
คู่มือความคล่องตัว

บริษัทขนาดใหญ่จะทำาคะแนนจากความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้าน CX ได้อย่างไร

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


Serena Williams, Lionel Messi, Tom Brady นักกีฬาสามคนนี้มีอะไรเหมือนกัน จริงที่ว่าพวกเขา

ก้าวสู่อันดับหนึ่งในระดับอาชีพได้ก็เพราะความทุ่มเท ความมุ่งมั่นแรงกล้า และความพร้อมปรับตัวเมื่อกีฬาในวงการของตน

เปลี่ยนแปลงไป แม้คนอื่นๆ ก็ทุ่มเทไม่แพ้กัน แต่อะไรที่ทำาให้นักกีฬาที่ประสบความสำาเร็จสูงเหล่านี้โดดเด่นกว่าใคร

การอยู่แถวหน้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่นิดเดียว ต้องอาศัยความรอบคอบอยู่เสมอ ความเต็มใจที่จะทิ้งกลวิธีที่ล้าสมัย และสบายใจกับความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง นั่นก็

คือ หลักคิดเรื่องความคล่องตัว เป็นความสามารถในการรับรู้เทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปและพลิกแพลงไปพร้อมกันเพื่อให้นำาหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

ไม่ต่างจากเหล่านักกีฬาดาวเด่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็ครองสนามและใช้ทรัพยากรที่มีมากมายเพื่อรักษาความสำาเร็จเอาไว้ จนกระทั่งทำาไม่ได้อีกต่อไป ในประวัติศาสตร์มีบริษัทที่

เคยประสบความสำาเร็จอยู่มากมายแต่ตามไม่ทันจังหวะอันรวดเร็วของนวัตกรรม หรือหน้ามืดตามัวเพราะความท้าทายในตลาดอันเกินคาดคิด ไม่ว่าความนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

แทบจะทันทีหรือการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกที่ทำาให้ชะงักงัน

ความคล่องตัวทางธุรกิจอาศัยองค์ประกอบหลักสามประการ

อย่างไรก็ตาม สำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำายาก แต่จะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร 

เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าธุรกิจต่างๆ กำาลังคิดเรื่องอะไรและจะคล่องตัวกว่าเดิมได้อย่างไร เราได้สำารวจลูกค้า 3,900 ราย ตลอดจนผู้นำาธุรกิจ ผู้จัดการ และเอเจนต์ด้านประสบการณ์

ลูกค้าและการบริการลูกค้ารวม 3,900 ราย เรายังได้วิเคราะห์ข้อมูลขีดความสามารถด้านความคล่องตัวจากบริษัทที่ใช้ Zendesk มากกว่า 90,000 แห่งใน 175 ประเทศ

การเปลี่ยนการรับฟังลูกค้าให้ง่ายขึ้น1.

การสร้างทีมที่ยังคงประสิทธิภาพไว้ได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 2.

การลงทุนในเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นซึ่งรองรับเป้าหมายด้านประสบการณ์ลูกค้าของบริษัทคุณ3.

เรียนรู้เพื่อความคล่องตัว สู ่CX ที่ดียิ่งกว่า
ไม่ว่าธุรกิจของคุณเพิ่งจะเข้าสู่ตลาดระดับกลาง คาดหวังว่าจะก้าวไปสู่ตลาดระดับบริษัทขนาดใหญ่ หรือเป็นผู้นำาตลาดมานานหลายปี บริษัทของคุณอาจมีแนวโน้มจะเผชิญความท้าทายใหญ่หลวง

ในการต่อยอดจากชัยชนะในอดีต 

ไม่เพียงแต่ธุรกิจคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น ยังต้องมีแผนรับมือประสบการณ์ลูกค้าในแบบใหม่และเทรนด์การบริการในอนาคต และเมื่อมีโอกาสในตลาดเกิดขึ้น คุณจะพูดได้อย่างเต็ม

ปากหรือไม่ว่าบริษัทของคุณมีทางได้เปรียบก่อนที่คู่แข่งจะคว้าโอกาสนั้นไป 
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ต้องฟังเสียง  
จากลูกค้าก่อน

