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ประสบการณ์ท่ี ดีกวา่สำาหรับลูกค้า
จากการมีส่วนร่วมทุกช่องทาง

ย่ิ งได้พูดคุย ความสัมพันธ์ย่ิ งดีขึ ้ น

การพูดคุยในหมู่ เพื่ อนเริ่ มต้นได้ง่ายๆ ทาง Facebook หรื อเมื่ อได้พบกันตัว

ตอ่ตัว แตก่ารปฏิสัมพันธ์กับลู กค้าน้ันมีความท้าทายกว่ามาก ลองคำานวณ

จำานวนลู กค้าที่ มี  นำ าไปคู ณกับช่องทางการส่ื อสารทั ้งหมด รวมไปถึงการส่ื อสาร

ที่ ลู กค้าทำาได้ง่ายๆ ทางมือถือ ปัจจัยทั ้งหมดน้ี ทำาให้การบริ หารความสัมพันธ์

กับลู กค้ายุ่งยากขึ ้ น 

การจัดการแบบไร้ระบบการสนับสนุนแบบรวมศูนย์จะทำาให้การติดตอ่ส่ื อสารกับ

ลู กค้าโดยใช้เครื่ องมือหรื อซอฟต์แวร์ต่างๆ แยกส่วนกันและไมส่ามารถให้

ประสบการณ์แบบครบวงจรได้  ในปัจจุบัน การตอบคำาถามลู กค้าน้ันมีความ

สำ าคัญพอๆ กับการติดตามเวลาและช่องทางที่ ลู กค้าใช้ติดตอ่คุณ เพื่ อให้พูดคุย

ได้อย่างตอ่เน่ื องแบบไม่สะดุด

ลักษณะของการบริการท่ี ดีน้ันเปล่ี ยนแปลงไป

เศรษฐกิจดิจิทัลและการนำ าเทคโนโลยีมาใช้อย่างรวดเร็ วพลิกโฉมประสบการณ์

ที่ ลู กค้าได้รับ แม้ลู กค้าจะยังเช่ื อการตลาดแบบปากตอ่ปาก แต่ โดยมากจะมา

จากเว็บไซต์รี วิวและผู้ คนที่ ตนไม่รู้ จัก นอกจากน้ี  ยังมีการติดตอ่บริ ษัทเพื่ อ

สอบถามข้อมูลกอ่นตัดสิ นใจทั ้งกอ่นและหลังการขาย

ลู กค้ามี ข้อมู ลมากขึ ้ นเพื่ อใช้ประกอบการตัดสิ นใจท่ี ดีขึ ้ น ซ่ึ งถือเป็ นเรื่ องดี  

แตน่ั่ นก็หมายความว่าธรุกิจต่างๆ ต้องเตรี ยมทรัพยากรมากขึ ้ นเพื่ อรองรับการ

ติดตอ่จากลู กค้าในปริ มาณมาก ยิ่ งธรุกิจตอบโจทย์ความคาดหวังของลู กค้าได้

มาก ลู กค้าก็ยิ่ งเกิดความคาดหวังมากขึ ้ นเรื่ อยๆ การทำางานลักษณะน้ี อาจฟังดู

ทำาได้ยาก แตม่าตรฐานของผู้ บริ โภคที่ สู งขึ ้ นทุกวันช่วยให้เราให้บริการลู กค้า

ได้ดียิ่ งขึ ้ น

ผลจากการวิจัยในรายงานแนวโน้มประสบการณ์สำ าหรับลู กค้าของ Zendesk 

ประจำาปี  2020 เผยให้เห็นว่าความจงรักภักดีของลู กค้าน้ันมาจากปัจจัยที่ มาก

ขึ ้ น ผู้ บริ โภคคาดหวังว่าจะติดตอ่แบรนด์ ได้จากหลายช่องทางมากขึ ้ นและ

ต้องการให้แบรนด์แก้ปัญหาได้รวดเร็ วขึ ้ นจากทุกช่องทางที่ ติดตอ่ได้
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Customer expectations 
for a response by channel
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ความคาดหวังของลูกค้าในการตอบกลับโดยแบ่งตาม
ช่องทางต่างๆ

