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บทนำา

การมี ช่องทางหลายช่องทางไม่ ได้หมายถึงการมีปัญหามากขึ ้ น

ส่งเสริ มการสนทนารูปแบบใหม่

การสนทนา

บริ บทลู กค้า

การทำางานร่วมกัน

การปรับแตง่เอง

แก้ ไขเพ่ื อผลลัพธ์ท่ี ดีท่ี สุด

เพิ่ มความพึงพอใจของลู กค้า

เพิ่ มรายได้

เพิ่ มประสิ ทธิผล

เพิ่ มความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

ประสบการณ์การบริการเต็มรูปแบบจาก Zendesk

การสนทนาแบบรวมเป็ นหน่ึ ง

เครื่ องมือที่ โดดเดน่

ความรู้ อันทรงพลัง

ช่องทางมากขึ้ น วิธีแก้ปัญหามากขึ้ น: เช็คลิสต์สำาหรับความ
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01 บทนำา

สำาหรับหลายๆ ธรุกิจ เป็ นเรื่ องยากท่ี จะตามให้ทันความคาดหวังที่ เปลี่ ยนแปลง

ไปเรื่ อยๆ ในช่องทางและวิธีการให้ความช่วยเหลือลู กค้ารวมถึงความรวดเร็ วใน

การตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วย การใช้ช่องทางการส่ื อสารเพียงช่องทาง

เดียวอาจดู ปลอยภัยและง่ายกว่าเพื่ อมุ่งเน้นการสนับสนุนที่ ยอดเยี่ ยมในช่องทาง

น้ันๆ ทั ้งน้ี ขึ ้ นอยู่ กับขนาดปฏิบัติการการสนับสนุนของคุณ มันอาจเป็ นวิธี ที่ ดี

ก็ ได้  เว้นแต่ว่าในการค้นคว้าใน รายงานแนวโน้มประสบการณของลู กค้าปี  2020 

ของ Zendeskซ่ึ งใช้ข้อมู ลจาก 45,000 ธรุกิจใน 140 ประเทศ ทีมที่ มี

ประสิ ทธิภาพสูงน้ันมีแนวโน้มเป็ นสองเท่าที่ จะใช้วิธีการแบบช่องทางรวมในการ

สนับสนุนลู กค้า และบริ ษัทต่างๆ ก็เริ่ มมองเห็นว่าการโต้ตอบกับลู กค้าทุกครั ้งที่

เกิดขึ ้ นผ่านช่องทางเหล่าน้ี เป็ นส่วนหน่ึ งของการสนทนา

เราไม่ ได้พูดถึงแคเ่รื่ องการสนทนากับลู กค้าผ่านอีเมลและโทรศัพท์อีกตอ่ไป บาง

ครั ้งลู กค้าต้องการที่ จะมองหาคำาตอบด้วยตัวเอง หรื อใช้แชทบอทในการช่วย

เหลือ พวกเขาต้องการส่ื อสารกับธรุกิจต่างๆ แบบเดียวกับการส่ื อสารกับครอบครัว

และเพื่ อน ไม่ว่าจะเป็ นการส่งข้อความสั้นๆ หรื อเลื่ อนเข้าไปยัง DM ของคุณบน 

Facebook หรื อลู กค้าอาจเริ่ มต้นการสนทนาผ่าน Facebook Messenger ตอบอีก

ครั ้งจากทางอีเมล และเปล่ี ยนเป็ นการติดตอ่ทางโทรศัพท์ ในอีกสัปดาห์ตอ่มา 

ลู กค้าของคุณคาดหวังถึงการส่ื อสารที่ ตอ่เน่ื อง รวดเร็ ว และเป็ นประสบการณ์

แบบส่วนตัวจากทุกที่  โดยไม่คำานึงถึงช่องทางในการส่ื อสาร และไม่มีการ

ประนีประนอม น่ี คือธรรมชาติของการส่ื อสารในปัจจุบัน

https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
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การมีช่องทางหลายช่องทางไม่ ได้หมายถึงการมีปัญหา
มากขึ้ น
เรารู้ วา่การเปิ ดช่องทางสื่ อสารทุกช่องทางเป็ นเรื่ องท่ี ซับซ้อน