สร้างวิธีที่น่าเชื่อถือเพื่อรับฟังสิ่งที่ลูกค้าอยากให้คุณรับรู้ และเสนอทางเลือกตลอดเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า

ธุรกิจที่ชำานาญการนั้นรู้มาหลายปีแล้วว่าลูกค้าต้องการตัวเลือกในเรื่องการบริการลูกค้า ไม่ว่าเป็นการติดต่อธุรกิจหลายวิธี หรือการที่สามารถเปลี่ยนช่องทางได้โดยไม่ต้องบอกข้อมูลซ้ำา ซึ่งไม่ใช่

เรื่องดีเลย

ทว่า มีแค ่34 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มบริษัทขนาดกลางที่ให้บริการผ่านสามช่องทาง

เป็นอย่างน้อย และลดลงเหลือ 32 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ นั่นแปล

ว่าบริษัทส่วนใหญ่พลาดโอกาสอันมีค่าที่จะได้รับฟังลูกค้าไม่ว่าอยู่ที่ใด และอาจจะ

ทำาให้ลูกค้าผิดหวังโดยที่ยังไม่ทันติดต่อเอเจนต์ผู้ช่วยเหลือและบริการด้วยซ้ำา

ไม่ใช่เพียงช่องทางการบริการลูกค้าเท่านั้นที่เป็นวิธีรับฟังลูกค้า แบบสำารวจและการบริการ

ตนเองก็เป็นเครื่องมือสำาคัญเช่นกัน การผสานระบบแบบสำารวจออนไลน์เข้ากับเส้นทางการ

ตัดสินใจของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านพาร์ทเนอร์อย่าง Qualtrics, Stella 
Connect โดย Medallia หรือ SurveyMonkey เป็นต้น สามารถ

ช่วยธุรกิจรวบรวมฟีดแบ็คจากทุกขั้นตอนของเส้นทางดังกล่าว การบริการตนเองก็เป็น

ประตูสำาคัญสู่โลกของลูกค้า การจัดการศูนย์ความช่วยเหลือของคุณให้ทันสมัย รวมทั้ง

ดูแลชุมชนผู้ใช้งานเป็นประจำา เป็นเพียงไม่กี่วิธีที่ช่วยให้สิ่งที่อยู่ในใจลูกค้าเป็นที่รับรู้ 

01
หากคุณเป็นผู้นำาบริษัทขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เป็นไปได้ที่คุณจะรู้อยู่แล้วว่าการบริการลูกค้าสำาคัญต่อธุรกิจเพียงใดแต่การคิดว่าคุณให้บริการระดับเหรียญทองก็เป็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอีกเรื่องเลย

ก็ได้เมื่อคุณตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าบอกอย่างแท้จริง ลูกค้านั้นเป็นเสมือนป้ายเตือนที่ไม่เพียงเตือนว่าจะเกิดอันตรายขึ้น แต่ยังหมายถึงโอกาสใหม่ๆ และการติดตามตรวจสอบสัญญาณเตือนเหล่านี้เสมอเป็น

เรื่องสำาคัญ เพราะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามที่เรารู้กันดี เรามีวิธีที่จะช่วยให้แน่ใจว่าเสียงจากลูกค้าจะดังชัดเจนไปทั่วองค์กรของคุณ

32%
มีเพียง 32% ของบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ม ี
อย่างน้อยสามช่องทางสำาหรับลูกค้า
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ทำาความเข้าใจด้วยการวิเคราะห์สถิติรอบด้าน

สำาหรับธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นหมื่นหรือเป็นล้านรายนั้น การเปิดประตูรับข้อมูลยังไม่พอ หาก

ไม่มีเครื่องมือท่ีเหมาะสม จุดข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากภาพถ่ายในช่วงเวลาต่างๆ และได้

ผลเป็นข้อมูลบางส่วนของเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า หากไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

เทรนด์แบบเรียลไทม์ การตั้งเป้าหมายสำาหรับธุรกิจของคุณก็เป็นไปไม่ได้เลย

นอกเหนือจากการจับตาเทรนด์ในทิกเก็ต คุณจะต้องตรวจสอบว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

