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ลููกค้้าค้าดหวัังประสบการณ์์ที่่�ด่ขึ้้�นซึ่้�งสอดค้ลู้องกับค้วัามต้้องการ ที่ำาให้บริษััที่

ต้่างๆ ต้้องที่่่มที่รัพยากรให้กับประสบการณ์์ลููกค้้าในที่่กแง่ม่ม CX กลูายเป็นเกณ์ฑ์์

ค้ัดเลูือกในการแขึ้่งขึ้ันธุุรกิจ ซึ่้�งลููกค้้ามักใช้้เป็นเหต้่ผลูในการเลูือกบริษััที่หน้�งแที่น

อ่กบริษััที่อื�น ซึ่้�งธุุรกิจก็เลู็งเห็นมูลูค้่าในการปรับต้ัวัต้ามค้วัามต้้องการขึ้องลููกค้้า

แลูะแลู้วัก็มาถึ้งปี 2020

แม้ธุุรกิจขึ้นาดเลู็กเผช้ิญผลูกระที่บที่างเศรษัฐกิจอย่างหนักหน่วังที่่�ส่ดแต้่ยัง

แสดงให้เห็นถึ้งแรงผลูักดันให้เดินหน้า ในช้่วังเวัลูาหลูายเดือน ธุุรกิจขึ้นาดเลู็ก

ได้ลูงที่่นในค้วัามสามารถึด้าน CX ไม่เช้่นนั�นอาจใช้้เวัลูาเป็นปีๆ กวั่าจะเริ�ม

ธุุรกิจที่่�ม่จำานวันที่ิกเก็ต้เพิ�มขึ้้�นได้ลูงที่่นในเค้รื�องมือที่่�สร้างค้วัามค้ลู่องต้ัวัมากกวั่า

ธุุรกิจที่่�ม่จำานวันที่ิกเก็ต้ลูดลูง จากขึ้้อมูลูการสำารวัจขึ้อง Zendesk ในขึ้ณ์ะที่่�

การเปลู่�ยนแปลูงน่�อาจจำาเป็นต้่อค้วัามอยู่รอด ซึ่้�งม่กรณ์่ต้ัวัอย่างที่่�ช้ัดเจนวั่าม่การ

กำาหนดให้ค้วัามค้ลู่องต้ัวัเป็นเรื�องสำาค้ัญเสมอในคู้่มือขึ้อง SMB ที่่กแห่ง กลู่าวั

ค้ือ การระบาดค้รั�งใหญ่น่�ไม่ใช้่เหต้่ผลูที่่�บริษััที่ต้่างๆ จำาเป็นต้้องสร้างค้วัามค้ลู่องต้ัวั 
แต้่เป็นเค้รื�องพิสูจน์วั่าที่ำาไมการสร้างแลูะรักษัาแนวัที่างน่�จ้งเป็นเรื�องสำาค้ัญมาก 

เพื�อให้พร้อมรับมือไม่วั่าจะเกิดอะไรขึ้้�นก็ต้าม บริษััที่ที่่กขึ้นาดต้้องต้อบสนองต้่อ

ค้วัามต้้องการขึ้องลููกค้้าได้โดยเร็วั ค้วัามค้ลู่องต้ัวันั�นก็ค้ือวัิธุ่สร้าง CX ให้เป็น

ขึ้้อได้เปร่ยบในการแขึ้่งขึ้ัน ไม่ใช้่แค้่ในหน้�งปีอันโกลูาหลู แต้่สำาหรับที่่กปีต้่อจากน่�ไป

ค้วัามค้ลูอ่งต้วััเป็นค้ำาต้ดิปากใค้รหลูายค้นเมื�อโลูกผดิแปลูกไปจากเดมิในปี 2020 

 แต้ค่้วัามจรงิค้อืธุรุกจิต้า่งๆ ต้อ้งเผช้ญิค้วัามที่า้ที่ายเรื�องค้วัามฉับัไวัมานานแลูว้ั

52%
52 เปอร์์เซ็็นต์์ของ SMB มองว่่า CX มีส่่ว่นส่ำาคััญในการ์
เพิ่่�มร์ายได้ ้และมีเพิ่ียง 24 เปอร์์เซ็็นต์์เท่่านั�นท่ี�มองว่่าเป็นศููนย์
ต์้นทุ่น

23%
SMB มีจำานว่นท่่กเก็ต์เพิ่่�มขึ้นโด้ยเฉลี�ย 23% เท่ียบ
กับ Q1 ในปี 2020
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การจะค้ลูอ่งต้วััไดอ้ยา่งแที่จ้รงิ มส่ามสิ�งที่่�ค้ณ่์ต้อ้งที่ำาดงัน่�

บางค้นเปร่ยบค้วัามค้ลู่องต้ัวักับค้วัามเร็วั บ้างก็เที่่ยบกับค้วัา 

มยืดหย่่นเมื�อเผช้ิญกับสิ�งที่่�ไม่ร้้จัก แต้่ที่่�จริงก็ค้ือที่ั�งสองอย่าง เป็นการ 

ผสมผสานระหวั่างที่่มที่่�ม่ค้วัามพร้อมสู่วัิสัยที่ัศน์เด่ยวักัน แลูะ 

ขึ้ั�นต้อนปฏิิบัต้ิงานที่่�เอื�อการลูองผิดลูองถึูกแลูะการเปลู่�ยนแปลูง

คัว่ามคัลอ่งต์ัว่ ค้อืค้วัามสามารถึขึ้องธุรุกจิในการต้อบสนองอยา่ง

รวัดเรว็ัต้อ่สภาวัะที่่�เปลู่�ยนแปลูง ที่ำาใหก้ารเปลู่�ยนแปลูงจดัการไดง้า่ย

ขึ้้�น แลูะใช้้โอกาสจากค้วัามเปลู่�ยนแปลูงในการเขึ้า้ถึง้ลูกูค้า้ไดด้ย่ิ�งขึ้้�น

ค้วัามค้ลู่องต้ัวัอาศัยการสร้างพฤต้ิกรรมต้่างๆ ที่่�ที่ำาให้ค้่ณ์แขึ้็งแกร่ง

ขึ้้�นเมื�อเวัลูาผ่านไป ที่ำาสิ�งต้่างๆ อย่างรอบค้อบขึ้้�น จ้งที่ำาให้ม่แนวัโน้ม

สูงขึ้้�นที่่�จะต้อบสนองต้่อค้วัามผันแปรมากมายที่่�เกินการค้วับค้่ม

แต้่ใช้่วั่าจะร้้จุดเริ�มต้้นได้ง่ายๆเพื�อให้เขึ้้าใจได้ด่ขึ้้�นวั่าธุุรกิจต้่างๆ กำาลูังค้ิดเรื�องอะไร

แลูะจะค้ลู่องต้ัวักวั่าเดิมได้อย่างไร Zendesk ได้สำารวัจลููกค้้า 3,900 ราย 
ต้ลูอดจนผู้นำาธุุรกิจ ผู้จัดการ แลูะเอเจนต้์ด้านประสบการณ์์ลููกค้้าแลูะการบริการ

ลููกค้้ารวัมกัน 3,900 ราย เรายังได้พิจารณ์าขึ้้อมูลูเก่�ยวักับค้วัามค้ลู่องต้ัวั

จากบริษััที่มากกวั่า 90,000 แห่งใน 175 ประเที่ศที่่�ใช้ ้Zendesk

เปลี�ยนการ์ร์ับฟังลูกคั้าให้ง่ายขึ้น1.