 แต่เราก็รู้ วา่การสนับสนุนการใช้ช่องทางรวมน้ันไม่ควรสร้าง

ปัญหาให้มากขึ้ น ด้วย Zendesk การสนทนากับลูกค้าจะเป็ น

ธรรมชาติเพราะมีความต่อเน่ื องผ่านช่องทางต่างๆ อย่างรา 

บรื่ น เป็ นการสร้างประสบการณ์ท่ี ดีขึ ้ นสำาหรับลูกค้าและเจ้า

หน้าท่ี  การให้การสนับสนุนท่ี ยอดเย่ี ยมเริ่ มต้นท่ี ลูกค้า และ

การปรับแต่งข้อเสนอของคุณเพ่ื อตอบสนองความต้องการของ

พวกเขา

มีหลายวิธีที่ จะรับมือกับเรื่ องน้ี  ลูกค้ามักจะใช้ช่องทางการติดตอ่

ที่ พวกเขาต้องการหรือที่ คุ้นเคยที่ สุด บางครั ้งส่ิ งที่ เราชอบหรือ

อยากไดก็้ ไม่ ใช่ส่ิ งจำาเป็ นสำาหรับเรา การใช้ช่องทางส่ื อสารน้ันมี

ส่วนเกี่ ยวข้องกับบริบทและความสะดวกสบาย เช่นเดียวกับความ

พึงพอใจ ในความเป็ นจริ ง ลูกค้ามักจะเปลี่ ยนช่องทางส่ื อสารตาม

กิจกรรมที่ พวกเขากำาลังทำาอยู่

ด้วยโทรศัพท์ ในกระเป๋าและอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของเรา ทำาให้

ไมม่ี ช่วงเวลาที่ ไมเ่หมาะสมที่ จะถามคำาถาม ขึ ้ นอยู่กับความซับซ้อน

ของคำาถาม และความสะดวกในการค้นหาความช่วยเหลือ และบริ  

บท ลูกค้าคือใคร พวกเขากำาลังทำาอะไรอยู่  และพวกเขาต้องการคำา

ตอบดว่นแค่ไหน ช่องทางที่ ถู กต้องมักจะทำาให้เรื่ องน้ี ชัดเจ 

นขึ ้ น ส่ิ งสำาคัญคือการมอบประสบการณ์ท่ี ราบรื่ นให้กับลูกค้า ไม่วา่

จะใช้ช่องทางไหน ใช้คู่ มือน้ี เพื่ อช่วยวิเคราะห์วิธีที่ บริ ษัทของคุณ

จะสามารถสนทนากับลูกค้าได้อย่างเป็ นธรรมชาติ  ไม่วา่จะอยู่ที่ ใด 

และโดยไมต่้องบอกให้พวกเขารู้ วา่เกิดอะไรขึ ้ นเบื ้ องหลัง
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02  สง่เสริมการสนทนารูปแบบใหม่

ที่  Zendesk เป้าหมายของเราคือการทำาให้การสนทนาทางธรุกิจกับลูกค้าเป็ นเรื่ องง่าย การสนทนาที่ ตอ่เน่ื อง

ผ่านช่องทางตา่งๆ ได้อย่างราบรื่ น นอกจากน้ี เรายังไดส้ร้างหลักการแนวทางเพื่ อช่วยให้ลูกค้าของคุณเป็ น

หัวใจของกระบวนการตัดสิ นใจเมื่ อต้องตัดสิ นใจวา่ประสบการณ์เหลา่น้ันควรมีลักษณะอย่างไรสำาหรับธรุกิจ

ของคุณ: เราเรียกหลักน้ี วา่ “4C” คำาตอบที่ ถูกต้องจะต้องพิจารณาส่ิ งตอ่ไปน้ี : การสนทนา (Conversation) 

บริบทลูกค้า (Customer context) การทำางานร่วมกัน (Collaboration) และการปรับแตง่เอง (Customization)
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การสนทนา (Conversation)
เป็ นเรื่ องที่ ชัดเจนว่า: ประสบการณ์ของลู กค้าที่ ยอดเยี่ ยมคือส่ิ งที่ เป็ นธรรมชาติ  

และน่ี คือส่ิ งที่  C น้ี มุ่งเน้น ลู กค้าไมต่้องการความยุ่งยากมในการหาคำาตอบ และ