อย่างไรบ้าง การช่วยกันวางแผนเพื่อส่งลูกค้าไปที่การบริการตนเองนั้นเหมาะสมสำาหรับธุรกิจหรือ

ไม่ คุณจำาเป็นต้องย้ายเอเจนต์ไปตามช่องทางต่างๆ หรือจ้างพนักงานเพิ่มแทนหรือเปล่าคำาตอบ

สำาหรับคำาถามที่ว่านั้นจะปูทางที่ช่างแตกต่างกันให้คุณ และคุณเองก็อยากมั่นใจว่าไปถูกทางแล้ว

เปลี่ยนการแบ่งแยกด้วยการผสานข้อมูล CX ในทุกส่วนของธุรกิจ

ข้อมูลที่คัดจากประสบการณ์ลูกค้าสามารถทำาให้ทีมของคุณช่วยเหลือและบริการลูกค้า

ได้ดีขึ้น แต่การเก็บข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้เฉพาะกับทีมก็เป็นการเสียโอกาส เพราะควร

แบ่งปันฟีดแบ็กลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในองค์กร ไม่ว่าทีมผลิตภัณฑ์

หรือการตลาด ข้อมูลเหล่านี้สามารถเสริมการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลซึ่งจะกระตุ้น

การเรียกลูกค้าใหม่และความภักดี รวมทั้งความสามารถในการสร้างกำาไร 

มุ่งเน้นที่ประสบการณ์ทั้งหมดด้วยข้อมูลลูกค้าที่รอบด้าน

ตอนนี้คุณมีข้อมูลลูกค้าเยอะดุจกระดาษที่หนาๆ แล้ว แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าข้อมูล

กระจัดกระจายและไปไม่ถึงทีมที่เหมาะสม ต้องมั่นใจว่าเอเจนต์มีหน้าข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์

ทุกๆ ปฏิสัมพันธ์ ทุกๆ รายละเอียด ผลที่ได้จะดียิ่งขึ้นสำาหรับทั้งลูกค้าและบริษัทของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อมูล CX ที่สามารถช่วยเอเจนต์ ผู้ดูแล และผู้นำาธุรกิจสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุด

• ข้อมูลลูกค้า: ประวัติการซื้อ ประวัติการบริการลูกค้า ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลโซเชียลมีเดีย โปรแกรม

ความภักดี ข้อตกลงระดับการบริการ ข้อมูลพฤติกรรมบุคคลที่สาม

• ข้อมูลธุรกิจ: การจัดการสินค้าคงคลัง โซ่อุปทาน และข้อมูลการจัดส่ง

ข้อมูล CX ไม่ใช่แค่แบบสำารวจ 

37%
37 เปอร์เซ็นต์ของเอเจนต์ในบริษัทขนาดกลางกล่าวว่า
ต้องการบริบทลูกค้ามากขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น
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https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360053987874-Data-driven-decision-making-


ทำางานได้ดีขึ้น และฉลาดขึ้น

สร้างมาตรฐานและกระบวนการที่ผลักดันการทำางานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้

ในขณะท่ีการผสานระบบ CX กับพาร์ทเนอร์อย่าง Zoom, Atlassian และ Slack ช่วยกู้สถานการณ์เมื่อเราต้องเปลี่ยนไปทำางานทางไกลในทันทีทันใด การทำางานร่วมกันยังเป็นปัญหา

คาใจสำาหรับทุกธุรกิจ ลองคิดตามจากข้อมูลต่อไปนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้นำาธุรกิจระบุว่าโซลูชันของบริษัทช่วยให้เอเจนต์ถ่ายทอดความรู้ไว้ในฐานความรู้ง่ายขึ้น แต่เอเจนต์กลับคิดตรงกันข้าม มี

เพียง 57 เปอร์เซ็นต์ท่ีกล่าวว่าพบบทความฐานความรู้ได้สะดวก การมอบเครื่องมือทั้งหมดนี้ให้เอเจนต์ในที่เดียวที่ใช้ง่ายจะทำาให้การทำางานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้สำาเร็จได้ง่ายขึ้น 