ออกแบบท่ีมของคัุณให้มีปร์ะส่่ท่ธ่ภาพิ่เส่มอแม้เก่ด้การ์เปลี�ยนแปลง2.

ลงทุ่นในเท่คัโนโลยีท่ี�ยืด้หยุ่นซ็ึ�งส่่งเส่ร์่มเป้าหมาย CX ของคัุณ3.

แต่ความคล่องตัวคืออะไร

ของบร์่ษััท่ในกลุ่มส่ำาร์ว่จให้คัะแนน
องคั์กร์ของต์นว่่าคัล่องต์ัว่อย่างย่�ง
หร์ือคัล่องต์ัว่พิ่อส่มคัว่ร์

ร์ะบุว่่าองคั์กร์ของต์นยังคัร์ึ�งๆ 
กลางๆ หร์ือไม่คัล่องต์ัว่ 

ผู้นำาด้้านการ์บร์่การ์ลูกคั้าท่ี�ยึด้แนว่ท่างคัว่ามคัล่องต์ัว่ร์ะบุว่่าบร์่ษััท่ของต์นปร์ะหยัด้ได้้
ท่ั�งคั่าใช้จ่าย (มากกว่่า 25%) และเว่ลา (35%)

35%
ได้้ปร์ะหยัด้เว่ลา

25%
ได้้ปร์ะหยัด้คั่าใช้จ่าย

62% 38%
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เปลี�ยนการรับฟัง  
จลูกค้าให้ง่ายขึ้น

คุณจะไปให้ถึึงเป้าหมายได้้อย่างไร

พิ่ัฒนาว่่ธีท่ี�น่าเชื�อถืือเพิ่ื�อฟังคัว่ามต์้องการ์ของลูกคั้า และเส่นอท่างเลือกต์ั�งแต์่เน่�นๆ ของเส่้นท่างการ์ต์ัด้ส่่นใจ

ไม่วั่าการเปิดช้่องที่างให้เลูือกมากขึ้้�น หรือปรับปรุงการบริการต้นเอง สิ�งสำาค้ัญค้ือการเปิดที่างต้่างๆ ให้ลููกค้้าได้สื�อสารกับธุุรกิจ จากแบบสำารวัจพบวั่าการแสดงที่างเลูือกให้

เห็นนั�นเป็นองค้์ประกอบสำาค้ัญอย่างมากสำาหรับลููกค้้าหลูายราย แลูะส่งผลูต้่อโอกาสที่่�จะใช้้จ่ายมากขึ้้�น

01
เป้าหมายในฝัน:  
ธุร์ก่จเข้าใจส่่�งท่ี�ลูกคั้าต์้องการ์และร์ู้ว่่าจะต์อบส่นองต์่อ
เท่ร์นด้์ หร์ือโอกาส่ท่ี�เข้ามาอย่างไร์

โท่ร์ศูัพิ่ท่์ (57%) อีเมล (47%) และแชท่ (26%) เป็นช่องท่างท่ี�ผู้บร์่โภคัน่ยมใช้มากท่ี�สุ่ด้ในปีท่ี�ผ่านมา  
และโด้ยร์ว่มแล้ว่ ท่ั�งส่ามช่องท่างเด้ียว่กันนี้ก็เป็นช่องท่างท่ี�ลูกคั้าน่ยมใช้

57%

โท่ร์ศู ัพิ่ท่ ์

26%

แชท่อ เีมล

47%

ค้วัามที่้าที่ายที่างธุุรกิจที่่�สำาค้ัญก็ค้ือการต้ามให้ที่ันค้วัามต้้องการขึ้อง

ลููกค้้า ดังนั�นการเสนอวัิธุ่ที่่�ลููกค้้าใช้้ต้ิดต้่อได้เพิ�มขึ้้�นจ้งจำาเป็น

ลููกค้้ากำาลูังที่ำาในส่วันขึ้องต้น นั�นค้ือสื�อสารผ่านช้่องที่างโซึ่เช้่ยลูต้่างๆ ผ่านแบบสำารวัจ

ลููกค้้า ผ่านกลู่่มผู้เป็นกระบอกเส่ยง สินค้้านำาร่อง แลูะอื�นๆ แต้่การเปลู่�ยนขึ้้อมูลู

ที่ั�งหมดน่�ให้เป็นขึ้้อมูลูเช้ิงลู้กแลูะการดำาเนินงานที่่�ให้ผลูด่ต้่อบริษััที่นั�นไม่ใช้่เรื�องง่าย
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แม้ยังม่ค้วัามนิยมช้่องที่างดั�งเดิมอย่างการช้่วัยเหลูือแลูะบริการผ่านโที่รศัพที่์ ช้่องที่างที่่�เกิดขึ้้�นใหม่อย่างการส่งขึ้้อค้วัามแลูะโซึ่เช้่ยลูก็เป็นที่่�นิยมมากขึ้้�นอย่างรวัดเร็วั นั�น

หมายค้วัามวั่าน่�ไม่ใช้่เวัลูามานั�งพอใจกับผลูงาน เพราะค้นเจน Z ซึ่้�งพร้อมใช้้ช้่องที่างใหม่ๆ อยู่แลู้วันั�นได้มาสู่ต้ลูาดพร้อมอำานาจซึ่ื�อ

อย่าลูืมวั่าองค้์ประกอบสำาค้ัญขึ้องค้วัามค้ลู่องต้ัวัก็ค้ือการสร้างค้วัามสมด่ลูระหวั่างค้วัามเร็วักับผลูลูัพธุ์ที่่�ด่สำาหรับลููกค้้าแลูะธุุรกิจ นั�นค้ือต้้องจัดการให้ม่ที่รัพยากรเพ่ยงพอเพื�อ

รองรับช้่องที่างช้่วัยเหลูือแลูะบริการใหม่ๆ รวัมที่ั�งสามารถึที่่�จะบริหารระยะเวัลูารอต้อบกลูับให้สอดค้ลู้องกับค้วัามค้าดหวัังขึ้องลููกค้้าได้ น้กถึ้งแช้ที่เป็นต้ัวัอย่าง แช้ที่ม่ค้ะแนน 
CSAT สูงที่่�ส่ด แต้่ค้่ณ์ก็ต้้องที่ำาต้ามค้วัามค้าดหวัังขึ้องลููกค้้าโดยที่่�ระยะเวัลูารอต้อบกลูับค้รั�งแรกไม่เกินหน้�งนาที่่