ส่วนหน่ึ งของการมีการพูดคุยกับลู กค้าอย่างเป็ นธรรมชาติคือการทำาให้พวกเขาได้

รับความช่วยเหลืออย่างง่ายดาย โดยอยู่ ในช่องทางที่ ที่ พวกเขาคาดหวัง เพื่ อให้พวก

เขาสามารถติดตอ่มาได้ทุกเวลาที่ พวกเขาต้องการ

ใช้เวลาพิจารณาประเภทของคำาถามที่ คุณพบบ่อยที่ สุด รวมถึงการดู อายุและ

ตำาแหน่งที่ อยู่ ของลู กค้าของคุณ แนวปฏิบัติที่ ดีที่ สุดในอุตสาหกรรมอาจบอกให้

คุณเสนอช่องทางเฉพาะ แตถ่้าหากว่า เช่น คุณมีฐานลู กค้าจำานวนมากที่ ต้องการ

ติดตอ่ผ่านมือถือเป็ นตัวเลือกแรก การสนับสนุนของคุณก็ควรเป็ นโทรศัพท์มือถือ

อันดับแรกด้วยเช่นกัน

ถามตัวเองว่า: ลู กค้าของคุณได้รับความช่วยเหลือง่ายเพียงใด พวกเขาหาคำาตอบเอง

ได้หรื อไม่ พวกเขาสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้ โดยไม่ ใช้แล็ปท็อปหรื อเว็บ

เบราว์เซอร์เมื่ อเทคโนโลยี ขัดข้องหรื อไม่ ในแตล่ะขั ้นตอนของการแก้ปัญหา ลู กค้า

และเจ้าหน้าท่ี ต้องใช้เวลานานแค่ไหน คำาตอบสำ าหรับคำาถามเหล่าน้ี อาจแตกต่าง

กัน หากคุณมีบริการแชทสดและอีเมล อีเมลและ SMS หรื อมี  SMS และบริการอื่ น

ในขณะที่ ลู กค้าคาดหวังทางเลือกของช่องทางในการติดตอ่ แตพ่วกเขาก็ ไม่ ได้ช่ื น

ชอบประสบการณ์ที่ ไมล่ื่ นไหลเป็ นธรรมชาติ  แตพ่วกเขาให้ความสำ าคัญกับการ

สามารถสนทนาตอ่จากที่ ค้างเอาไว้ ได้  และช่ื นชอบเมื่ อธรุกิจรับรู้ ว่าเคยให้ความ

ช่วยเหลือพวกเขามาก่อน ความสามารถน้ี จำาเป็ นต้องใช้การสนับสนุนแบบรวมที่

เช่ื อมตอ่ทุกช่องทางส่ื อสารเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นแบบไม่พร้อมกันหรื อแบบเรี ยล

ไทม์  ดังน้ันเจ้าหน้าที่ ต้องรู้ รายละเอียดที่ สำ าคัญ เช่น อีเมลของลู กค้า ประวัติการ

ส่ั งซื ้ อ หรื อเหตุผลท่ี พวกเขาติดตอ่มาล่าสุด มิฉะน้ันประสบการณ์การสนทนาจะไม่

เป็ นธรรมชาติและไมต่อ่เน่ื อง การมีการสนทนาท่ี เป็ นธรรมชาติกับลู กค้าคือการ

มอบประสบการณ์ ในการติดตอ่ที่ ไมต่้องใช้ความพยายาม พร้อมการปรับให้เหมาะ

กับลู กค้าและการตอบสนองที่ รวดเร็ ว ซ่ึ งหลัก 3C ตอ่ไปน้ี สามารถช่วยคุณได้

บริ บทลูกค้า (Customer context)
เบื ้ องหลังลู กค้าทุกคนและการติดตอ่ส่ื อสารแตล่ะครั ้งคือเรื่ องราว และบริ บทของ

ลู กค้าคือการรู้ เรื่ องราวน้ันกอ่นที่ ลู กค้าจะติดตอ่มา ยิ่ งไปกว่าน้ัน ลู กค้าคาดหวังว่า

บริ ษัทต่างๆ จะร่วมมือกันภายในเพื่ อไมต่้องพูดซ้ำ าๆ และเล่าเรื่ องราวของพวกเขา

อีกครั ้งทุกครั ้งที่ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ วิธี ที่ ดีที่ สุดในการเปล่ี ยนลู กค้าที่

