่งข้อความจัดการ 

https://www.zendesk.com/th/service/messaging/whatsapp-facebook/
https://www.zendesk.com/th/service/messaging/whatsapp-facebook/
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แนวทางปฏิบัติ # 3

รวบรวมข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพเอเจนต์ 

ปัญหา

"เอเจนต์ของเราไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของ

ลูกค้า และทำาให้การบริการของเราช้าลง"

การส่งข้อความช่วยได้อย่างไร

ประหยัดเวลาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและรวบรวมข้อมูลเกี่ยว

กับลูกค้าก่อนที่จะไปถึงเอเจนต์ การรู้จักว่าลูกค้าของคุณเป็นใคร 

และคาดการณ์ว่ามีคำาถามเรื่องอะไรสามารถลดความไม่พอใจของ

ลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องเล่าซ้ำาอีกรอบ

ผลที่ได้

ระยะเวลาการแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยลดลง

วิธีลงมือ: 

• รวบรวมบริบทลูกค้าล่วงหน้า: ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ อย่างเช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ และราย

ละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของพวกเขา สามารถใช้เป็นบริบทเสริมสำาหรับเอเจนต์และการกำาหนดเส้นทาง 

ซึ่งบอทสามารถจับข้อมูลเหล่านี้ได้ในแชทนั่นเอง 

• อย่าลืมประวัติการสนทนา: ไม่ต่างจากที่คุณสามารถเลื่อนอ่านเธรดข้อความทั้งหมด 
ใน WhatsApp จากคนรับจ้างพาสุนัขเดินเล่นของคุณ การส่งข้อความเอื้อให้ทั้งลูกค้าและ 

เอเจนต์ดูการสนทนาทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับบอท ใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือและ

บริการที่เฉพาะตัวยิ่งขึ้น 

• รวมการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียว: นำาช่องทางช่วยเหลือและบริการทั้งหมดของคุณไว้ใน 
Agent Workspace ที่ครบวงจรในที่เดียว ซึ่งแปลว่าเอเจนต์สามารถดูการปฏิสัมพันธ์ก่อน

หน้านี้ได้ในทุกช่องทาง (เช่น อีเมล) กระทั่งข้อมูลเชิงพฤติกรรมอย่างประวัติการสั่งซื้อ (เมื่อมีการ

ผสานระบบ) 

ด้วย Agent Workspace ใน 
Zendesk ที่รวมช่องทางส่งข้อความตลอดจน
ช่องทางช่วยเหลือและบริการอย่างอีเมลและโทรศัพท์ไว้
ในที่เดียว ช่วยให้เอเจนต์สามารถทำางานได้หลายอย่าง
พร้อมกัน ติดตามช่องทางที่ลูกค้านิยมใช้ และรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกัน

https://www.zendesk.com/th/service/agent-workspace/#unify
https://www.zendesk.com/th/service/agent-workspace/#unify
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แนวทางปฏิบัติ # 4 

ฝังการช่วยเหลือและบริการในเว็บไซต์และแอปอุปกรณ์ 
พกพาของคุณเพื่อการซื้อที่ราบรื่นสำาหรับลูกค้า

ปัญหา

"ลูกค้าของเราไม่ได้รับคำาตอบเมื่อต้องการสั่งซื้อสินค้า"

การส่งข้อความช่วยได้อย่างไร

จัดการให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าหรือบริการที่ต้องการ

ได้รวดเร็วและง่ายดายขึ้นด้วยการเพิ่มการช่วยเหลือและ

บริการไว้ในเว็บไซต์หรือแอปอุปกรณ์พกพาของคุณ

ผลที่ได้

รายได้เพิ่มขึ้น

การเลิกซื้อกลางคันลดลง

วิธีลงมือ: 

• ระบุส่วนที่เกิดปัญหาบ่อยๆ: หากลูกค้าของคุณเปิดดูหน้าเว็บหน้าหนึ่งอยู่นานสองนาน หรือพยายาม
ติดต่อทีมช่วยเหลือและบริการ ควรไปหาลูกค้าในที่ที่ลูกค้าอยู่โดยจัดเตรียมการส่งข้อความให้พร้อม