ช้่องที่างการบริการลููกค้้าไม่ใช้่หนที่างเด่ยวัที่่�ลููกค้้าจะแสดงค้วัามต้้องการเก่�ยวักับ CX การผสานระบบแบบสำารวัจออนไลูน์เขึ้้ากับเส้นที่างการต้ัดสินใจขึ้องลููกค้้าต้ั�งแต้่ต้้นจนจบ 
ผ่านพาร์ที่เนอร์อย่าง Qualtrics, Stella Connect by Medallia หรือ SurveyMonkey สามารถึที่ำาให้ฟีดแบ็ค้เป็นส่วันหน้�งขึ้องประสบการณ์์ลููกค้้า

ต้ามปกต้ิ แลูะให้ขึ้้อมูลูเช้ิงลู้กที่่�สำาค้ัญกับธุุรกิจในที่่กขึ้ั�นต้อนขึ้องเส้นที่างดังกลู่าวั.

ท่ลายการ์แยกเก็บข้อมูลด้้ว่ยการ์ผส่านข้อมูล CX ในทุ่กส่่ว่นของธุร์ก่จ

ขึ้้อมูลูมักถึูกแยกเก็บไวั้ที่่�ต้่างๆ แลูะม่พนักงานไม่ก่�ค้นหรือแค้่ที่่มเด่ยวัเที่่านั�นที่่�ดู

ขึ้้อมูลูได้ เปิดให้ขึ้้อมูลูจากที่่ม CX ขึ้องค้่ณ์กระจายสู่ที่่มอื�นๆ เช้่น การต้ลูาด ฝ่าย

ปฎิบัต้ิงาน แลูะในที่ำานองเด่ยวักันก็เปิดรับจากที่่มเหลู่านั�นด้วัย ประสบการณ์์ลููกค้้า

ที่่�ด่กวั่านั�นเป็นไปได้ เมื�อที่่มต้่างๆ นำาฟีดแบ็ค้จากลููกค้้าที่่�มักจัดการโดยโปรแกรม 
Voice of the Customer ซึ่้�งม่ขึ้้อมูลูเช้ิงลู้กขึ้องลููกค้้าแลูะขึ้้อมูลู

ธุุรกิจโดยรวัมมารวัมกัน หน้าขึ้้อมูลูที่่�ค้รบถึ้วันม่เนื�อหามากมายเก่�ยวักับปัจจัย

ต้่างๆ นั�นที่ำาให้ที่ั�งองค้์กรต้รวัจดูปัญหาแลูะกำาหนดลูำาดับค้วัามสำาค้ัญได้ง่ายขึ้้�น

ต์่ด้ต์ามเท่ร์นด้์ท่ี�เปลี�ยนแปลงไปด้้ว่ยการ์ว่่เคัร์าะห์ส่ถื่ต์่ท่ี�ร์อบด้้าน 

ที่่มต้่างๆ จำาเป็นต้้องเขึ้้าใจขึ้้อมูลูลููกค้้าอย่างรวัดเร็วัเพื�อลูงมืออย่างเหมาะสม แต้่ไม่สามารถึที่ำาได้หากไม่ม่ขึ้้อมูลูแบบเร่ยลูไที่ม์อยู่ในมือ การเอื�อให้ม่การรวับรวัมขึ้้อมูลูอย่างต้่อเนื�องรวัม

ที่ั�งการวัิเค้ราะห์ในที่่กส่วันขึ้ององค้์กรนั�นเป็นองค้์ประกอบสำาค้ัญขึ้องค้วัามค้ลู่องต้ัวั

บริษััที่ที่่�ร่วัมงานกับที่่ม Benchmark จำานวันกวั่า 58 เปอร์เซึ่็นต้์ให้ค้วัามสำาค้ัญกับการวัิเค้ราะห์สถึิต้ิมากขึ้้�นเพื�อเขึ้้าใจวั่าที่่มขึ้องต้นปฏิิบัต้ิงานในช้่องที่างบริการลููกค้้าที่ั�งหมด

เป็นอย่างไร โดยพาร์ที่เนอร์ด้านการเพิ�มประสิที่ธุิภาพแรงงงานอย่าง Tymeshift, Agyle Time แลูะ Verint Monet สามารถึให้ขึ้้อมูลู ค้วัามสามารถึในการกำาหนด

เวัลูา แลูะการฝึกอบรมประสิที่ธุิภาพการที่ำางานที่่�รองรับค้วัามต้้องการขึ้องผู้นำาเพื�อให้ที่่มต้่างๆ แลูะเอเจนต้์ม่ประสิที่ธุิภาพแลูะม่ส่วันร่วัมมากขึ้้�น 

43%
SMB กล่าว่ว่่าต์นเองไม่มีข้อมูลต์ามท่ี�ต์้องการ์ โด้ย 43% ร์ะบุ
ว่่าข้อมูลของต์นนั�นเพิ่ียงพิ่อส่ำาหร์ับต์่ด้ต์ามการ์บร์่การ์ลูกคั้าและด้ัชนี
ว่ัด้ผลการ์ท่ำางาน (KPI)
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มุ่งเน้นปร์ะส่บการ์ณ์ท่ั�งหมด้ด้้ว่ยหน้าข้อมูลลูกคั้าแบบคัร์บว่งจร์ 

หน้าขึ้้อมูลูลููกค้้าแบบค้รบวังจรอาจที่ำาให้ประสบการณ์์ลููกค้้าด่ขึ้้�นได้ ต้ัวัอย่างเช้่น หากเอเจนต้์ไม่สามารถึดูขึ้้อมูลูประวััต้ิการสั�งซึ่ื�อขึ้องลููกค้้าได้ หรือการโที่รศัพที่์เพื�อช้่วัยเหลูือแลูะบริการ

ลููกค้้า ก็ให้บริการโดยม่ประสิที่ธุิภาพขึ้้�นได้ยาก

เอเจนต้์จะได้รับประโยช้น์ก่อนใค้รจากหน้าขึ้้อมูลูลููกค้้าแบบค้รบวังจร แลูะผลูขึ้องประโยช้น์

เหลู่านั�นจะกระจายไปยังส่วันที่่�เหลูือขึ้องฝ่าย CX ต้ัวัอย่างเช้่น การม่บริบที่เก่�ยวักับ

ประวััต้ิขึ้องลููกค้้านั�นแปลูวั่าลููกค้้าไม่ต้้องพูดขึ้้อมูลูซึ่�ำาเมื�อม่การโอนสายไปให้เอเจนต้ ์ อื�น หรือ

อาจจะที่ำาให้ลููกค้้าด่ใจเมื�อเอเจนต้์ขึ้อบค้่ณ์ผู้ที่่�เป็นลููกค้้าประจำามาต้ลูอด 10 ปี เพราะ