พึ งพอใจให้กลายเป็ นผู้ ร้องเรี ยนที่ น่ารำาคาญ คือการแก้ปัญหาของพวกเขาให้นาน

ขึ ้ นโดยขอให้บอกข้อมูลตามบริ บทที่ พวกเขาคิดว่าคุณรู้ อยู่ แล้ว เช่น ประเภท

บัญชี หรื อระยะเวลาที่ พวกเขาเป็ นลู กค้า

ลองนึกภาพว่าต้องแนะนำ าตัวใหม่ ให้กับผู้ ร่วมงานทุกครั ้งที่ คุณเห็นพวกเขาในครัว 

และต้องเตือนพวกเขาถึงส่ิ งที่ คุณพูดถึงครั ้งล่าสุด ไม่ ใช่เรื่ องธรรมชาติที่ จะให้

ลู กค้าต้องแนะนำ าตัวใหม่ทุกครั ้งที่ พวกเขาติดตอ่มา แตน่ี่ เป็ นความจริ งใน

ประสบการณ์การสนับสนุนมากมาย

ปัญหาน้ี เกิดขึ ้ นบ่อยครั ้งเพราะข้อมู ลลู กค้าอยู่ ในหลายๆ ที่  และทีมไม่มี ราย

ละเอียดที่ สำ าคัญที่ พวกเขาต้องการเพื่ อมอบประสบการณ์ส่วนตัวที่ ลู กค้าคาดหวัง 

และด้วยการที่ บริ ษัทต้องจัดการข้อมู ลมากถึง 3 เท่าจากเมื่ อ 5 ปี กอ่น การรักษาให้

สนทนาแบบให้ลู กค้าเป็ นศูนย์กลางจึงกลายเป็ นเรื่ องยากมากขึ ้ นเท่าน้ัน

และอีกครั ้ง การแก้ปัญหาน้ี เริ่ มต้นด้วยการสนับสนุนแบบรวมที่ มอบข้อมูลพื ้ น

หลังและประวัติการสนทนาสำ าหรับการสนทนาแตล่ะครั ้งของลู กค้าให้กับเจ้าหน้าที่  

ด้วยวิธี น้ี  เจ้าหน้าที่ จะไม่ต้องค้นหารายละเอียดที่ พวกเขาต้องใช้  และลู กค้าจะได้

รับประสบการณ์ท่ี ใกล้ชิดมากขึ ้ นซ่ึ งจะช่วยเพ่ิ มประสิ ทธิภาพการทำางานของเจ้า

หน้าที่  และสร้างคะแนนความพึงพอใจของลู กค้าได้เป็ นอย่างดี
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การทำางานร่วมกัน (Collaboration)
จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่าลู กค้ามากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์คาดหวังให้บริ ษัทต่างๆ 

ร่วมมือกันทำางานเพื่ อพวกเขา เจ้าหน้าท่ี อยู่ ในแนวหน้ากับลู กค้าของคุณ แตพ่วก

เขาไม่จำาเป็ นต้องเป็ นคนเดียวท่ี มีคำาตอบทั ้งหมด ในความเป็ นจริ งการให้วิธีแก้

ปัญหาที่ แม่นยำาที่ สุดแกลู่ กค้ามักต้องให้เจ้าหน้าที่ ติดตอ่กับทีมอื่ นๆ โดยไมสู่ญ

เสี ยบริ บทระหว่างทางหรื อขัดขวางความตอ่เน่ื องในการสนทนา ตัวอย่างเช่น หาก

คุณเป็ นบริ ษัทเทคโนโลยีแบบ B2B และคุณต้องจัดการกับปัญหาทางเทคนิค 

รายงานข้อบกพร่อง หรื อความผิดพลาดของระบบ คุณจะต้องการให้แน่ใจว่าทีมที่

เหมาะสมจะสามารถเข้ามารับทราบปัญหาทีเกิดขึ ้ นและลงมือดำาเนินการได้เมื่ อ

จำาเป็ น ไม่ว่าจะเป็ นการยืนยัน การอนุมัติ  หรื อข้อมู ลเพิ่ มเติม

อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ ไม่มีประสิ ทธิภาพมักจะเป็ นอุปสรรคของการทำางาน

ร่วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซ่ึ งสร้างความซับซ้อนให้กับลู กค้าของคุณ 68 

เปอร์เซ็นต์ของลู กค้าจะรำาคาญเมื่ อมีการโอนสายระหว่างแผนก เพื่ อมอบ

ประสบการณ์อันง่ายดายที่ สอดคล้องกับความคาดหวังของลู กค้าและเพื่ อให้มั่ นใจ

ว่าเจ้าหน้าที่ จะไมต่้องกังวลกับปริ มาณใบส่ั งงานที่ เพิ่ มขึ ้ น ทุกธรุกิจจำาเป็ นต้องจัด