ไม่ถึ ง 1 ช่ั วโมงไม่ถึง 5 นาที เกิน 1 ช่ั วโมง

โทรศั พท์

อุปกรณ์ช่วยเหลือด้วยเสี ยง

แชท

SMS

การรับส่งข้อความ

โซเชี ยลมี เดีย

แอปของบริ ษัท

อี เมล

แบบฟอร์มออนไลน์

% ของลู กค้าที่ สำ ารวจ

แม้ช่องทางติดตอ่ดั ้งเดิม เช่น อีเมลหรื อโทรศัพท์  จะยังมีความสำ าคัญ แตผ่ล

การวิจัย Benchmark ระบวุ่าผู้ บริ โภคมีความอดทนรอน้อยลง และผู้ เข้าร่วม

งานวิจัย 51% คาดหวังว่าระยะเวลาการตอบกลับทางโทรศัพท์ต้องไมถ่ึง 5 นาที

และ 28% คาดหวังการตอบกลับในเวลาเท่าๆ กันทางช่องทางแชทสด การติดตอ่

ส่ื อสารได้ทันทีทางช่องทางใหม่ๆ และช่องทางที่ กำาลังมาแรงอย่างโซเชี ยลมี

เดียและ SMS น้ันส่งผลให้ลู กค้าคาดหวังว่าแบรนด์จะตอบกลับได้เร็ วกว่าการใช้

ช่องทางดังเดิมอย่างอีเมลและโทรศัพท์  ความเร็ วในการตอบกลับกลายเป็ น

ปัจจัยที่ ทวีความสำ าคัญเมื่ อลู กค้าพิจารณาช่องทางติดตอ่ธรุกิจของคุณ

ข้อมูลเผยว่าลู กค้าครึ่ งหน่ึ งเลือกช่องทางการติดตอ่ตามความเร็ วในการตอบ

กลับที่ ต้องการ และอีกครึ่ งหน่ึ งกล่าวว่าต้องการติดตอ่ฝ่ายบริการลู กค้ามากกว่า

การใช้ช่องทางเดิมๆ ที่ ตนใช้ติดตอ่เพื่ อนหรื อครอบครัว น่ั นหมายความว่า การ

ตอบกลับอย่างรวดเร็ วในช่องทางที่ ลู กค้าเลือกส่งผลตอ่ความพึงพอใจและความ

จงรักภักดีของลู กค้าโดยตรง

อย่างไรก็ดี  แม้ลู กค้าจะมีความคาดหวังดังที่ กล่าวมา บริ ษัทส่วนใหญ่ยังไม่ ได้

เปิ ดช่องทางการติดตอ่อื่ นๆ ที่ นอกเหนือไปจากโทรศัพท์และอีเมล มีบริ ษัทไม่

ถึง 30% ที่ มี ช่องทางแชท การส่งข้อความทางโซเชี ยลมีเดีย บ็อท หรื อชุมชน

ติดตอ่ ซึ่ งทั ้งหมดน้ี เป็ นช่องทางที่ สำ าคัญในการติดตอ่อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย

ที ม CX ส่วนใหญ่ ไม่ ได้เสนอช่องทางการติดต่ออ่ื นนอกเหนือ
จากโทรศั พท์และอีเมล

• มี เพี ยง 28% เท่าน้ันที่ มี ฐานความรู้

• น้อยกว่า 30% เสนอการแชท การส่งข้อความในโซเชี ยลมี เดีย การส่งข้อความในแอป 

บ็อท หรื อชุมชน

ที มไม่ ได้วางแผนเพ่ิ มช่องทางแบบเรี ยลไทม์ ท่ี ลู กค้าต้องการ

• เน่ื องจากการตอบสนองและการแก้ ไขที่ รวดเร็ วถือเป็ นส่ิ งสำ าคัญอันดับแรกของ

ลู กค้า

• มี บริ ษัทมาตรฐานเพี ยง 35% เท่าน้ันที่ ใช้วิธีติดต่อกับลู กค้าจากทุกช่องทาง 

ช่วยให้ทีมตอบโจทย์ความคาดหวังของลูกค้า

การตอบสนองความต้องการของลู กค้าน้ันสามารถทำาได้ด้วยการใช้ โมเดลการมี

ส่วนร่วมที่ ช่วยให้คุณติดตามลู กค้าได้ทุกช่องทาง และปรับเปลี่ ยนตามความ

ต้องการ ความชอบ หรื อความคาดหวังที่ เปลี่ ยนแปลงไปของลู กค้าได้ทันท่วงที  

นอกจากน้ี  ยังต้องมี โซลู ชันที่ ช่วยคุณทำางานได้มากขึ ้ น การปิ ดใบส่ั งงานได้

ถือเป็ นเรื่ องดี  แตส่ิ่ งที่ ดีกว่าคือการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ  การบริการที่ ยอด

เยี่ ยมไม่ ได้มาจากการปิ ดใบส่ั งงานได้เท่าน้ัน แตเ่ราต้องรู้ จักและรู้ ใจลู กค้า

ด้วย

วิธี ที่ ดี ในการทำาความรู้ จักลู กค้าคือเราจะต้องมี ช่องทางและช่วงเวลาให้ลู กค้า