ถึงที ่หากคุณระบุได้ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนในเว็บไซต์ของคุณ ให้เป็นฝ่ายเริ่มเข้าหาก่อนเลย บางครั้งสิ่งที่คุณ

ต้องทำาก็แค่ปรับให้มนุษย์ดูแลการขายบ้างนิดๆ หน่อยๆ 

• สร้างจุดบรรจบใหม่: แสดงการส่งข้อความที่หน้าสินค้า ศูนย์ความช่วยเหลือ และในแอปของคุณ เพื่อ

ให้คุณปรากฏ อยู่ในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้งาน เส้นทางการตัดสินใจของลูกค้านั้นมีแต่เรื่องน่าประหลาด

ใจ หากคุณคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าของคุณจะใช้ช่องทางไหน ก็ขอให้พร้อมบริการลูกค้าที่นั่น ณ เวลาที่

ลูกค้าต้องการ  

• ปิดการขายได้มากขึ้น: แนะนำาสินค้าและฝังการชำาระเงินไว้ในการสนทนาผ่านการส่งข้อความ 
เพื่อจูงใจให้เกิดการสั่งซื้อ

• เชิญลูกค้ากลับมาซื้อ: โปรโมทดีลและสินค้าต่างๆ ในเชิงรุกเพื่อสร้างความภักดีและกระตุ้นให้ลูกค้า 
ลองอะไรใหม่ๆ

ด้วย endesk คุณสามารถฝังการส่งข้อความ
ไว้ที่หน้าเตรียมการชำาระเงิน และใช้วิธีเชิงรุกในการ
เข้าถึงลูกค้าโดยใช้กิจกรรม หรือเข้าหาลูกค้าประจำา
ด้วยการโปรโมทดีลและสินค้าใหม่ๆ

https://smooch.io/?utm_source=zendesk.com&utm_medium=referral&utm_campaign=conversations-url
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แนวทางปฏิบัติ # 5 

รวมประสบการณ์ลูกค้าไว้ภายในการสนทนา

เทรนด์ CX

ที่มา: เทรนด ์CX

ปัญหา

"ประสบการณ์ลูกค้าของเรากระจัดกระจายเพราะมีลูกค้า

เข้าและออกจากระบบในช่องทางต่างๆ เพื่อดำาเนินการ

หลายอย่าง" 

การส่งข้อความช่วยได้อย่างไร

การส่งข้อความหมายถึงผู้ใช้สามารถชำาระเงิน ทำาการ

สำารองที่นั่ง และอื่นๆ ภายในการสนทนาเพื่อการมีส่วน

ร่วมลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

ผลที่ได้

CSAT เพิ่มขึ้น

การทำางานร่วมกันดีขึ้น

ข้อมูลลูกค้าปลอดภัยขึ้น

ยอดขายเพิ่มขึ้น

วิธีลงมือ: 

• ดูแลซอฟต์แวร์ธุรกิจของคุณให้เชื่อมต่อกัน: ผสานการส่งข้อความในแพลตฟอร์มการบริการลูกค้า
ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ ระบบการจอง การขายในเชิง CRM และซอฟต์แวร์งานอัตโนมัติด้านการตลาด 

เพื่อให้เอเจนต์เห็นภาพรวมของประสบการณ์ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม 

เลือกที่นั่ง หรือเลือกวันที่ในปฏิทินได้โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา 

• สร้างเป็นแชทกลุ่ม: เข้าถึงลูกค้าและพันธมิตรในการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เอเจนต์ ผู้ขาย ผู้ซื้อ ผู้ขับขี่ 
หรือใครก็ตามมีข้อมูลที่จำาเป็นในการแก้ปัญหาของลูกค้า