ธุุรกิจนั�นก็จะได้ประโยช้น์ก็ต้่อเมื�อประสบการณ์์เหลู่าน่�เก่�ยวัพันกับแบรนด์

การใส่ใจฟังค้วัามต้้องการขึ้องลููกค้้าจะช้่วัยให้ค้่ณ์แน่ใจวั่าสามารถึต้อบสนองเพื�อพัฒนา CX ได้

ในระยะสั�นแลูะวัางแผนสำาหรับระยะยาวัได้เหมาะสม แต้่ขึ้อเต้ือนไวั้วั่า ค้ลู่องต้ัวัไม่ได้แปลูวั่าที่่กอย่าง

เปลู่�ยนแปลูงอยู่ต้ลูอด ค้วัรวัิเค้ราะห์ขึ้้อมูลูขึ้องค้่ณ์เป็นประจำาเพื�อให้เขึ้้าใจช้ัดเจนวั่าอะไรที่่�ขึ้ับเค้ลูื�อน

ธุุรกิจขึ้องค้่ณ์ แลูะเปิดช้่องไวั้สำาหรับกลูย่ที่ธุ์ต้่างๆ ก่อนที่่�ค้่ณ์จะดำาเนินการเปลู่�ยนแปลูงค้รั�งสำาค้ัญ

เกือบ 60 เปอร์์เซ็็นต์์ของเอเจนต์์ร์ายงานว่่ามีหน้าข้อมูลเด้ียว่ท่ี�มีท่ั�งข้อมูลลูกคั้า (59 เปอร์์เซ็็นต์)์ และข้อมูลธุร์ก่จ (57 
เปอร์์เซ็็นต์)์

แม้ว่่าบร์่ษััท่หนึ�งในส่ามร์ะบุว่่าหน้าข้อมูลลูกคั้าของต์นไม่ใช่อย่างท่ี�ต์้องการ์ และมีแผนจะปร์ับปร์ุงให้ด้ีในแผนงานอนาคัต์ต์่างๆ

57%

ผู้นำาธุร์ก่จท่ี�มีหน้าข้อมูลธุร์ก่จแบบคัร์บว่งจร์เอเจนต์์ท่ี�มีหน้าข้อมูลลูกคั้าแบบคัร์บว่งจร์

59%

38%
ผู้บร์่โภคัร์ะบุว่่าการ์ต์้องท่ว่นข้อมูลซ็้ำามากกว่่าคัร์ึ�ง
หนึ�งจากปร์ะส่บการ์ณ ์CX ของต์น โด้ย 38% 
นั�นมีแนว่โน้ม “มาก” หร์ือ “ย่�งกว่่ามาก” ท่ี�จะ
ซ็ื้อจากบร์่ษััท่ท่ี�ไม่ท่ำาให้ต์้องท่ว่นข้อมูลซ็้ำา
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ออกแบบทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพื่เสมอ
แม้เกิด้การเปลี�ยนแปลง

ค้วัามค้ลู่องต้ัวัขึ้้�นอยู่กับการออกแบบที่่มแลูะกระบวันการ

ขึ้องค้่ณ์ให้ปรับเปลู่�ยนได้อ่กที่ั�งม่ประสิที่ธุิภาพเมื�อเผช้ิญการ

เปลู่�ยนแปลูง แม้ที่่กธุุรกิจจะม่กระบวันการเพื�อจัดการสิ�งต้่างๆ ให้

สำาเร็จอยู่แลู้วั บางกระบวันการก็ฉัับไวักวั่ากระบวันการอื�น

คุณจะไปให้ถึึงเป้าหมายได้้อย่างไร

ผลักด้ันการ์ท่ำางานร์่ว่มกันและการ์แลกเปลี�ยนคัว่ามร์ู้

ขึ้ณ์ะที่่�การผสานระบบ CX กับพาร์ที่เนอร์อย่าง Zoom Atlassian แลูะ Slack ช้่วัยกอบ

กู้สถึานการณ์์เมื�อเราเปลู่�ยนเป็นการที่ำางานที่างไกลูอย่างกะที่ันหัน การที่ำางานร่วัมกันยังเป็นปัญหาค้าใจ 

สำาหรับที่่กธุุรกิจ โดยเฉัลู่�ย 70 เปอร์เซึ่็นต้์ขึ้องเอเจนต้์ใน SMB กลู่าวัวั่าต้ั�งแต้่เกิดการระบาด

ค้รั�งใหญ่น่� ต้้องที่่่มเที่มากขึ้้�นในการที่ำางานร่วัมกับที่่มอื�นที่่�ไม่ใช้่ด้านการบริการลููกค้้า ยิ�งกวั่านั�น 66 
เปอร์เซึ่็นต้์ขึ้องเอเจนต้์ประจำา SMB กลู่าวัวั่าการร่วัมมือกับที่่มที่่�ไม่ใช้่ด้านบริการลููกค้้าที่่�ง่ายขึ้้�นจะ

ช้่วัยให้ต้นเองม่ประสิที่ธุิผลูกวั่าเดิม

เราได้อธุิบายแลู้วัวั่าที่ำาไมขึ้้อมูลูลููกค้้าแลูะธุุรกิจไม่ค้วัรถึูกแบ่งแยก แลูะการแลูกเปลู่�ยนค้วัามร้้นั�นเป็น

หน้�งในวัิธุ่ที่่�ด่ที่่�จะแก้ไขึ้การแบ่งแยก เช้่น ค้วัามร้้ภายในจากที่่มช้่วัยเหลูือแลูะบริการลููกค้้า (ค้ำาต้อบ

สำาหรับค้ำาถึามหรือปัญหาที่่�พบบ่อย) อาจนำาไปเพิ�มไวั้ในพอร์ที่ัลูการบริการต้นเอง ไม่เที่่านั�น การ

จัดการค้วัามร้้ยังม่ประโยช้น์ภายในองค้์กรเช้่นกัน โดยการจัดการให้ม่การแบ่งปันขึ้้อมูลูเก่�ยวักับ

ผลูิต้ภัณ์ฑ์์ เค้ลู็ดลูับ แลูะเที่ค้นิค้อย่างกวั้างขึ้วัางระหวั่างที่่มแลูะแผนกต้่างๆ ที่ั�งหมด

02
เป้าหมายในฝัน:  
บร์่ษััท่ปลูกฝังส่ภาพิ่แว่ด้ล้อมท่ี�ย่นด้ีกับคัว่ามเปลี�ยนแปลง 
กร์ะบว่นการ์ต์่างๆ ท่ี�ปร์ับเปลี�ยนได้้ และไม่มีใคัร์ยึด้ต์่ด้กับ “เร์า
ท่ำาแบบนี้มาต์ลอด้”