เตรี ยมเครื่ องมือที่ ช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถทำางานข้ามหน้าที่ กันได้  ในขณะ

เดียวกันก็ยังคงให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ ว เคล็ดลับมืออาชี พ: การรวมระบบ

สนับสนุนของคุณเข้ากับเครื่ องมือภายในของคุณ (เช่น Slack) เป็ นวิธี ที่ ยอดเยี่ ยม

ในการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่ สุดในแผนกต่างๆ

การปรับแต่งเอง
การตัดสิ นใจเรื่ องช่องทางในการส่ื อสารของลู กค้าน้ัน ส่วนหน่ึ งขึ ้ นอยู่ กับอายุและ

ลักษณะทางประชากรของพวกเขา และบางส่วนตามประเภทของปัญหาท่ี พวกเขา

เจอ อีเมลหรื อการบริการตนเองอาจเป็ นวิธีสำ าหรับปัญหาที่ ไม่ ใช่เรื่ องเร่งด่วน แต่

กับปัญหาที่ เร่งด่วน วิธีการติดตอ่มักจะเป็ นการโทรศัพท์หรื อการแชทสดอย่าง

แน่นอน กุญแจสำาคัญในการสนทนาที่ ตอ่เน่ื องและสอดคล้องกับบริ บทโดยขึ ้ นอยู่

กับลู กค้าแตล่ะราย กรณีการใช้งาน หรื อช่องทางแตล่ะช่องทาง คือการปรับแตง่

สภาพแวดล้อมการสนับสนุนของคุณ เพื่ อไม่ ให้พื ้ นที่ ทำางานที่ ไม่มีความยืดหยุ่น

มาเป็ นอุปสรรค ท้ายที่ สุดแล้ว ประสบการณ์การสนับสนุนที่ มีคุณภาพสูงที่ ลู กค้า

จะได้รับขึ ้ นอยู่ กับกระบวนการทำางานที่ ซับซ้อนเบื ้ องหลังเจ้าหน้าที่ ของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจปรับปรุงขั ้นตอนการทำางานโดยนำ าใบส่ั งงานไปให้เจ้าหน้าท่ี ที่

พร้อมที่ สุดสำ าหรับปัญหาน้ัน หรื อคุณอาจสร้างอินเทอร์เฟซใบส่ั งงานที่ ไม่ซ้ำ ากัน

สำ าหรับเจ้าหน้าท่ี แตล่ะคนตามประเภทการสนับสนุนที่ เช่ี ยวชาญ

แอปและการบูรณาการเป็ นอีกหนทางท่ี เจ้าหน้าที่ สามารถปรับแตง่พื ้ นที่ ทำางาน

เพื่ อให้ง่ายตอ่การค้นหาข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องสำ าหรับการสนทนาแตล่ะรายการ ตัวอย่าง

เช่น หากผู้ ค้าปลีกใช้  Shopify เพื่ อจัดการคำาส่ั งซื ้ อออนไลน์ พวกเขาสามารถบูรณ

าการข้อมู ลน้ันเพื่ อให้มี ข้อมู ลที่ ละเอียดยิ่ งขึ ้ นเกี่ ยวกับการซื ้ อที่ ลู กค้าเคยซื้ อไป 

เช่น สถานะการส่ั งซื ้ อ นอกจากน้ี ข้อมู ลเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ ปฏิบัติ

งานที่ มีประสิ ทธิภาพสูงใช้แอปและการบูรณาการเพิ่ มขึ ้ น 50 เปอร์เซ็นต์  โดย

เฉลี่ ย ซ่ึ งเป็ นหน่ึ งในเหตุผลที่ ผู้ จัดการจำานวนส่ี ในห้าวางแผนที่ จะเพิ่ มแอปและ

การบูรณาการไปยังสภาพแวดล้อมในการสนับสนุนในปี หน้า

อย่างไรก็ตาม คุณเลือกที่ จะปรับแตง่สภาพแวดล้อมการสนับสนุนของคุณ และ C 

น้ี มุ่งเน้นไปที่ การลดความพยายามของเจ้าหน้าท่ี  เพิ่ มประสิ ทธิภาพการทำางาน 

และส่งเสริ มให้คุณปฏิบัติตอ่ลู กค้าอย่างมนุษย์  ไม่ ใช่ ใบส่ั งงาน
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03  แก้ ไขเพ่ื อผลัพธ์ท่ี ดี
ท่ี สุด