เลือกติดตอ่ธรุกิจตามความสะดวกได้  ไม่ ใช่เพราะลู กค้าบางคนชอบติดตอ่ทาง

โทรศัพท์และบางคนชอบการบริการด้วยตัวเองเท่าน้ัน แตเ่ป็ นเพราะลู กค้า

ชอบตัวเลือก การหาช่องทางที่ เหมาะกับลู กค้าจะทำาได้ ไม่ยาก เมื่ อเรารู้ ว่า

คำาถามที่ ลู กค้าถามซับซ้อนเพียงใด การขอความช่วยเหลือสะดวกมากน้อยแค่

ไหน และต้องเข้าใจบริ บทว่าลู กค้าเป็ นใคร ทำาอะไร และต้องการคำาตอบเร่งด่วน

แค่ ไหน

ธรุกิจทุกขนาดสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของลู กค้าได้เสมอ ขอเพียงมีการ

บริการครบวงจรแบบเช่ื อมถึงกันทุกช่องทาง หรื อเลือกเปิ ดปิ ดช่องทางได้

เชิ งกลยทุธ์เมื่ อธรุกิจเติบโตขึ ้ น ปัจจัยที่ สำ าคัญคือเราจะต้องเปิ ดช่องทางให้

ลู กค้าติดตอ่กับธรุกิจได้อย่างสะดวกทุกช่องทางและทุกเวลา โดยการเช่ื อมโยง

ช่องทางทั ้งหมดเข้าด้วยกัน ให้เจ้าหน้าที่ พูดคุยกับลู กค้าได้ตอ่เน่ื อง เข้าถึง

ประวัติและข้อมูลบริ บทต่างๆ ได้  รวมทั ้งมอบประสบการณ์ที่ รวดเร็ ว ราบรื่ น 

และเหมาะกับลู กค้าแตล่ะคนตามที่ คาดหวังไว้ ได้
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ให้ลูกค้าให้ข้อมูลแล้วจบในท่ี เดียว

การบริการที่ ยอดเยี่ ยมน้ันคือการทำาให้ลู กค้าติดตอ่ธรุกิจเพื่ อขอรับความช่วย

เหลือได้ง่ายๆ แตธ่รุกิจหลายแห่งที่ ให้บริการความช่วยเหลือหลายช่องทางอาจ

ยังทำาได้ ไมด่ีนัก การมี ช่องทางติดตอ่หลายช่องทางโดยแตล่ะช่องทางมี เจ้า

หน้าที่ และระบบคนละชุดน้ันทำาให้ลู กค้าต้องอธิ บายปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที

ละขั ้นตอนกับเจ้าหน้าท่ี ทุกคนซ้ำ าหลายรอบ 

ปัญหาลักษณะน้ี ไม่ ใช่เรื่ องใหม่ แตทุ่กอย่างกำาลังจะเปลี่ ยนไป ลู กค้า 71% คาด

หวังว่าฝ่ายต่างๆ ของบริ ษัทจะประสานงานกันเองภายในเพ่ื อที่ ลู กค้าจะได้ ไม่

ต้องอธิ บายปัญหาซ้ำ าๆ 

ทีมสนับสนุนจะตอบโจทย์ลู กค้าได้เม่ื อมี ระบบที่ เช่ื อมโยงถึงกันเพื่ อให้เจ้า

หน้าที่ มี ข้อมู ลประกอบที่ จำาเป็ นในการตอบสนองลู กค้า เช่น อีเมลของลู กค้า 

ประเภทบัญชี  หรื อเหตุผลที่ ลู กค้าติดตอ่เข้ามาครั ้งล่าสุด หากทำาได้ดังน้ี  

ลู กค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ ตรงกับตนเองตามที่ คาดหวังไว้  และเจ้าหน้าท่ี

ไมต่้องถามคำาถามเดิมซ้ำ า

ลู กค้าส่วนใหญ่เลือกติดตอ่บริ ษัทตามช่องทางที่ สะดวกที่ สุด และโดยมากจะ

เริ่ มจากการทำาส่ิ งต่างๆ ด้วยตนเองกอ่นโดยการหาคำาตอบในศูนย์ช่วยเหลือ 

แล้วเริ่ มแชทจากช่องทางน้ัน เจ้าหน้าที่ ที่ ประสานงานในช่องทางแชทควรมี

ข้อมู ลว่าลู กค้าดู บทความใดไปแล้วเพื่ อเลี่ ยงการแนะนำ าให้ลู กค้าดูหน้าน้ัน เจ้า