73%
เมื�อจำานว่นท่่กเก็ต์เพิ่่�มขึ้น 73% ของบร์่ษััท่ท่ี�ผลงานด้ีได้้
เพิ่่�มบท่คัว่ามศููนย์คัว่ามช่ว่ยเหลือ ซ็ึ�งมากกว่่า 2.2 เท่่า เมื�อ
เท่ียบกับบร์่ษััท่ท่ี�ผลงานไม่ด้ี
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ใช้งานอัต์โนมัต์่เพิ่ื�อลด้งานจำาเจและคั่าใช้จ่าย
ด้้านการ์จัด้การ์การ์เปลี�ยนแปลง 

งานอัต้โนมัต้ิแลูะการขึ้ยายต้ัวัอย่างสมเหต้่สมผลูนั�นค้วับคู้่กัน ยิ�งกระบวันการ

ต้้องอาศัยมน่ษัย์มากเที่่าไร ก็ยิ�งแยกออกจากกระบวันการอื�นยากขึ้้�นเที่่านั�น ซึ่้�ง

ขึ้ัดขึ้วัางค้วัามสามารถึขึ้องบริษััที่ในการสร้าง CX ที่่�ด่เย่�ยม นั�นก็เพราะที่ำาให้

ผู้ค้นค้ิดวั่าการเปลู่�ยนแปลูงใด ก็ต้าม กระที่ั�งสิ�งที่่�ธุุรกิจค้วัรเปลู่�ยนแปลูงเพื�อ

ประโยช้น์ขึ้องลููกค้้านั�น เป็นปัญหามากกวั่าค้วัามค้่้มค้่า เพราะอย่างน่�กระบวันการ

ต้่างๆ จ้งเกิดการสืบที่อดกันมา แลูะกลูายเป็นนิสัยที่่�ไม่ด่ในการปฏิิบัต้ิงาน

ที่่ม CX สามารถึหลู่กเลู่�ยงเหต้่การณ์์เช้่นน่�ได้โดยวัางเดิมพันใหญ่อย่างฉัลูาด 
นั�นค้ือสร้างกระบวันการแลูะที่่่มที่รัพยากรให้การดำาเนินงานที่่�รองรับการขึ้ยาย

ต้ัวัเพิ�มขึ้้�นเช้่น งานจำาเจที่่�อาศัยขึ้้อมูลูเป็นหลูักนั�นสามารถึแลูะค้วัรที่่�จะเป็นแบบ

อัต้โนมัต้ิ ยิ�งใช้้วัิธุ่อัต้โนมัต้ิกับงานเหลู่าน่�มากเที่่าไร ค้่ณ์ก็จะได้แบ่งเวัลูาให้การ

ฝึกอบรมแลูะค้่าดำาเนินธุุรกิจน้อยลูงเที่่านั�น ถึ้าเกิดวั่าม่การเปลู่�ยนแปลูง

จำาไวั้วั่า ค้วัามพยายามไม่ใช้่การที่ำางาน การหาวัิธุ่เพื�อกำาจัดงานจำาเจไม่ได้

แปลูวั่าเอเจนต้์จะไม่ม่ประสิที่ธุิภาพการที่ำางาน แต้่หมายค้วัามวั่าพวักเขึ้าม่

เวัลูามากขึ้้�นสำาหรับงานที่่�สร้างผลูด่ยิ�งกวั่า ซึ่้�งเป็นประโยช้น์อย่างแที่้จริง

ต้่อลููกค้้าที่่�เดือดร้อน เช้่น การต้ัดสินใจเรื�องที่่�กดดันสูง การม่ส่วันร่วัม

ในกระบวันการจัดการค้วัามร้้ หรือการที่ำางานขึ้้ามสายกับที่่มอื�นๆ

ส่ร์้างเว่่ร์์กโฟลว่์เพิ่ื�อเพิ่่�มคัุณภาพิ่ คัว่ามโปร์่งใส่ และการ์คัว่บคัุม

ในเมื�องานอัต้โนมัต้ิสามารถึแบ่งเบาเรื�องสัพเพเหระจากการที่ำางานขึ้องเอเจนต้์แต้่ลูะวัันได้ เวัิร์กโฟลูวั์

ที่่�ด่กวั่าก็ที่ำาได้ค้ลู้ายกัน เรื�องที่่�อาจเป็นปัญหานั�นสามารถึเลูื�อนระดับไปให้ผู้ดูแลู แลูะสามารถึแบ่ง

ปริมาณ์งานต้่างๆ ได้ง่ายขึ้้�นระหวั่างที่่มหากค้วัามต้้องการพ่่งสูงขึ้้�น ผลูที่่�ได้ก็ค้ือประสบการณ์์

ที่่�ราบรื�น ไร้ที่่�ต้ิสำาหรับที่ั�งลููกค้้าแลูะเอเจนต้์ เค้รื�องมือจัดการกระบวันการ อย่าง SweetHawk 

แลูะ Myndbend สามารถึช้่วัยให้กระบวันการใหม่ย่่งยากน้อยลูงแลูะค้ลู้ายกับงานที่่�ที่ำาในแต้่ลูะวััน

ใช้แนว่ท่างส่มาร์์ท่เพิ่ื�อขับเคัลื�อนธุร์ก่จ ด้้ว่ย A.I.  
และเคัร์ื�องมือแมชชีนเล่ร์์นน่ง

การขึ้ยายผลูขึ้องงานอัต้โนมัต้ิให้ค้รอบค้ลู่มเส้นที่างการต้ัดสินใจที่ั�งหมดขึ้องลููกค้้านั�นสามารถึ

สร้างประสบการณ์์ที่่�เฉัพาะต้ัวัยิ�งขึ้้�น ลูดค้่าใช้้จ่าย แลูะยกระดับ CX โดยรวัม โดยค้วัาม

สามารถึด้าน A.I. แลูะแมช้ช้่นเลูิร์นนิง อย่างแช้ที่บอที่ หรือผู้ช้่วัยดิจิที่ัลูอัน “ฉัลูาด” ซึ่้�ง

แสดงบที่ค้วัามศูนย์ค้วัามช้่วัยเหลูือที่่�เหมาะสมให้ลููกค้้า หรือส่งต้่อให้เอเจนต้์โดยที่ันที่่น่� เป็น

สิ�งที่่�ขึ้าดไม่ได้สำาหรับธุุรกิจใดก็ต้ามที่่�ให้ค้วัามสำาค้ัญกับการรองรับการขึ้ยายต้ัวั

โดยรวัมแลู้วั เกือบสามในส่�ขึ้องปฏิิสัมพันธุ์กับบอที่ที่ั�งหมดนั�นจบลูงที่่�มน่ษัย์ ซึ่้�งใช้่วั่าแย่

เสมอไป เพราะปัญหาที่่�นำาลููกค้้าไปสู่เอเจนต้์นั�นอาจเป็นเรื�องที่่�ซึ่ับซึ่้อนเกินไปสำาหรับการบริการ

ต้นเอง อย่างไรก็ต้าม ต้ัวัเลูขึ้ที่่�วั่าอาจสะที่้อนถึ้งต้้นน�ำาขึ้องปัญหา บอที่อาจจะไม่ได้ให้ขึ้้อมูลูที่่�

ถึูกต้้องหรือม่ประโยช้น์ ซึ่้�งม่ขึ้้อมูลูบ่งช้่�วั่าการได้รับขึ้้อมูลูที่่�ถึูกต้้องนั�นเก่�ยวัขึ้้องกับค้วัามผิด

หวัังมากที่่�ส่ดเมื�อปฏิิสัมพันธุ์กับบอที่ ที่ั�งหมดน่�สะที่้อนวั่าในขึ้ณ์ะที่่�ลููกค้้านิยมใช้้วัิธุ่อะไรก็ได้ที่่�

ช้่วัยแก้ปัญหาเร็วัขึ้้�น แลูะเมื�อบอที่ไม่ได้ผลู ก็นำาไปสู่ปฏิิสัมพันธุ์ 1:1 ที่่�น่าผิดหวัังซึ่�ำาไปอ่ก ซึ่้�งไม่

ได้ช้่วัยสร้างประสบการณ์์ที่่�ด่สำาหรับเอเจนต้์หรือเสริมค้วัามน่าเช้ื�อถึือด้าน CX ขึ้องค้่ณ์

เสริมขึ้่มกำาลูังให้ที่่มแนวัหน้าด้วัยกระบวันการแลูะเค้รื�องมือที่่�เอื�อให้การปฏิิบัต้ิงาน CX ที่ั�งหมด

ปรับเปลู่�ยนได้แลูะค้งประสิที่ธุิภาพแม้วั่าสิ�งต้่างๆ กำาลูังเปลู่�ยนแปลูงไป เที่ค้โนโลูย่ที่่�เหมาะสมก็เป็น

อ่กวัิธุ่หน้�งในการสร้างค้วัามค้ลู่องต้ัวัขึ้องธุุรกิจ ซึ่้�งต้่อไปเราจะอธุิบายเรื�องเค้รื�องมือต้่างๆ

ของลูกคั้า Zendesk 
กำาลังใช้คัว่ามส่ามาร์ถืด้้านงาน
อัต์โนมัต์ ่

ของ SMB กล่าว่ว่่ากำาลัง
จะเพิ่่�มหร์ือขยายขีด้คัว่าม
ส่ามาร์ถืด้้าน AI หร์ือ ML

87%

27%
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ลงทุนในเทคโนโลยีที�ยืด้หยุ่นซึ�งส่งเสริมเป้า
หมาย CX ของคุณ

บริษััที่ที่่�ค้ลู่องต้ัวันั�นอาศัยเค้รื�องมือที่่�ยืดหย่่นซึ่้�งที่ำาให้การเปลู่�ยนแปลูง

นั�นค้่้มค้่า รวัดเร็วัขึ้้�น แลูะที่ำาให้ที่่กฝ่ายที่่�เก่�ยวัขึ้้องย่่งยากน้อยลูง

Colleen Berube, Chief 
Information Officer, Zendesk 

03
คุณจะไปให้ถึึงเป้าหมายได้้อย่างไร

ใช้ปร์ะโยชน์จากเท่คัโนโลยีแบบโอเพิ่นท่ี�ส่ร์้างขึ้นเพิ่ื�อนว่ัต์กร์ร์มแล 
ะการ์ขยายต์ัว่อย่างแท่้จร์่ง

ยังจำาที่่�เราพูดถึ้งกระบวันการที่่�ต้้องอาศัยมน่ษัย์ได้ใช้่ไหม วั่าที่ำาให้การแยกออกจากกระบวันการแบบ

เด่ยวักันน่�ได้ยาก ซึ่้�งเป็นเรื�องจริงไม่ต้่างจากแพลูต้ฟอร์มที่่�สร้างประสบการณ์์เหลู่าน่�ขึ้้�นมา การลูงที่่นด้าน

เที่ค้โนโลูย่ลู้วันเป็นเรื�องใหญ่ แลูะต้ัวัเลูือกที่่�รองรับการขึ้ยายต้ัวัได้มากที่่�ส่ดก็ค้ือแพลูต้ฟอร์มแบบโอเพนที่่�

ยืดหย่่น ซึ่้�งช้่วัยจัดการไม่ให้ค้่ณ์ต้้องที่ำาโปรเจกต้์ที่่�เปลูืองเวัลูา ไม่วั่าอนาค้ต้ขึ้้างหน้าเกิดอะไรขึ้้�นก็ต้าม

พิจารณ์าถึ้งค้วัามรวัดเร็วัสู่ต้ลูาด ค้วัามยาก-ง่ายในการใช้้งาน แลูะการรองรับ

จำานวันการใช้้งานที่่�เพิ�มขึ้้�นเมื�อต้้องต้ัดสินใจเรื�องสำาค้ัญเช้่นน่�

ปร์ะส่านธุร์ก่จของคัุณด้้ว่ยการ์ผส่านร์ะบบกับแอปและพิ่าร์์ท่เนอร์์ท่ี�คัุณต์้องการ์ 

ธุุรกิจลู้วันต้้องขึ้้องเก่�ยวักัน การเป็นที่่กสิ�งให้ที่่กค้นนั�นแที่บเป็นไปไม่ได้ แลูะในฐานะธุุรกิจก็ต้้องอาศัยการร่วัม

มืออย่างรอบค้อบกับพาร์ที่เนอร์ที่่�เหมาะสมเพื�อขึ้ยายแพลูต้ฟอร์ม CX ขึ้องค้่ณ์ ลูองมองหาโซึ่ลููช้ัน CX ที่่�

เขึ้้ากันได้ด่กับโซึ่ลููช้ันอื�น โดยเฉัพาะแอปแลูะการผสานระบบที่่�เหมาะกับงานในมือขึ้องค้่ณ์มากกวั่าเดิม แนวัที่าง

น่�ยังช้่วัยจัดการให้ธุุรกิจขึ้องค้่ณ์สอดค้ลู้องกับระบบนิเวัศธุุรกิจโดยรวัมในโลูกดิจิที่ัลูที่่�เปลู่�ยนผันอยู่เสมอ

เป้าหมายในฝัน:  
ธุร์ก่จเน้นการ์ลงทุ่นในเคัร์ื�องมือท่ี�ยึด้หลักการ์คัว่ามเปิด้
กว่้าง การ์ผส่านร์ะบบท่ี�ร์าบร์ื�น และคัว่ามยืด้หยุ่น

[บร์่ษััท่ท่ี�ปร์ะส่บคัว่ามส่ำาเร์็จ]
กำาลังส่ร์้างน่ยามให้อุต์ส่าหกร์ร์ม
แท่นท่ี�จะต์่อเต์่มจากท่ี�เป็นอยู่
เด้่ม ซ็ึ�งช่ว่ยให้บร์่ษััท่มีคัว่าม
ฉับไว่และใช้เท่คัโนโลยีเป็น
เคัร์ื�องมือท่ี�ส่่งเส่ร์่มให้บร์ร์ลุ
ว่ัต์ถืุปร์ะส่งคั์ของธุร์ก่จ ผ่ด้กับ
ร์ะบบท่ี�ผลักด้ันว่่ธีด้ำาเน่นธุร์ก่จ