เมื่ อการเลือกวิธีการติดตอ่เป็ นหัวใจของการสนทนากับลูกค้า ให้

พิจารณาปัญหาทางธรุกิจที่ คุณพยายามแก้ ไข และวิธีการเปลี่ ยนช่อง

ทางหรือการเปิ ดช่องทางใหมอ่าจช่วยแก้ปัญหาการดำาเนินงา 

นได้  ตัวอย่างเช่น ตัวบง่ชี ้ เหล่าน้ี อาจส่งสัญญาณวา่คุณไมมี่ ช่องทาง

ติดตอ่ในการสนับสนุนที่ เหมาะสม:

• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าหรือเจ้าหน้าท่ี ต่ำา

• ระยะเวลาในการตอบสนองของเจ้าหน้าท่ี คอ่นข้างช้า หรือมีบันทึก

ข้อความค้างจำานวนมาก

• มีการสนทนาโตต้อบกลับไปมาที่ ยืดเยื ้ อมากเกินไป

• การตอบคำาถามเดิมๆ ซ้ำ าแล้วซ้ำ าอีก

• ไมส่ามารถพิสูจน์ ได้วา่คุณไม่ ได้เป็ นเพียงศูนย์ต้นทนุและเจ้า

หน้าท่ี ของคุณมีส่วนร่วมในการแปลงเป็ นยอดขาย
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เพ่ิ มความพึงพอใจของลูกค้า
การเพิ่ มความพึงพอใจของลู กค้าคือทุกส่ิ งที่ เก่ี ยวกับ

การมอบประสบการณ์ท่ี สะดวกและง่ายดาย น่ั นเป็ น

สาเหตทุี่ ช่องทางการส่ื อสารที่ ต้องใช้ความพยายาม

น้อยที่ สุดนำ าไปสู่การจัดอันดับความพึงพอใจของ

ลู กค้าที่ สู งขึ ้ น เช่น แชทสดและการส่งข้อความ

การลงทุนในการบริการตนเองยังช่วยเพ่ิ มความพึง

พอใจของลู กค้าเช่นกัน ในความเป็ นจริ งแล้ว บริ ษัท

ที่ มีประสิ ทธิภาพสูงมีแนวโน้มที่ จะมีระบบให้บริการ

ตนเอง 76% และมีแนวโน้มที่ จะมี ชุมชนที่ มีการใช้

งานมากขึ ้ น 60% ตามข้อมูลของ Zendesk 

Benchmark ตัวเลือกการบริการตัวเองที่ ได้รับการ

ออกแบบและบำารุงรักษาอย่างดีช่วยให้ลู กค้าของคุณ

สามารถแก้ ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองแบบเรี ยลไทม์

บริ บทก็มีผลตอ่ความพึงพอใจของลู กค้าเช่นกัน หาก

ลู กค้าของคุณเป็ นผู้ ใช้มือถือเป็ นหลัก หรื อหากคุณ

มีแอป ความช่วยเหลือก็ควรอยู่ ในแอปด้วย หรื อคุณ

อาจลองเพิ่ ม SMS หรื อแอปส่งข้อความเป็ นช่องทาง

สนับสนุน ในความเป็ นจริ ง ข้อมู ลเกณฑ์มาตรฐานยัง

เปิ ดเผยว่าการส่งข้อความของบุคคลที่ สามน้ันมี  

CSAT 98% ซ่ึ งสูงท่ี สุดในบรรดาช่องทางการส่ื อสาร

ต่างๆ

การสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลจะไมถู่ กมองข้าม 

การสนับสนุนด้วยเสี ยงเป็ นช่องทางเพิ่ มความสำ าคัญ

โดยไมค่ำานึงว่าจะเริ่ มต้นการสนทนาท่ี ใด และยังคง

เป็ นวิธี ที่ ดีที่ สุดในการจัดการกับข้อกังวลที่ เร่งด่วน

หรื อละเอียดออ่นที่ ต้องใช้การสนทนาสดและเป็ น

มนุษย์  อีเมลยังคงเป็ นช่องทางการติดตอ่อันดับต้นๆ 

สำ าหรับปัญหาที่ ซับซ้อนมากซ่ึ งต้องการคำาแนะนำ า

หรื อภาพที่ มีหลายขั ้นตอน นอกจากน้ี ยังสามารถให้

คะแนนความพึงพอใจสูงโดยเฉพาะกับเครื่ องมือ เช่น 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจเชิ งทำานาย การใช้  AI 