หน้าที่ ที่ มีแหลง่ข้อมู ลลู กค้าจากส่วนกลางจะมีอำานาจตัดสิ นใจจากข้อมูล

ประกอบ แทนท่ี จะต้องประเมินจากสัญชาตญาณ 

เช่นเดียวกัน หากแอปของคุณมี ส่วนการช่วยเหลืออยู่ แล้ว เจ้าหน้าที่ ก็ ไม่

จำาเป็ นต้องถามลู กค้าว่าใช้แอปเวอร์ชันใดและใช้อุปกรณ์ ใดอยู่  เจ้าหน้าที่ จะรู้

สาเหตขุองปัญหาได้เร็ ว และใช้ปัญญาประดิษฐ์  (AI) ช่วยประเมินได้ว่าลู กค้าจะ

พึงพอใจจากการติดตอ่สอบถามครั ้งน้ี แค่ ไหน พร้อมทั ้งดำาเนินการเพื่ อมอบ

ประสบการณ์ที่ ดี ให้ลู กค้าได้

การสนทนาแบบเช่ื อมระบบถึงกันทำาให้เข้าใจลูกค้า
ในเชิ งลึก

การทำางานให้ ได้ประสิ ทธิภาพมากขึ ้ นน้ันมี ข้อดีที่ มากกว่าการลดงานซ้ำ าซ้อน 

การสนทนาที่ ลื่ นไหลเป็ นธรรมชาติและเขื่ อมโยงถึงกันจากทุกช่องทางน้ันช่วย

ให้ธรุกิจเข้าถึงและเข้าใจลู กค้ามากขึ ้ นจากการติดตอ่แตล่ะครั ้ง

ลูกค้า 71% คาดหวังวา่ฝ่ายต่างๆ ของ
บริ ษัทจะประสานงานกันเองภายใน
เพ่ื อท่ี ลูกค้าจะได้ ไม่ต้องอธิบาย
ปัญหาซ้ำ าๆ

https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/th/support-suite/
https://www.zendesk.com/th/explore/satisfaction-prediction/
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Zendesk Support Suite

ลู กค้าแตล่ะรายย่อมมีความต้องการและความชอบต่างกัน บางครั ้งลู กค้าอาจ

ชอบใช้ช่องทางการติดตอ่หน่ึ ง แต่ ในบางครั ้งก็อาจขึ ้ นอยู่ กับอารมณ์ของลู กค้า

ในวันน้ัน 

การบริการครบวงจรของ Zendesk มีความยืดหยุ่นเพื่ อรองรับลู กค้ารายบุคคล

และเพื่ อให้การติดตอ่ลื่ นไหลเป็ นธรรมชาติตั ้งแตเ่ริ่ มต้น ดังน้ัน เมื่ อธรุกิจ

เติบโตขึ ้ น จึงไม่จำาเป็ นต้องปรับโมเดลการมี ส่วนร่วมกับลู กค้า

ลูกค้า ความต้องการของลูกค้า ความช่วยเหลือจาก Zendesk

“ฉันอยากได้ความช่วย
เหลือ แต่ไม่เร่งด่วน”

การตอบกลับในเวลาท่ี สมเหตุสมผล เน่ื องจากปัญหาของลู กค้าไม่เร่งด่วน 

หรื อลู กค้าไม่ต้องการหรื อยังไม่พร้อมติดต่อในทันที

Zendesk Support เป็ นศูนย์กลางในการรวมผลิตภัณฑ์อื่ นๆ เข้ าด้วยกัน 

โดย Support ช่วยให้คุณตอบอีเมลหรื อใบส่ั งงานที่ สร้ างจากเว็บฟอร์ม 

รวมทั ้งติดตาม จัดลำาดับความสำ าคัญ และปิ ดใบส่ั งงานได้ง่าย

“คงมีคำาตอบอยู่
ท่ี ไหนสักแห่ง เด๋ียว
ฉันหาเองดีกวา่”

การมี ส่วนร่วมที่ ง่ายและรวดเร็ ว ลู กค้ารายน้ี หวังว่าเว็บไซต์ของคุณจะมี

ส่วนคำาถามที่ พบบ่อยที่ ให้คำาตอบได้

Zendesk Guide ยกระดับฐานความรู้ ทั่ วไปขึ ้ นไปอีกขั ้น โดยช่วยให้คุณ

สร้ างศูนย์ความช่วยเหลือที่ มี ประสิ ทธิภาพในแบบของคุณเอง ช่วยให้เจ้า

หน้าที่ แปลงเน้ื อหาในใบส่ั งงานเป็ นบทความ และแนบบทความไปกับ

ใบส่ั งงานได้  นอกจากน้ี  Answer Bot ยังช่วยคุณแนะนำ าบทความที่ ตรง

กับความต้องการของลู กค้า โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ประสานงาน

“ฉันมีคำาถามด่วน” ความช่วยเหลือที่ รวดเร็ วแทบทันที  ลู กค้ารายน้ี รู้ ว่าคุณรอให้ความช่วย

เหลืออยู่ แล้ว แตส่ิ่ งที่ ลู กค้าไม่รู้ คือเจ้าหน้าที่ มี ข้อมู ลว่าลู กค้าใช้เวลาใน