บริษัทขนาดกลางท่ีผลงานดีมีแนวโน้ม 1.5 เท่าท่ีจะปรับใช้ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีทำาให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สำาเร็จ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำางานร่วมกันอย่างเปิดกว้างและ

การแลกเปลี่ยนความรู้นั้นเป็นวิธีท่ีทรงพลังในการปรับปรุงประสิทธิภาพทีม ตัวอย่างเช่น หากเอเจนต์แก้ไขปัญหายาก ๆ สำาหรับลูกค้า การจัดทำาเป็นเอกสารและแบ่งปันการทำางานนั้นสามารถช่วยให้

เอเจนต์คนอื่นๆ ไม่ต้องปวดหัว และที่ดีกว่านั้นก็คือช่วยลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

02
ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องได้ดีขึ้น การใส่ใจต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือและบริการก็สำาคัญเช่นกัน หากคุณกังวลว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานจะคล้ายกับการถอน

ฟัน ไม่เป็นไร ไม่ใช่คุณคนเดียว ตัวอย่างเช่น 88 เปอร์เซ็นต์ของผู้นำาบริษัทขนาดใหญ่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการลูกค้านั้นท้าทาย

แม้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก แต่ธุรกิจ
ขนาดกลางที่มีผลงานดีมีแนวโน้ม 1.5 เท่า
ที่จะนำาการพัฒนาด้านดิจิทัลมาใช้และเตรียม
พร้อมสำาหรับการขยายตัว

จะว่าไปก็คือการช่วยให้ทีมช่วยเหลือและบริการของคุณทำางานได้ดีขึ้นนับว่าคุ้มที่ได้ลงมือ 

การปรับปรุงสามารถทำาให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลด

ค่าใช้จ่ายด้วยประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระทั่งเพิ่มรายได้ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในวง

กว้างสำาหรับทั้งประสบการณ์ลูกค้าและธุรกิจของคุณโดยรวม
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ใช้งานอัตโนมัติเพื่อลดงานจำาเจและค่าใช้จ่าย
ด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง

อะไรก็ไม่ทำาให้ทีมของคุณไร้ประสิทธิภาพและกำาลังใจได้เท่าการบังคับให้ทำางานที่ควร

เปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติ จุดนี้เองที่ทำาให้งานอัตโนมัติมีความสำาคัญ ไม่ว่าการกำาหนด

เส้นทางทิกเก็ตที่ฉลาดหรือการตอบกลับอีเมลอัตโนมัติ ทุกงานกิจวัตรที่สามารถแบ่ง

เบาจากเอเจนต์ได้นั้น หมายถึงการมีเวลามากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้า

สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความโปร่งใส และการควบคุม

จัดการเวิร์กโฟลว์ให้ลื่นไหล ด้วยกฎทางธุรกิจง่าย ๆ บริษัทสามารถกำาหนดกระบวนการ

มาตรฐานและช่วยทั้งองค์กรดำาเนินธุรกิจไปตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ ด้วยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและบริการ เวิร์กโฟลว์จะช่วยให้การ

ดำาเนินการสอดคล้องกัน (และมักทำาให้เกิดประสบการณ์ลูกค้าที่รวดเร็วและดียิ่ง

ขึ้น) อีกทั้งทำาให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องฝึกอบรมทีมงานการ

บริการลูกค้าซ้ำา ซึ่งนี่เป็นเรื่องสำาคัญลำาดับต้นๆ สำาหรับทุกบริษัทที่คล่องตัว

เรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจ 
อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วย AI และเครื่องมือแมชชินเลิร์นนิง

เครื่องมือเหล่านี้สามารถขยายงานอัตโนมัติให้ครอบคลุมทุกส่วนของเส้นทางการ

ตัดสินใจของลูกค้า ทำาให้เอเจนต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเข้าถึงการบริการตนเองได้