เพื่ อช่วยให้คุณทราบว่าผู้ ติดตอ่รายใดมีความเส่ี ยงตอ่

การจัดอันดับความพึงพอใจต่ำาเพื่ อให้คุณสามารถทำา

ตามขั ้นตอนเชิ งรุกเพื่ อเปลี่ ยนประสบการณ์ของ

ลู กค้า

ช่องทางติดต่อท่ี สามารถเพ่ิ ม
ความพึงพอใจของลูกค้า:

• แชท

• บริการตนเอง

• SMS

• แอปส่งข้อความ

• เสี ยง

• การสนับสนุนในตัว

“เราต้องการสร้างช่องทางติดต่อให้กับลูกค้าของเราให้ ได้มากท่ี สุด Zendesk ทำาให้เรามี ระบบท่ี ลูกค้า
สามารถมีส่วนร่วมกับเราในแบบท่ี พวกเขาต้องการ และจากน้ันเราจึงมีความสามารถในการให้บริการพวก
เขาได้ตลอดทาง”

— Bernie Gessner, รองประธานฝ่ายปฏิบัติการดู แลลู กค้าทั่ วโลกและการค้าปลีกที่  Fossil
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เพ่ิ มรายได้
การโน้มน้าวผู้ มี อำานาจตัดสิ นใจให้ลงทุนในการบริการ

ลู กค้าที่ ดีขึ ้ นน้ันเป็ นเรื่ องยาก เมื่ อคุณตอ่สู้ กับการ

รับรู้ ว่าการสนับสนุนลู กค้าเป็ นเพียงแค่ “ศูนย์ต้น 

ทุน” คุณรู้ ว่าเจ้าหน้าที่ ของคุณมอบประสบการณ์ที่

ยอดเยี่ ยมให้กับลู กค้าและมีอิทธิ พลตอ่ธรุกิจใน

อนาคตไม่ว่าจะด้วยการชนะใจลู กค้าหรื อป้องกันไม่ ให้

ลู กค้าหายไป แตก็่ยากที่ จะหาจำานวนมายืนยัน

ข่าวดีก็คือการสนับสนุนเชิ งรุกเป็ นวิธี หน่ึ งที่ จะ

พิ สูจน์ ได้อย่างชัดเจนว่าทีมของคุณกำาลังช่วยเพิ่ ม

รายได้ ให้กับบริ ษัท ข้อมู ลแสดงให้เห็นว่าลู กค้ามีแนว

โน้มท่ี จะซื ้ อสิ นค้าเพิ่ มขึ ้ นสามเท่าเมื่ อคุณติดตอ่

เชิ งรุกผ่านการแชทสด ด้วยการแชทในตัวในหน้าเช็ค

เอาต์หรื อแม้แตห่น้า 404 เจ้าหน้าที่ มี โอกาสดึงดูด

ลู กค้ากอ่นที่ จะละทิ ้งตะกร้าหรื อออกจากเว็บไซต์ของ

คุณ ที่ ใดก็ตามที่ ธรุกิจของคุณเสี ยลู กค้าไป น่ั นคือ

จุดที่ เหมาะที่ สุดที่ จะใส่วิดเจ็ตแชทสดเข้าไป

ช่องทางติดตอ่ใดๆ ที่ ส่งเสริ มการมี ส่วนร่วมแบบเรี ยล

ไทม์ โดยใช้เครื่ องมือที่ สามารถติดตามผลลัพธ์การมี

ปฏิสัมพันธ์  เป็ นที่ ที่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก

โอกาสท่ี มีอิทธิ พลตอ่การตัดสิ นใจซื ้ อมากที่ สุด การ

ส่งข้อความ SMS เป็ นอีกวิธี ที่ สะดวกในการแจ้งเตือน

ลู กค้า และแน่นอนว่าเสี ยงเป็ นช่องทางที่ โน้มน้าวใจ

อยู่ เสมอ (เช่น “ต้องการความช่วยเหลือในการส่ั งซื ้ อ

สิ นค้าให้เสร็จหรื อไม่ โทรหาเราสิ ”)

“เราต้องการท่ี จะพร้อมให้บริการในทุกท่ี  ลูกค้าสามารถติดต่อเราและสร้างช่ื อเสี ยงในการให้การตอบ
สนองทันที ไม่วา่วันหรือเวลาใด Zendesk ช่วยให้เราทำาแบบน้ันได้ ”