• ขยายขอบเขตความสัมพันธ์กับลูกค้า: ไม่ว่าจะส่งการเตือนความจำาก่อน รวบรวมฟีดแบ็คในระหว่าง
การสนทนา หรือติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการสนทนา การส่งข้อความจะช่วยให้คุณรักษาความ

สัมพันธ์กับลูกค้าได้นอกเหนือจากการช่วยเหลือและบริการลูกค้าในแต่ละวัน

บริษัทที่มีผลงาน CX สูงมีแนวโน้มที่จะพ่ึงนักพัฒนาระบบ
มากกว่าถึง 1.5 เท่า

1.5x

https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
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แนวทางปฏิบัติ #6

เตรียมกลยุทธ์บริหารทีมงานของคุณให้พร้อม
สำาหรับโลกที่การส่งข้อความเป็นเรื่องสำาคัญ
เราจะไม่ข้อให้คุณคิดค้นสิ่งใหม่มาทดแทนของเดิมที่ดีอยู่แล้ว แต่การเพิ่มเติมอะไร

ใหม่ๆ นิดหน่อยให้ทีมช่วยเหลือและบริการเดิมก็อาจเป็นเรื่องดี เพราะการส่ง

ข้อความเกี่ยวข้องกับการสนทนากับลูกค้าทั้งในลักษณะเรียลไทม์และสืบเนื่อง

ยาวนานกว่า การบริหารจัดการทีมงานของคุณเพื่อการส่งข้อความนั้นแตกต่าง

จากการบริหารจัดการพนักงานสำาหรับช่องทางเรียลไทม์เป็นครั้งๆ อย่างไลฟ์แชท

แต่ละรอบ หรือการโทรศัพท ์

ภาวะพร้อมกัน ซึ่งเป็นจำานวนการสนทนาที่เอเจนต์สามารถจัดการได้ในครั้งเดียว

นั้นแตกต่างจากการไลฟ์แชทและการส่งข้อความ แม้ว่าแนวทางปฏิบัติของไลฟ์ 

แชทอาจรองรับการสนทนาในขณะนั้นได้ไม่เกินสามรายการ แต่ช่องทางการรับส่ง

ข้อความซึ่งเหมาะสำาหรับการสนทนาที่ไม่เร่งด่วนเท่า อาจรองรับได้มากกว่านั้น  

ด้วยการใช้โมเดลการบริหารทีมงานที่ทำางานได้รอบด้านอาจทำาให้มีเอเจนต์ทำางาน

หลายช่องทางพร้อมกัน เช่น การส่งข้อความ อีเมล และโทรศัพท ์ซึ่งอาจฟังดู

เหมือนเรื่องน่าตื่นเต้นสำาหรับคนที่ถนัดทำาหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน แต่ถ้าคุณกำาลัง

รับมือกับจำานวนการสนทนาที่มากมายในช่วงที่มีการขอความช่วยเหลือและบริการ

สูงสุด การจัดทีมเอเจนต์ให้ดูแลเฉพาะช่องทางส่งข้อความอาจเป็นทางออกที่ดี

ที่สุด 

การส่งข้อความเปิดอยู่ตลอด: 
อย่าลืมกำาหนดความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเอเจนต์ของคุณยัง

ไม่ว่างในขณะนั้น ระบบตอบกลับอัตโนมัติหรือแชทบอทสามารถช่วยสื่อสารช่วงใน

เวลาดำาเนินงานได้ หรืออาจช่วยให้ลูกค้าบริการตนเองก็ได้เช่นกัน 

วิธีลงมือ: 

• คำานวณจำานวนเอเจนต์: แต่ละองค์กรมีข้อกำาหนดในการช่วยเหลือและบริการแตกต่างกันไป และจะมี
ความต้องการในการจัดทีมพนักงานที่ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์เอเจนต์ของคุณ ความซับซ้อนของ

ผลิตภัณฑ์ และจำานวนการเข้าชมที่พื้นที่ดิจิทัลของคุณเปิดรับนั้นล้วนเป็นปัจจัยที่อาจทำาให้จำานวน 