เว็บไซต์นานแค่ ไหน หรื อเข้ าดูหน้าเว็บหรื อบทความช่วยเหลือใดแล้ว

บ้ าง

Zendesk Chat ช่วยให้ลู กค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ พร้อมตอบคำาถาม และยัง

ให้ข้อมู ลเส้นทางของลู กค้าตั ้งแตต่้นจนถึงก่อนเริ่ มแชทได้  Zendesk 

Web Widget ช่วยลดปริ มาณการแชทได้ด้วยการแนะนำ าบทความในศูนย์

ช่วยเหลือจากคำาค้นหาก่อน แล้วจึงเสนอตัวเลือกในการแชท เพราะเป็ น

ไปได้ว่าลู กค้าท่ี ไม่ยอมค้นหาบทความในศูนย์ ช่วยเหลือก่อนจะพบข้อมู ล

ที่ ต้องการได้ง่ายๆ ผ่านวิดเจ็ตแชท

“ฉันอยากคุยกับคน
จริ งๆ”

การติดต่อกับคนจริ งๆ อาจเพราะลู กค้ามี ปัญหาเร่งด่วนหรื อซับซ้อน 

หรื อแค่อยากปฏิสั มพันธ์กับคนจริ งๆ

Zendesk Talk ช่วยให้คุณมอบความช่วยเหลือแบบส่วนตัวได้ง่าย เพี ยงใช้

ชุดหูฟังและอินเทอร์เน็ตเท่าน้ันเอง น่ี คือส่ิ งที่ ศูนย์บริ การพึ งมี และไม่

ต้องเตรี ยมอะไรให้ยุ่ งยาก

“ฉันอยากติดต่อฝ่าย
สนับสนุนได้สะดวก”

ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือได้ง่ายๆ และเป็ นส่วนตัว ลู กค้ารายน้ี

คาดหวังว่าจะได้ติดต่อคุณในช่องทางท่ี ต้องการและในรู ปแบบเดียวกับ

ที่ ติดต่อเพื่ อนและครอบครั ว ลู กค้าอยากเริ่ มพู ดคุยกับคุณอย่างต่อ

เน่ื องตามเวลาท่ี ตนสะดวก

Zendesk Social Messaging Add-on ช่วยให้คุณติดต่อกับลู กค้าได้ง่ายๆ 

ผ่านแอปแชทท่ี ลู กค้าต้องการใช้  ไม่ว่าจะเป็ นการแชทใน WhatsApp, 

WeChat, LINE, Facebook Messenger และ Twitter พร้อมทั ้งนำ าการ

สนทนาในช่องทางต่างๆ มาไว้ ในระบบทำางานเดียวกันให้เจ้าหน้าที่  

บริ การ Messaging ทำางานได้รวดเร็ ว เป็ นส่วนตัว และทำาในเวลาใดก็ ได้  

ลู กค้าจึงเริ่ มและจบการสนทนาได้ ในเวลาที่ ตนสะดวก
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ประโยชน์ท่ี คุณจะได้รับจาก Zendesk

The Zendesk Support Suite ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธรุกิจได้หลายทาง 