““
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ส่่งเส่ร์่มให้ทุ่กคันปร์ับเปลี�ยนด้้ว่ย 
เคัร์ื�องมือท่ี�ใช้ง่ายและแท่บไม่ต์้องโคั้ด้

ค้วัามค้ลู่องต้ัวันั�นขึ้้�นอยู่กับที่ั�งค้วัามเร็วัแลูะประสิที่ธุิผลู หากต้้อง

ใช้้สมาช้ิกที่่มด้านเที่ค้นิค้หลูายค้นแลูะใช้้เวัลูานานเพื�อที่ำาเรื�องง่ายๆ 

เช้่น การสร้างเวัิร์กโฟลูวั์ใหม่หรือการอัปเดต้บอที่ นั�นไม่นับวั่าค้่ณ์

ค้ลู่องต้ัวั แลูะกระบวันการขึ้องค้่ณ์ก็ไม่รองรับการขึ้ยายต้ัวั

จำาไวั้วั่าการต้ั�งค้่าที่่�ง่ายดายนั�นไม่ได้แปลูวั่าไม่ต้้องต้ั�งค้่าเลูย บริษััที่อาจถึูก

ช้วันเช้ื�อให้พ้�งพาการสอนงานหรือการฝึกอบรมที่่มเพื�อให้ที่่มงานสามารถึ

ใช้้เค้รื�องมือใหม่ แต้่การอธุิบายค้วัามค้าดหวัังเมื�อการเปลู่�ยนแปลูงรอ

อยู่ขึ้้างหน้าให้พวักเขึ้ารับร้้เป็นเรื�องสำาค้ัญ แผนที่่�วัางไวั้เป็นอย่างด่นั�น

อาจลู้มเหลูวัได้หากไม่ม่ใค้รบริหารจัดการกระบวันการนำามาใช้้ การต้ั�งค้่า

เวัิร์กโฟลูวั์ เงื�อนไขึ้ แลูะที่ริกเกอร์ภายในแพลูต้ฟอร์ม CX ขึ้องค้่ณ์

โดยค้วัามช้่วัยเหลูือจากพาร์ที่เนอร์อย่าง Workato หรือ Tray 
สามารถึที่ำาให้เกิดประสบการณ์์เอเจนต้์ที่่�ราบรื�นอย่างที่่�ค้่ณ์ค้าดหวัังได้

แต์กต์่างในฐานะธุร์ก่จขนาด้เล็กท่ี�คัล่องต์ัว่

ธุุรกิจขึ้นาดเลู็กค้งจะเขึ้้าใจค้วัามสำาค้ัญขึ้องค้วัามค้ลู่องต้ัวัด่กวั่าใค้ร SMB 
หลูายแห่งภูมิใจวั่าได้ใกลู้ช้ิดกับลููกค้้าขึ้องต้นเองมากกวั่า ดังนั�นก็ค้วัรที่ำา

ต้ามสิ�งที่่�ลููกค้้าต้้องการได้ด่กวั่า แม้การบริการแบบ 1:1 ที่ำาให้เกิดระดับ

ค้วัามใกลู้ช้ิดกับลููกค้้าที่่�น่าอิจฉัา แต้่เหต้่ผลูหน้�งในการสร้างค้วัามค้ลู่องต้ัวั

ก็ค้ือการรักษัาค้วัามใกลู้ช้ิดที่่�วั่าแลูะบริการระดับสูงเมื�อธุุรกิจขึ้ยายต้ัวั

ขึ้่าวัด่ก็ค้ือ SMB กำาลูังวัางรากฐานขึ้องค้วัามค้ลู่องต้ัวัอยู่แลู้วั ม่เพ่ยง 
5 เปอร์เซึ่็นต้์ขึ้องผู้นำา SMB เที่่านั�นที่่�ระบ่วั่าการเปลู่�ยนแปลูงการบริการ

ลููกค้้าเป็นเรื�องที่้าที่าย ที่่�ต้้องอาศัยค้วัามรอบค้อบอยู่เสมอเพื�อให้เขึ้้าใจใน

การจัดการการเปลู่�ยนแปลูงอย่างช้ัดแจ้งต้่อไปน่�เราจะอธุิบายอย่างลูะเอ่ยด

เรื�องค้่ณ์สมบัต้ิที่่�เป็นเอกลูักษัณ์์ ค้วัามที่้าที่าย แลูะโอกาสต้่างๆ สำาหรับ

ธุุรกิจขึ้นาดเลู็กที่่�เริ�มต้้นโค้รงการฝึกอบรมค้วัามค้ลู่องต้ัวัขึ้องต้นเอง

เปลี�ยนการ์ร์ับฟังลูกคั้าให้ง่ายขึ้น1.

ออกแบบท่ีมของคัุณให้มีปร์ะส่่ท่ธ่ภาพิ่เส่มอแม้เก่ด้การ์เปลี�ยนแปลง2.

ลงทุ่นในเท่คัโนโลยีท่ี�ยืด้หยุ่นซ็ึ�งส่่งเส่ร์่มเป้าหมาย CX ของคัุณ3.

เราจะอธุิบายแต้่ลูะเรื�องโดยใช้้หลูักการที่ั�งสามขึ้องค้วัามค้ลู่องต้ัวัต้ามที่่�บอกไวั้ในแต้่แรก

เปลี�ยนการ์ร์ับฟังลูกคั้าให้ง่ายขึ้น

ข้อมูลของท่ีม Benchmark ระบ่วั่า SMB กำาลูังให้ค้วัามสำาค้ัญกับเค้รื�องมือเช้ิงสนที่นา เช้่น การ

ส่งขึ้้อค้วัามโซึ่เช้่ยลู มากกวั่าธุุรกิจในภาค้ส่วันอื�น ซึ่้�งถึือวั่าเป็นขึ้่าวัด่ เพราะจากขึ้้อมูลูน่�พบวั่าลููกค้้าอาย่ไม่เกิน 
40 ปีต้ั�งใจ ใช้้จ่ายเพื�อประสบการณ์์ลููกค้้าที่่�เฉัพาะต้ัวัมากขึ้้�น ซึ่้�งรวัมถึ้งการสื�อสารกับแบรนด์ผ่านช้่องที่าง  
ที่่�ใช้้เป็นปกต้ิในช้่วัิต้ประจำาวััน

58%
ส่ำาหร์ับ SMB คัว่ามคัล่องตั์ว่นั�นเกี�ยว่ข้องกับการ์ปร์ะหยัด้คั่าใช้จ่าย 
โด้ย 58% ของผู้ต์อบแบบส่อบถืามร์ะบุว่่าคัว่ามคัล่องต์ัว่ช่ว่ยลด้
ต์้นทุ่นได้้มากกว่่า 10%
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จากขึ้้อมูลูพบวั่า 31 เปอร์เซึ่็นต้์ขึ้อง SMB ระบ่วั่าค้วัามที่้าที่ายในการเพิ�ม