มากขึ้น แม้จะไม่ได้มาแทนที่มนุษย ์แต่ก็ประโยชน์มากทีเดียว เช่น ด้วยแชทบอทที่ขับ

เคลื่อนด้วย AI บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการช่วยเหลือและบริการแบบเปิดตลอด

เวลา และตอบกลับคำาถามของลูกค้าได้แม้ไม่มีเอเจนต์อยู่ในออฟฟิศ หากต้องมีการส่ง

ต่องาน บอทสามารถช่วยให้มนุษย์ที่รับช่วงต่อรับรู้ได้รวดเร็วด้วยข้อมูลประกอบที่

สำาคัญเพื่อให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า

กล่าวว่ายินดีที่จะใช้บอท และบอทก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าอายุไม่เกิน 40 ปี

44%
มีเพียง 44 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ระบุว่าใช้บอท
ในการทำางานแต่ละวัน โดยเทียบกับบริษัทขนาดกลางที่คิดเป็น 
51 เปอร์เซ็นต์

42%
42 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ากล่าวว่ายินดีที่จะใช้บอท และบอทก็

เป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าอายุไม่เกิน 40 ปี
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03
บริษัทช้ันนำามีแนวโน้ม 5.8เท่า 
ที่จะเตรียมหน้าข้อมูลครบ
วงจรสำาหรับข้อมูลบริบท
สำาคัญของลูกค้าให้เอเจนต์

การเลือกเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 

เกริ่นข้อมูลเล็กน้อย: 63 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทขนาดกลางเห็นว่า

ประสบการณ์ลูกค้าคือสิ่งที่สร้างรายได้เป็นหลัก และม ี24 เปอร์เซ็นต์ที่เห็น

ว่าเป็นศูนย์ต้นทุน ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับฝั่งไหน การให้ความสำาคัญกับ CX 
ที่คล่องตัวนั้นสามารถเพิ่มรายได้สุทธิได้จริง 22 เปอร์เซ็นต์ของผู้นำาธุรกิจ

ระบุว่าการมีความคล่องตัวสูงได้ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนอีก 38 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าลดค่าใช้จ่ายได้ 11 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์

เมื่อพิจารณาว่าควรลงทุนกับอะไร ควรเริ่มลงทุนกับเทคโนโลยีก่อน อย่างที่กล่าว 

ไว้ก่อนหน้านี้ การเตรียมพื้นที่ทำางานครบวงจรสำาหรับเอเจนต์ของคุณนั้นสำาคัญต 

่อการเพิ่มประสิทธิภาพทีม ซึ่งช่วยให้รับรู้เกี่ยวกับลูกค้าได้ดีขึ้น บริษัทชั้นนำามีแนวโน้ม  
5.8 เท่าท่ีจะเตรียมหน้าข้อมูลครบวงจรสำาหรับข้อมูลบริบทสำาคัญของลูกค้าให้เอเจนต์   
และยังคงเป็นปัญหาสำาคัญสำาหรับบริษัทขนาดกลางและองค์กรใหญ่ไม่ต่างกัน 

เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เพื่อให้ตนเองแข็งแรงขึ้นและว่องไวขึ้น ธุรกิจก็ต้อง

อาศัยเครื่องมือของตนเพื่อช่วยให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ไม่ว่าชุดเทคโนโลยีของคุณจะมีอะไรบ้าง 
เทคโนโลยีเหล่านี้ควรเน้นที่ความเปิดกว้าง การผสานระบบที่ราบรื่น และความยืดหยุ่นเป็นหลัก

เกือบหนึ่งในสี่ของผู้นำาธุรกิจระบุว่าการ 
มีความคล่องตัวสูงได้ลดค่าใช้จ่าย 
อย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์25%
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ส่งเสริมทีมให้ลงมือว่องไวและใช้เครื่องมือที่โค้ดน้อย 

โชคดีที่ยุคสมัยของซอฟต์แวร์ประจำาองค์กร ซึ่งต้องได้รับการดูแลถึงที่ใกล้สิ้นสุดลงแล้ว ทีมของคุณจำาเป็นต้องสามารถนำาเครื่องมือใหม่ที่มีการโค้ดน้อยมาใช้ ซึ่งไม่จำาเป็นต้องบำารุงรักษามาก และจะต้อง