เอเจนต์ที่ต้องการในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดนั้นเปลี่ยนไป

• ฝึกอบรมเอเจนต์: ให้ความรู้ตามที่เอเจนต์ต้องการเพื่อการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด เอเจนต์
ที่มีประสบการณ์อาจจัดการการสนทนาได้มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า แต่เอเจนต์ก็

ยังสามารถทำางานร่วมกันเพื่อดูแลคำาถามที่ยากๆ ได้อีกด้วย การส่งต่อการสนทนาให้เอเจนต์คนอื่น 

พร้อมด้วยประวัติการสนทนาและบริบทที่ครบถ้วน จะช่วยให้ลูกค้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมทั้ง

ส่งเสริมการทำางานร่วมกันภายใน
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แอปส่งข้อความยอดนิยมแบ่งตามประเทศ

WhatsAppFacebook Messenger ViberWeChat Line Kakaotalk

ที่มา: SimilarWeb

แนวทางปฏิบัติ #7

เลือกแอปส่งข้อความยอดนิยมในภูมิภาคของคุณ

ผู้คนทั่วโลกใช้แอปส่งข้อความแตกต่างกันไป ในขณะที่หลายคนพอใจกับแอปส่งข้อความที่ติดตั้งมาพร้อมกับโทรศัพท์ของตนเอง อย่าง 

iMessage สำาหรับ iPhone และ Messages for Android แต่อันที่จริงแล้วผู้คนส่วนใหญ่กลับใช้หลายแอปควบคู่

กันเพื่อติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวอยู่เสมอ

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

WhatsApp

Messenger

Instagram 

LATAM
WhatsApp มีฐานท่ีมั่นสำาคัญในลาตินอเมริกา ลูกค้า Zendesk ในลาตินอเมริกาได้เปิดใบสั่งงานการช่วย

เหลือและบริการผ่าน WhatsApp มากกว่าทุกภูมิภาครวมกัน และช่องทางนี้ก็มีจำานวนเพิ่มขึ้น 96 

เปอร์เซ็นต์ในช่วงปีที่แล้วเฉพาะในภูมิภาคนี้ 

แอปในเครือ Facebook’ ครองตลาดการส่งข้อความทั่วโลก โดยปัจจุบัน WhatsApp เป็นแอปแชท 

อันดับหนึ่งใน 112 ประเทศ ส่วน Facebook Messenger ครองตำาแหน่งสูงสุดใน 57 ประเทศ 

(รวมสหรัฐอเมริกา)1

แอปส่งข้อความที่ใช้

Messenger

iMessage และ SMS

Instagram

Snapchat

Discord

WhatsApp

อเมริกาเหนือ
ในอเมริกาเหนือ ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้ Facebook Messenger, iMessage และ SMS 

เพื่อติดต่อกัน หากแบ่งตามรุ่น คนรุ่น Millennial และ Gen Z มักใช้ Instagram, 

Snapchat, และ Discord ในกลุ่มชุมชนผู้อพยพและผู้พลัดถิ่นจำานวนมาก ที่มาจากเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง WhatsApp จะได้รับความนิยมอย่างมาก

โซลูชันการส่งข้อความธุรกิจที่เพิ่งเริ่มให้ใช้งานของ Instagram ทำาให้ผู้ใช้แพลตฟอร์ม 1.2 ล้านคน

สามารถ2 แชทกับแบรนด์ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำาหรับบริษัทที่มีลูกค้ากลุ่ม Millennial และ Gen Z ที่

เข้าถึงแบรนด์ ซึ่งคุ้นเคยกับการซื้อสินค้า แชท และสร้างคอนเทนต์ในที่เดียวกันนี้

https://www.zendesk.com/th/blog/messaging-apps-help-connect-immigrant-diaspora-communities/
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1. “การบริการลูกค้าท่ีใช้การสนทนามากขึ้น” โดย Zendesk — https://www.zendesk.com/th/blog/messaging-trends/

2. “Facebook revenue and usage statistics 2021” — https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/