เน่ื องจากเป็ นโปรแกรมสำาเร็จรูปที่ ใช้ง่ายและตั ้งค่าได้ตามที่ คุณต้องการ

บริการครบวงจรจาก Zendesk ช่วยให้คุณเตรี ยมฝ่ายสนับสนุนที่ ให้การบริการ

ระดับโลกได้ตั ้งแตต่้น

พูดคุยกับลูกค้าได้อย่างไหลล่ื นเป็ นธรรมชาติทุกช่องทาง

ธรุกิจสามารถติดตอ่กับลู กค้าได้อย่างเป็ นธรรมชาติ ไมต่่างกับการที่ ลู กค้าติดตอ่

สนทนากับคนอื่ นๆ แบบส่วนตัว และทั ้งหมดน้ี สามารถทำาได้แบบไม่ยุ่งยากและ

ไมต่้องเสี ยค่าใช้จ่ายสูง ระบบความช่วยเหลือแบบเช่ื อมโยงทั ้งระบบช่วยให้

องค์กรของคุณเข้าใจประวัติและประสบการณ์ที่ ลู กค้ามีกับบริ ษัทของคุณได้ดี

ขึ ้ นทันที  เพราะนอกจากการติดตอ่ทั ้งหมดจากทุกช่องทางจะเข้ามารวมใน

ระบบของ Zendesk แล้ว คุณยังมอบความช่วยเหลือแบบไหลลื่ นได้ ในเว็บไซต์

และแอปทางมือถือ ลู กค้าจึงไมต่้องเดินทางขอความช่วยเหลือให้ยุ่งยากแตอ่ย่าง

ใด

ทำางานได้จากทุกช่องทาง

แพลตฟอร์ม Zendesk เปรี ยบเสมือนใบเบิกทางให้คุณได้ทุกที่  ใช้  API เปิ ด, 

App Framework หรื อ Channel Framework เพื่ อผสานระบบอย่างทรงพลัง 

รวมการติดตอ่ส่ื อสารของลู กค้าจากเครื่ องมือในบริ ษัท เครื่ องมือที่ เป็ น

กรรมสิ ทธิ์  และเครื่ องมือภายนอก หรื อจากเว็บไซต์ ให้คะแนนหรือรี วิว เช่น 

Yelp, Reddit หรื อเว็บไซต์ โซเชี ยลมีเดียช่ื อดังอื่ นๆ ได้  นอกจากน้ี  เรายังมี  

App Marketplace ในการผสานเครื่ องมือนับร้อย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องมือ

บริ หารจัดการที่ ทำางาน เครื่ องมือเพิ่ มประสิ ทธิภาพการทำางานของเจ้าหน้าที่  

หรื อแพลตฟอร์ม CRM ที่ ให้ความยืดหยุ่นสูงของเราในช่ื อ Sunshine เพื่ อ

เช่ื อมโยงและทำาความเข้าใจข้อมู ลจากแหลง่ข้อมู ลภายนอกได้

แปลงข้อมูลดิบเป็ นข้อมูลเชิ งลึก 

การสนทนาตอ่เน่ื องข้ามช่องทางช่วยให้เราเห็นข้อมูลในภาพรวม ตลอดจนราย

ละเอียดการติดตอ่จากลู กค้าในแตล่ะครั ้ง Zendesk จัดทำาข้อมู ลเชิ งลึกจากการ

ติดตอ่ทุกครั ้ง ไม่ว่าจะเป็ นตำาแหน่งในเว็บไซต์ที่ ลู กค้าเลือกดู ก่อนติดตอ่ขอ

ความช่วยเหลือ คำาค้นหาที่ ลู กค้าใช้ ในศูนย์ช่วยเหลือ หรื ออุปกรณ์ที่ ลู กค้าใช้

ส่งแบบฟอร์มคำาร้อง

Zendesk Explore ผสานข้อมูลจากทุกช่องทางเพื่ อใช้ ในการประเมินการ

ปฏิสัมพันธ์ที่ ลู กค้ามีกับแบรนด์ โดยไม่มี ข้อมู ลตกหลน่ นอกจากน้ี  ยังแชร์

ข้อมู ลวิเคราะห์กับทีมต่างๆ ได้เพื่ อให้ข้อมู ลเชิ งลึกมากขึ ้ นในภาพกว้าง เรา

ช่วยให้คุณติดตามเมตริกต่างๆ ที่ จำาเป็ นในการเพิ่ มความพึงพอใจของลู กค้า 

(CSAT) ตั ้งแตร่ะยะเวลาตอบกลับครั ้งแรกไปจนถึงการแจกแจงปัญหาในด้าน

ต่างๆ ข้อมู ลบริ บทที่ มีมากมายจะช่วยให้คุณทำาการตัดสิ นใจทางธรุกิจได้มั่ นใจ

แบบเรี ยลไทม์ตามข้อมูลประกอบ การปฏิสัมพันธ์ของลู กค้าน้ันทำาตอ่เน่ื อง จึง

ทำาให้คุณประเมินความคาดหวังของลู กค้า รวมไปถึงคาดการณ์ความต้องการ

หรื อความพึงพอใจของลู กค้าในอนาคตได้

https://www.zendesk.com/th/support-suite/
https://www.zendesk.com/th/apps/directory/
http://zendesk.com/th/sunshine
http://zendesk.com/th/explore
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มอบประสบการณ์ท่ี ตรงใจได้มากขึ้ น

ยุคของการสนับสนุนจากทุกช่องทางทำาให้การบริการลู กค้าแบบครบวงจรมี

ความซับซ้อนมากขึ ้ น แตลู่ กค้าไมส่นใจอุปสรรคที่ คุณต้องเผชิญ เมื่ อใดที่ ต้อง

อธิ บายข้อมู ลซ้ำ า 3 ครั ้งใน 3 ช่องทาง ลู กค้าก็อาจรู้ สึ กไมด่ีกับบริ ษัทของคุณ

ข้อมูลบริ บทช่วยให้เจ้าหน้าที่ ได้รับข้อมู ลที่ จำาเป็ นในการตอบลู กค้าได้เร็ วขึ ้ น

และตรงใจลู กค้ามากขึ ้ น ไมต่้องขอให้ลู กค้าอธิ บายข้อมู ลซ้ำ าหรื อแจ้งว่าติดตอ่

บริ ษัทเข้ามาครั ้งสุดท้ายเมื่ อใดทุกครั ้ง เราจัดเตรี ยมข้อมู ลบริ บทให้เจ้าหน้าที่  