มีตัวเลือกเหล่านี้ให้เลือกโดยที่ไม่มีกระบวนการที่ไม่จำาเป็นกินเวลายาวนานหลายเดือน การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ เงื่อนไข และทริกเกอร์ภายในแพลตฟอร์ม CX ของคุณนั้นควรเป็นเรื่องง่าย และด้วยความ

ช่วยเหลือของพาร์ทเนอร์อย่าง Workato หรือ Tray นั้น สามารถเพิ่มประสบการณ์เอเจนต์ที่ราบรื่นตามที่คุณต้องการ

นึกถึงการระบาดของ Covid-19 เป็นตัวอย่าง ทีมช่วยเหลือและบริการต้องเผชิญกับการย้ายไปทำางานทางไกลโดยทันทีในขณะที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่องทางที่เหนือความคาด

หมาย บริษัทที่คล่องตัวปรับตัวอย่างรวดเร็ว และพบว่าผลลัพธ์สำาหรับลูกค้าดีขึ้น

เทคโนโลยีแบบโอเพนคือมิตรของคุณ 

เทคโนโลยีใหม่อาจจะดีเยี่ยม จนกระทั่งคุณตระหนักว่าไม่สามารถกำาหนดค่าต่างๆ ให้ตรงตามที่คุณต้องการ อย่าลืมว่าความคล่องตัวนั้นหมายถึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาด

คิด แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของคุณควรปรับแต่งได้ตามใจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจคุณโดยเฉพาะทั้งในปัจจุบันและเมื่อเวลาผ่านไป และถ้าคุณโชคดีที่มีทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระบบ

โดยเฉพาะ ก็ควรทำางานได้กับเครื่องมือต่างๆ และภาษาสำาหรับการพัฒนาระบบที่ต้องการ 

ผสานเข้ากับแอปที่ใช้บ่อยและพาร์ทเนอร์หลัก

ในความเป็นจริงแล้วคุณจะไม่ใช้เทคโนโลยีแค่อย่างเดียวในการให้บริการเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น 
CRM ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซ หรือเครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพ คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าที่ผสานกับ

สิ่งใดก็ตามที่ทีมของคุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

พิจารณาถึงความรวดเร็วสู่ตลาด ความยากง่ายในการใช้งาน และการรองรับ 
จำานวนการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนเทคโนโลยี

เมื่อจำานวนทิกเก็ตเพิ่มขึ้น บริษัทขนาดกลางที่มีผลงานดีมักนำาสามฟีเจอร์มาใช้งาน เทียบกับคู่แข่งที่ผลงานด้อยกว่า 

ฟีเจอร์เหล่านั้นก็คือบทความศูนย์ความช่วยเหลือ มาโคร และกลุ่มกับงานอัตโนมัติ ลองไตร่ตรองดูว่าชุดเทคโนโลยี

ที่คุณมีนั้นจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทหรือไม่ ได้เพิ่มคุณสมบัติการใช้งานได้โดยง่ายหรือไม่ และจะช่วยให้ทีมของคุณ

บริการลูกค้าได้ดีขึ้นจริงหรือไม่
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Zendesk ร่วมมือกับ Dynata ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกบุคคลที่หนึ่งเพื่อดำาเนินการ

วิจัยตลาดท่ีอ้างอิงถึงในคู่มือนี้

แม้แต่โปรแกรมฝึกอบรมที่ดีที่สุดก็ได้ผลอยู่ไม่นานหากไม่มีรากฐานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงควรรับฟัง

ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอและรอบคอบ ปรับปรุงทีมและกระบวนการต่างๆ ให้คล่องตัว และใช้แนวทางที่

รัดกุมในการตัดสินใจด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ CX ที่คล่องตัวเป็นเรื่องปกติธรรมดา

พร้อมต่อยอดความรู้เรื่องความคล่องตัวของคุณแล้วใช่ไหม

เริ่มทดลองใช้งาน Zendesk ฟรี เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลย
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