ช้่องที่างใหม่นั�น "ไม่ม่เลูย" หรือ "ม่น้อยนิด" แต้่ม่เพ่ยง 52 เปอร์เซึ่็นต้์

ขึ้อง SMB เที่่านั�นที่่�ช้่วัยเหลูือแลูะบริการผ่านสองช้่องที่าง ซึ่้�งเอเจนต้์นิยม

ที่ำางานในสองช้่องที่าง ก็เพราะสน่กกับการที่ำางานที่่�หลูากหลูาย แลูะการได้

รับการยอมรับจากเอเจนต้์อยู่เรื�อยๆ นั�นจะเป็นสิ�งสำาค้ัญมากเนื�องจากม่การ

เริ�มต้้นใช้้งานช้่องที่างใหม่เพิ�มขึ้้�น การออกแบบที่่มแลูะกระบวันการให้ฉัับไวั

เมื�อเกิดการเปลู่�ยนแปลูงนั�นจะไปได้ไกลู ซึ่้�งเราจะอธุิบายต้่อไปหัวัขึ้้อถึัดไป

ออกแบบท่ีมของคัุณให้มีปร์ะส่่ท่ธ่ภาพิ่เส่มอแม้เก่ด้การ์เปลี�ยนแปลง

การกลูายเป็นองค้์กรที่่�เน้นค้วัามร้้เป็นหน้�งในวัิธุ่ที่่�ด่สำาหรับธุุรกิจขึ้นาด

เลู็กในการขึ้ยายขึ้นาดอย่างช้าญฉัลูาด จัดการให้การเปลู่�ยนค้ำาต้อบสำาหรับ

ที่ิกเก็ต้การช้่วัยเหลูือแลูะบริการเป็นบที่ค้วัามในฐานค้วัามร้้ได้ง่ายขึ้้�น แลูะ

ม่การจัดการค้วัามร้้แลูะกระบวันการดูแลูรักษัาอย่างพร้อมสรรพ

อาจดูเหมือนไม่ใช้่เรื�องใหญ่หากม่การต้ิดต้ามกระบวันการด้วัยสเปรดช้่ต้

แลูะเอกสารที่่�ใช้้ร่วัมกัน แต้่จะกลูายเป็นค้วัามที่้าที่ายอย่างแน่นอน

ในการที่ำาต้ามค้วัามค้าดหวัังขึ้องลููกค้้าเมื�อบริษััที่เต้ิบโต้ขึ้้�น

SMB ไม่ม่ขึ้้อมูลูอย่างที่่�ต้้องการ โดย 43 เปอร์เซึ่็นต้์ระบ่วั่าม่ขึ้้อมูลูเพ่ยงพอสำาหรับ

ต้ิดต้ามการบริการลููกค้้าแลูะ KPI เที่่านั�น ยิ�งกวั่านั�น การม่ขึ้้อมูลูลููกค้้าที่่�สมบูรณ์์นั�น

เป็นค้วัามที่้าที่ายมากที่่�ส่ดสำาหรับ SMB โดยเกือบหน้�งในส่� หรือ 23 เปอร์เซึ่็นต้์ขึ้อง

เอเจนต้์ใน SMB กลู่าวัวั่าอยากให้เพิ�มเป็นค้วัามสามารถึอย่างหน้�ง น่�ถึือเป็นโอกาส

ใหญ่สำาหรับ SMB ที่่�จะมอบขึ้้อมูลูประสบการณ์์ลููกค้้าที่่�สมบูรณ์์ขึ้้�นให้เอเจนต้์ ซึ่้�งจะ

ช้่วัยจัดการไม่ให้ประสบการณ์์ดังกลู่าวัเกิดขึ้าดต้กบกพร่องเมื�อฐานลููกค้้าเต้ิบโต้ขึ้้�น

ลงทุ่นในเท่คัโนโลยีท่ี�ยืด้หยุ่นซ็ึ�งส่่งเส่ร์่มเป้าหมาย CX ของคัุณ

SMB ม่แนวัโน้มที่่�จะม่เค้รื�องมือที่่�เอื�อให้ปรับเปลู่�ยนโดยไม่ต้้องเขึ้่ยนโค้้ด หรือพ้�งพา

ฝ่าย IT หรือนักพัฒนาระบบ ซึ่้�งเป็นผลูด่อย่างยิ�งต้่ออนาค้ต้อันค้ลู่องต้ัวั

ของ SMB คัาด้ว่่างบปร์ะมาณด้้านเท่คัโนโลยี
ของต์นจะเพิ่่�มขึ้น โด้ยมี 5% ท่ี�คัาด้ว่่าจะเพิ่่�ม
มากกว่่า 25%33%

ในเมื�อธุุรกิจขึ้นาดเลู็กได้วัางแผนงบประมาณ์แลูะที่่มโดยค้ำาน้งถึ้งค้วัามค้ลู่องต้ัวั การวัาง

กลูย่ที่ธุ์การช้่วัยเหลูือแลูะบริการแบบ omnichannel ก็สำาค้ัญ นั�นหมายถึ้งการเปิดรับ

การส่งขึ้้อค้วัาม การเพิ�มแอปแลูะการผสานระบบเพื�อยกระดับประสบการณ์์ดังกลู่าวั รวัมที่ั�ง

การปรับใช้้เป็นงานอัต้โนมัต้ิแลูะ AI เพื�อเพิ�มค้วัามค้ลู่องต้ัวัให้กระบวันการเมื�อใดก็ต้ามที่่�ที่ำาได้

48%
SMB โด้ยเฉลี�ย 48 เปอร์์เซ็็นต์์ร์ะบุว่่ามีการ์ใช้งาน
อัต์โนมัต์่และบอท่เพิ่ื�อลด้คัว่ามซ็ับซ็้อนในการ์ปฏ่บัต์่
งาน ซ็ึ�งส่ะท่้อนจำานว่นท่ี�เพิ่่�มขึ้นอย่างชัด้เจนในปีท่ี�
ผ่านมา
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ลููกค้้าอย่างสม�ำาเสมอแลูะรอบค้อบ ปรับปรุงที่่มแลูะกระบวันการต้่างๆ ให้ค้ลู่องต้ัวั แลูะใช้้แนวัที่างที่่�

รัดก่มในการต้ัดสินใจด้านเที่ค้โนโลูย่เพื�อให้ CX ที่่�ค้ลู่องต้ัวัเป็นเรื�องปกต้ิธุรรมดา

พิ่ร์้อมต์่อยอด้คัว่ามร์ู้เร์ื�องคัว่ามคัล่องต์ัว่ของคัุณแล้ว่ใช่ไหม
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