โดยแสดงเป็ นการ์ดข้อมู ลพร้อมรายละเอียดที่ เก่ี ยวข้องของลู กค้าที่ เจ้าหน้าที่

กำาลังให้บริการ ตลอดจนประวัติการติดตอ่เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ รับทราบข้อมูลการ

ติดตั ้งครั ้งกอ่นหน้าทั ้งหมด 

เปิ ดโอกาสให้ทีมมีส่วนให้ข้อมูลในฐานองค์ความรู้

ลู กค้าส่วนใหญ่ชอบทำาอะไรด้วยตัวเอง ลู กค้า 69% ต้องการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ให้ ได้มากที่ สุด และลู กค้า 63% เริ่ มค้นหาข้อมู ลจากแหลง่ข้อมู ลออนไลน์ของ

บริ ษัทกอ่นทุกครั ้งหรื อเกือบทุกครั ้งที่ มีปัญหา Zendesk Guide เปิ ดโอกาสให้

เจ้าหน้าท่ี แจ้งความคิดเห็นเรื่ องฐานความรู้ ที่ มี  อนุมัติเน้ื อหาก่อนเผยแพร่ 

และนัดหมายการตรวจทานเน้ื อหาเพื่ อให้บุคคลที่ เหมาะสมมี ส่วนในการจัดทำา

บทความ และสร้างประสบการณ์ ในการช่วยเหลือตนเองตามที่ ลู กค้าคาดหวัง

ตอบคำาถามได้รวดเร็ วตรงจุดด้วย AI

ผลวิจัยล่าสุดของ Zendesk เผยว่าความสำ าเร็จของบริ ษัท การใช้  AI และการ

ช่วยเหลือตนเองของลู กค้ามีความเช่ื อมโยงกันอย่างมาก การใช้  AI จะช่วยให้

คำาตอบแกลู่ กค้าได้เร็ วกว่าท่ี คนจริ งๆ สามารถทำาได้

ฟี เจอร์  Answer Bot ของ Zendesk Guide ใช้ โมเดลการเรี ยนรู้ แบบลงลึก 

(Deep Learning) ที่ พัฒนาขีดความสามารถให้ดีขึ ้ นอยู่ตลอดเวลา โดย 

Answer Bot จะให้คำาตอบโดยอัตโนมัติและตอบคำาถามง่ายๆ ที่ ถามเข้ามาซ้ำ าๆ 

ได้อย่างง่ายดาย จึงช่วยให้ทีมงานมี เวลาตอบคำาถาม แก้ปัญหา ติดตอ่ลู กค้าแบบ

ใกล้ชิด หรื อทำางานที่ ต้องใช้เวลามากขึ ้ นได้  ส่วน Zendesk Content Cues ใช้

เทคโนโลยีแมชชี นเลิร์นนิงแบบเดียวกับที่ ใช้ ใน Answer Bot เพื่ อให้คุณมอง

เห็นช่องว่างท่ี ควรปรับปรุงในการแนะนำ าบทความจากระบบในศูนย์ช่วยเหลือ

รวมการทำางานไว้ ในท่ี เดียวเพ่ื อความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี

เรารู้ ดีว่าการจัดการการสนทนาจากทุกท่ี พร้อมๆ กันน้ันเป็ นเรื่ องยุ่งยาก เราจึง

มอบ Zendesk Agent Workspace ที่ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ รวมช่องทางการ

สนับสนุนทั ้งหมด ไมว่าจะเป็ นอีเมล แชท โทรศัพท์  และ SMS เข้าไว้ด้วยกันใน

ที่ เดียว เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ เห็นชุดการสนทนาท่ี ให้บริ บทครบถ้วน โดยระบุเวลา

และช่องทางท่ี ลู กค้าติดตอ่เข้ามา นอกจากน้ี  เจ้าหน้าที่ ยังตอบลู กค้าในช่อง

ทางท่ี ลู กค้าสะดวกหรื อเหมาะกับการติดตอ่ครั ้งน้ันๆ มากที่ สุดได้ด้วย

https://www.zendesk.com/th/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.com/th/guide/
https://www.zendesk.com/th/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.com/th/blog/content-cues/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
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ประสบการณ์ของลูกค้าท่ี ใช้  Zendesk

Evernote
ใช้  Zendesk Support, Guide และ Chat เพื่ อให้การสนับสนุนแกลู่ กค้าที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีกับลู กค้าองค์กรใน

รูปแบบที่ ต่างกัน นอกจากน้ี  ยังผสานระบบจาก Apps Marketplace ของ Zendesk และการผสานระบบกับ 