3. “South Korea number of KakaoTalk users 2016-2021” Statista — https://www.statista.com/statistics/736561/number-of-kakaotalk-users-south-korea/ 

แอปส่งข้อความที่ใช้

WhatsApp 

Telegram

Signal

Messenger

แอปส่งข้อความที่ใช้

WeChat

Kakaotalk

Line

EMEA
ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา WhatsApp เป็นแอปส่งข้อความแถวหน้าท่ามกลางประชากรส่วน

ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศโซเชียลมีเดียและแอปส่งข้อความยอดนิยมต่างๆ กลับถูกห้ามใช้ ในกรณีเช่น

นี ้พลเมืองจึงลอบใช้แอปเข้ารหัสอย่าง Telegram และ Signal เพื่อให้การสนทนาเป็นส่วนตัว โดยมัก

ใช้ร่วมกับ VPN

การเข้ารหัสนั้นเป็นประเด็นร้อนในโลกของการส่งข้อความ และผู้ใช้ก็ระมัดระวังเรื่องข้อมูลของตน เพราะเหตุนี้ผู้

ใช้หลายคน ไม่ว่านักเคลื่อนไหว นักข่าว ทีมกีฬา หรือคุณแม่ผู้ส่งเสริมให้ลูกเล่นฟุตบอล จึงหันไปใช้แอปส่ง

ข้อความที่มีการเข้ารหัสอย่างครบวงจรที่รัดกุม 

APAC
ในเอเชียแปซิฟิก แอปส่งข้อความยอดนิยมแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ชาวออสเตรเลียนิยมใช้ Messenger 

ส่วนผู้คนในอินเดีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ชื่นชอบ WhatsApp

ชาวจีนแผ่นดินใหญ่และโพ้นทะเลใช้ WeChat ซึ่งเป็นแอปส่งข้อความครอบจักรวาลที่เอื้อให้ธุรกิจสามารถตอบ

สนองตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดในแอปเดียว ส่วนในเกาหลีใต้ ผู้ใช้ 52 ล้านราย3 ใช้ KakaoTalk 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความในแต่ละวัน โดยที่แบรนด์หรูและอีคอมเมิร์ซต่างๆ เลือกเดิมพันกับแอปนี้ในการเข้าถึงลูกค้าให้

ได้มากขึ้น ในขณะที่ญี่ปุ่น ไทย และไต้หวัน LINE เป็นแอปส่งข้อความที่ผู้คนเลือกใช้ โดยมีผู้ใช้งานรวมกัน 700 

ล้านรายต่อวัน

https://www.zendesk.com/th/blog/messaging-trends/


การส่งข้อความเพื่อการบริการลูกค้า: 8 แนวทางปฏิบัติ 18

แนวทางปฏิบัติ #8

เลือกช่องทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมของคุณ
มากที่สุด

อุตสาหกรรม ตัวอย่าง

อุตสาหกรรมควรคำานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับช่องทางส่งข้อความที่กำาลังพิจารณาใช้ เพราะใช่ว่าทุกอุตสาหกรรมจะ

เหมือนกัน และบางอุตสาหกรรมก็เชี่ยวชาญด้านการส่งข้อความมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น 

ภาคอุตสาหกรรมด้านการเงิน

อีคอมเมิร์ซและการค้าปลีก

บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านการเงินสามารถปรับใช้การส่งข้อความในเว็บไซต์หรือแอปอุปกรณ์พกพาของตนเพื่อช่วยให้ลูกค้า 

ส่งคำาถามถึงพนักงานได้ ณ ขณะนั้น 

งานอัตโนมัติสามารถนำาทางผู้สมัครไปยังแบบฟอร์ม สื่อสารเรื่อง รายละเอียดบัญชี เช่น ยอดเงิน หรือสถานะการสมัครสินเชื่อ 

หรือตอบกลับ คำาถามที่พบบ่อย ในฝั่งเอเจนต์ การสนทนาทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้และเข้าถึงได้จากพื้นที่ทำางานที่

ครบวงจรในที่เดียว

ช่องทางที่ควรพิจารณา: 
การส่งข้อความแบบฝัง หรือแอปบุคคลที่สามที่ปลอดภัยโดยมี 

โปรไฟล์ธุรกิจที่ผ่านการรับรอง อย่าง WhatsApp

การส่งข้อความเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลธรรมดาๆ ให้กลายเป็นการสนทนา แบบเฉพาะตัวที่มีข้อมูลประกอบ มากกว่า 78 

เปอร์เซ็นต์ของผู้บริโภค กล่าวว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะตัวทำาให้ความตั้งใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และการปรับเปลี่ยนให้มี

ความเฉพาะตัวนี่เองที่สามารถเพิ่มมูลค่าคำาสั่งซื้อเฉลี่ย ลดการทิ้งรถเข็น และลดความยุ่งยากสำาหรับลูกค้า และในทางกลับกันได้

เพิ่มความภักดีขึ้นมา

ช่องทางที่ควรพิจารณา: 
Instagram, Facebook Messenger และการส่งข้อความที่ฝังไว้ในหน้าสินค้าและแอปอุปกรณ์พกพาของคุณ

เพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่ฉลาดซื้อ

https://www.prnewswire.com/news-releases/more-than-three-quarters-of-consumers-say-personally-relevant-branded-content-increases-their-purchase-intent-finds-new-study-from-onespot-and-marketing-insider-group-300376444.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/more-than-three-quarters-of-consumers-say-personally-relevant-branded-content-increases-their-purchase-intent-finds-new-study-from-onespot-and-marketing-insider-group-300376444.html
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อุตสาหกรรม ตัวอย่าง

ภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตและ 
โรงงานอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ

เทคโนโลย ี 
และซอฟต์แวร ์

ผู้ผลิตใช้ประโยชน์จากความสามารถของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อรับข้อมูลจากอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ เช่น แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา 

การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน 

ด้วยการส่งข้อความแจ้ง ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่ากำาลังจะถึงเวลาของการบำารุงรักษา การใช้ข้อมูลและการแจ้งเตือนขาออกร่วมกัน จะ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรับประกันและการบำารุงรักษาโดยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าไปพร้อมๆ กัน

ช่องทางที่ควรพิจารณา: 
WhatsApp ซึ่งเอื้อให้ธุรกิจเป็นฝ่ายเริ่มการสนทนากับผู้ใช้ที่เลือกรับการแจ้งเตือนและอัปเดตต่างๆ

เพราะการระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น บริษัทด้านการดูแลสุขภาพต้องดิ้นรนเพื่อปรับปรุงด้าน CX ทั้งในระดับใหญ่และระดับ 

เสมือนจริง 

บริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีการตอบกลับและระยะเวลาการแก้ปัญหาที่เร็ว มีแนวโน้มในการส่งข้อความกับลูกค้ามากกว่าถึง  

1.6 เท่า

ช่องทางที่ควรพิจารณา: 
แอปส่งข้อความโซเชียลแบบส่วนตัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคของคุณ และการส่งข้อความที่ฝังอยู่ในแอปและเว็บไซต์ที่

ปลอดภัย

บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งปรับตัวตามโลกที่ดิจิทัลเป็นสิ่งสำาคัญได้อย่างง่ายดายในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการกระจายแรงงาน และการ

ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป สำาหรับหลายๆ บริษัท การปรับตัวนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดรับการส่ง

ข้อความเพื่อการทำางานร่วมกันภายในรวมถึงเพื่อลูกค้า 

ช่องทางที่ควรพิจารณา: 
การส่งข้อความที่ฝังในแอปอุปกรณ์พกพาของคุณ
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03เมตริกที่สำาคัญ: KPI เพื่อชี้วัดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การส่งข้อความของคุณ

เมตริก สาระสำาคัญ

จำานวน

Average Handle Time 
(AHT)