Salesforce ทั ้งน้ี  Evernote รองรับลู กค้าทั่ วโลก โดยจัดทำาเน้ื อหาที่ ลู กค้าค้นหาได้ด้วยตนเองใน 30 ภาษาและ

ลดอัตราการส่งใบส่ั งงานได้ถึง 17% จากการใช้  Zendesk Guide

Spartan Race
ใช้  Zendesk Support และ Zendesk Guide รวมทั ้งช่องทางแชทเชิ งรุกด้วยการใช้  Zendesk Chat ซ่ึ งเพิ่ ม

ยอดขายได้ถึง 27% นอกจากน้ี  Spartan Race ยังใช้  Support ที่ ผสานแพลตฟอร์มโซเชี ยลมี เดียและ Shopify 

เพื่ อจัดทำาข้อมู ลลู กค้าออนไลน์ บริการ และโซเชี ยลแบบรวมศูนย์  

Naturebox
ให้การสนับสนุนทุกช่องทางผ่านโซลู ชันผสานระบบของ Zendesk บริ ษัทกอ่ตั ้งขึ ้ นจากบริ ษัทเล็กๆ และคอ่ยๆ 

ขยายใหญ่ขึ ้ น โดยเริ่ มใช้  Support ในปี  2013 จากน้ันขยายมาใช้  Zendesk Guide และ Zendesk Chat ในปี  

2015 ตลอดจน Zendesk Talk ในปี  2017 หลังจากช่องทางทั ้งหมดเช่ื อมโยงถึงกัน NatureBox พบว่ายอดการ

โทรเข้าจากลู กค้าลดลง 60% ในขณะเดียวกัน คะแนน CSAT เพิ่ มสูงขึ ้ น และระยะเวลาในการแก้ปัญหาตอ่

ใบส่ั งงานลดลง 60 วินาทีจากใบส่ั งงานเฉลี่ ยตอ่เดือน 19,000 ใบ

Cleverbridge
ให้บริการสนับสนุนทั่ วโลกผ่าน Zendesk Support และ Zendesk Guide จากน้ันเริ่ มหันมาใช้  Support ร่วม

กับ Zendesk API โซลู ชันของ Zendesk ช่วยให้  Cleverbridge ขยายการทำางานได้มากขึ ้ น ฟี เจอร์  Answer 

Bot ของ Zendesk Guide ลดอัตราส่งใบส่ั งงานได้ถึง 24%

https://www.zendesk.com/th/customer/evernote/
https://www.zendesk.com/th/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.com/th/customer/naturebox/
https://www.zendesk.com/th/customer/cleverbridge/
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ยุคใหม่มาถึงแล้ว เริ่ มต้นเลย
วันน้ี

Zendesk Support Suite ช่วยเหลือทีมงานของคุณได้ ในระยะยาว
เพ่ื อรองรับความต้องการของฝ่ายสนับสนุนทุกรูปแบบ

ไมต่้องกังวลกับคิวงานอีกตอ่ไป ทีมงานสามารถใช้เวลาไปกับการรักษาลู กค้า การออกจากตะกร้ารถ

เข็นโดยไม่ ได้ซื ้ อสิ นค้า และความพึงพอใจโดยรวมของลู กค้าได้แทน ลู กค้าสามารถติดตอ่กับ

บริ ษัทได้ตามช่องทางที่ สะดวกและเริ่ มสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวได้  

ข้อมู ลเผยว่าลู กค้าจะมี ส่วนร่วมหรื อกลับมามีส่วนร่วมกับธรุกิจอีกหลายครั ้งและจากหลายช่องทาง 

และอาจเปลี่ ยนลักษณะการติดตอ่กับลู กค้าได้กลางคัน บริการครบวงจรของ Zendesk ช่วยให้ทีม

สนับสนุนของคุณปรับการทำางานตามลู กค้าได้แบบไมส่ะดุดหรื อทำาข้อมู ลตกหลน่ 

Zendesk Support Suite ช่วยให้คุณสนทนาได้อย่างลื่ นไหลและยืดหยุ่นตามช่องทางที่ ลู กค้าเลือก 

พร้อมเติบโตและขยายธุรกิจไปพร้อมกับลู กค้าได้  คุณอาจเริ่ มจากช่องทางเดียวในช่วงแรก แต่วิสัย

ทัศน์ ในการเติบโตอาจมากขึ ้ นตามกาลเวลา เน่ื องจาก Support Suite วางโครงสร้างพื ้ นฐานที่

จำาเป็ นในการขยายธรุกิจและปรับการบริการลู กค้าของคุณได้ตามขนาดของธรุกิจที่ ใหญ่ขึ ้ น

เรามี โซลูชันให้คุณ เริ่ มทดลองใช้ฟรี ได้เลยวันน้ี เพ่ื อความรู้ จัก 

Zendesk Support Suite ให้มากขึ้ น

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