Average Conversation 
Duration

จำ�นวนรวมของก�รสนทน�และก�รเข้�ถึงจ�กลูกค้�ผ่�นช่อง
ท�งช่วยเหลือและบริก�ร

เวล�ที่ลูกค้�เริ่ม 
ก�รสนทน�ในช่องท�งแบบเรียลไทม์จนเสร็จสิ้น

คว�มย�วน�นโดยเฉลี่ย  
ของก�รสนทน� 

การส่งข้อความลดจำานวนการสนทนาจากช่องทางช่วยเหลือและบริการอื่นๆ เช่น อีเมลและเสียง เพราะสะดวกสำาหรับลูกค้าและเข้า

ถึงง่าย ในขณะที่จำานวนการสนทนาผ่านการส่งข้อความอาจจะสูงขึ้นสำาหรับเอเจนต์ ความสามารถในการตอบกลับแบบไม่ต่อเนื่อง

โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา แปลว่าเอเจนต์จะจัดการงานต่างๆ ในช่วงที่มีการขอความช่วยเหลือและบริการสูงสุดได้ง่ายขึ้น

Average Handle Time เป็นเมตริกทั่วไปสำาหรับการโทรศัพท์ ซึ่งคำานวณจากระยะเวลาพูดคุยทั้งหมด ระยะเวลารอ

สาย และการติดตามความคืบหน้า หารด้วยจำานวนครั้งการโทรศัพท ์เนื่องจากการส่งข้อความไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และเธรด

การสนทนาไม่มีวันหายไป AHT จึงอาจไม่ใช่เมตริกที่มีประโยชน์ที่สุด Full Resolution Time ซึ่งคำานวณจากการ

เริ่มสนทนาจนกระทั่งเมื่อเอเจนต์สนทนาจบ นั้นเหมาะกับการส่งข้อความมากกว่า 

การใช้เวลานานกว่าใช่ว่าจะแย่กว่า แต่แปลว่าลูกค้าได้ใช้เวลาเต็มที่ ธุรกิจอาจคาดการณ์ระยะเวลาการสนทนาที่ยาวนานขึ้น หาก

ลูกค้าเข้าใจว่าสามารถตอบกลับเมื่อต้องการได้โดยที่ไม่ได้ตัดการสนทนาโดยไม่ตั้งใจ

First Reply Time (FRT)
ระยะเวล�ระหว่�งก�รเริ่มต้น 
ก�รสนทน�และก�รตอบกลับครั้งแรกจ�กเอเจนต์

เมื่อการส่งข้อความมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง การรักษา FRT ให้ต่ำานั้นสำาคัญอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ลูกค้าย้ายไปช่องทางอื่น หากเอเจนต์

ไม่ว่าง การตอบกลับอัตโนมัติและบอทสามารถเข้ามาเพื่อปรับความคาดหวังใหม ่หรืออาจกอบกู้สถานการณ์เอาไว้ได้
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เมตริก สาระสำาคัญ

Resolution Rate

Customer Satisfaction 
(CSAT)

Service Level 
Agreements (SLAs)

จำ�นวนของ  
ก�รสนทน�ที่ได้รับก�รแก้ไข 

ดัชนีวัดผลก�รทำ�ง�น (KPI) ที่แสดงว่�ลูกค้�รู้สึกอย่�งไร
เกี่ยวกับบริก�รที่ได้รับ 

วัตถุประสงค์ชุดหนึ่งที่กำ�หนดระดับก�รบริก�รระหว่�งบริษัท
และลูกค้�

แสดงเปอร์เซ็นต์ของการสอบถามที่ได้รับการแก้ไขโดยไม่มีเอเจนต์มาเกี่ยวข้อง คำาตอบสำาหรับการแก้ปัญหาโดยอ้อม และระยะเวลา

การแก้ปัญหาค่ามัธยฐาน ก่อนที่จะตอบกลับ เอเจนต์มีโอกาสเล็กน้อยในการปรึกษากับเพื่อนร่วมงานหรือแอปพลิเคชันภายนอก

เพื่อพิมพ์คำาตอบที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มอัตราการแก้ปัญหาสำาเร็จในครั้งแรกและความพึงพอใจของลูกค้า

ลูกค้ายินดีที่จะแชทกับแบรนด์ผ่านช่องทางโปรดของตน และด้วยเธรดการสนทนาที่สืบเนื่องกัน ลูกค้าจึงไม่ต้องเล่าซ้ำาอีก 

บริษัทที่มีระยะเวลาแก้ปัญหาเร็วที่สุดและมีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด มีแนวโน้มในการส่งข้อความ กับลูกค้ามากกว่า

สำาหรับศูนย์ติดต่อแบบเดิม มักใช้หลักการที่เห็นอยู่บ่อยๆ นั่นคือ SLA แบบ 80/20  ซึ่งบอกไว้ว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ของการโทรศัพท์ควรมีการตอบรับภายใน 20 วินาท ีแต่การส่งข้อความจะมาทลายกรอบนี้

ทีมช่วยเหลือและบริการของคุณอาจต้องการใช้ KPI อื่นที่ปรับให้เหมาะสมกับวิธีสื่อสารแบบไม่ต่อเนื่องอย่างภาวะพร้อมกัน 

เวลาที่ให้บริการลูกค้า และช่วงเว้นว่างระหว่างการตอบกลับ

ความท้าทาย

WeRoad บริษัทท่องเที่ยวของอิตาลีเคยพบปัญหาในการ
ขยายงานการบริการลูกค้าผ่านช่องทางส่งข้อความของ 
Facebook ด้วยหลายหมายเลขและสมาร์ทโฟนหลาย
เครื่อง 

ทางออก

WeRoad ได้เพิ่ม WhatsApp เข้ากับระบบการช่วย
เหลือและบริการเพื่อให้เอเจนต์สามารถตอบกลับหลายการสนทนาได้
จากพื้นที่ทำางานที่ครบวงจรในที่เดียว 

ผลลัพธ์

WeRoad สามารถลดความซับซ้อนและขยายการปฏิบัติงานโดยเปลี่ยน
จากสารพัดหมายเลขของ WhatsApp ให้เหลือสองหมายเลข โดย
หมายเลขหนึ่งใช้สำาหรับคำาถามก่อนการขาย และอีกหมายเลขใช้สำาหรับการ
สอบถามหลังการขาย วิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเอเจนต์ขึ้น 15% ลด
จำานวนการช่วยเหลือและบริการลง 10% และทำาให้ทีมสามารถตอบกลับ
ข้อความ WhatsApp ได้ 90% ภายในสองชั่วโมง 

เมื่อให้การส่งข้อความจัดการ 

https://www.zendesk.com/th/blog/keeping-word-support-sla/
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บทสรุป

การส่งข้อความ 
คือสิ่งที่ใครๆ ก็เลือกใช้

ความนิยมการส่งข้อความได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 

ช่องทางใดๆ และเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์อย่างรวดเร็ว การส่ง

ข้อความที่สะดวก เปิดโอกาสให้ถามตอบ และเป็นส่วนตัวนั้น จะเอื้อต่อการสนทนา

ที่สืบเนื่องระหว่างบริษัทและลูกค้า ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาของตนได้ง่ายดายใน

ช่องทางที่มีอยู่ในชีวิตประจำาวันของแต่ละคน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่องทางใหม่ล่าสุดใน

การช่วยเหลือและบริการลูกค้าที่หลากหลาย แต่จากการพิจารณาปัจจัยใหม่ๆ และ

แนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คุ้มค่าที่จะลองใช้ดู

Zendesk มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำาหรับการเริ่มต้นการส่ง
ข้อความสำาหรับธุรกิจของคุณ อ่านรายละเอียดที่นี่

http://zendesk.com/th/service/messaging/
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เริ่มทดลองใช้ Zendesk ฟร ี
เพื่อเริ่มการส่งข้อความ

ลงทะเบียนที่นี่

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