— Dylan Henry, ผู้ อำานวยการฝ่ายประสบการณ์ลู กค้าที่  Handy

ช่องทางท่ี สามารถส่งผลต่อราย
ได้:

• แชท

• SMS

• เสี ยง

https://www.zendesk.com/th/chat/live-chat-sales/
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เพ่ิ มประสิ ทธิผล
บ่อยครั ้งที่ การเพิ่ มประสิ ทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็

ลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานน้ันทำาได้ดีที่ สุดผ่าน

ช่องทางที่ ช่วยให้ลู กค้าสามารถบริการตนเอง หรื อ

ช่วยให้เจ้าหน้าที่ ช่วยลู กค้ามากกว่าหน่ึ งรายในแตล่ะ

ครั ้ง น่ี คือเหตุผลท่ี การแชทสด แอปส่งข้อความ และ

โซเชี ยลมี เดียเป็ นตัวเลือกที่ ยอดเยี่ ยมสำ าหรับการ

ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว

ด้วยเครื่ องมือที่ เหมาะสม ยังมี วิธี ที่ ทำาให้การ

สนับสนุนทางอีเมลมีประสิ ทธิภาพเช่นกัน มาโคร 

หรื อคำาตอบท่ี เขียนไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยประหยัด

เวลาได้  การจำาแนกใบส่ั งงานเป็ นมุมมองสามารถช่วย

ย้ายเจ้าหน้าท่ี มายังคิวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพขึ ้ น 

หรื อคุณสามารถตั ้งค่ากฎทางธรุกิจเพื่ อกำาหนดเส้น

ทางใบส่ั งงานอัตโนมัติเพื่ อให้มั่ นใจว่าคุณได้ปฏิบัติ

ตามข้อตกลงระดับการให้บริการของคุณ ผลิตภัณฑ์

อีเมล เสี ยง แชท และการบริการตนเองของ Zendesk 

ทั ้งหมดมีคุณสมบัติที่ ช่วยให้มีบริ บทมากขึ ้ นเพื่ อให้

ตัวแทนสามารถดูว่าลู กค้ามองหาวิธี ช่วยเหลือแล้ว 

และไม่เริ่ มการสนทนาทุกครั ้งจากกรอบส่ี เหลี่ ยม

“ทุกอย่างตั้งแต่ Zendesk Chat ไปจนถึง Guide สู่การสนับสนุน API การออกใบสั่ งงานหลักน้ันเป็ นสิ่ งท่ี ดี
สำาหรับเรา”

— Mike Robichaud, ผู้ จัดการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่  Coursera

ช่องทางติดต่อท่ี จะช่วยเพ่ิ ม
ประสิ ทธิภาพ:

• แชท

• บริการตนเอง

• อีเมล

• แอปส่งข้อความ

• SMS

• โซเชี ยลมี เดีย



ช่องทางท่ี ช่วยปรับปรงุความ
พึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี :

• อีเมล

• บริการตนเอง

• แชท

• เสี ยง
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เพ่ิ มความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี
บอทจัดการกับงานท่ี ยุ่งยากได้ดีเยี่ ยมมาก – งานที่ น่า

เบื่ อและซ้ำ าซ้อนสำาหรับเจ้าหน้าที่  การบริการลู กค้า

อาจเป็ นงานที่ ยากลำาบาก ดังน้ันเจ้าหน้าที่ จึงยินดี

เป็ นอย่างยิ่ งเมื่ อคุณสามารถทำาส่ิ งต่างๆ ที่ แย่งเวลา

และพลังงานไปจากงานที่ ท้าทายมากกว่าได้ โดย

อัตโนมัติ  เมื่ อคุณใช้เวลาไปกับฐานความรู้ และลงทุน

ในการบริการตนเอง คุณสามารถลดปริ มาณใบส่ั งงาน

และให้เวลากับเจ้าหน้าที่ มากขึ ้ นในการแก้ปัญหาที

ตรงประเด็นยิ่ งขึ ้ น

ส่ิ งที่ ควรพิจารณาคืออีเมลอาจกอ่ให้เกิดงานมากขึ ้ น

สำ าหรับเจ้าหน้าท่ี  เมื่ อผู้ ติดตอ่ไม่ ได้ติดตอ่เข้ามาใน

แบบฟอร์มใบส่ั งงาน แบบฟอร์มใบส่ั งงานช่วย

รวบรวมข้อมูลที่ เหมาะสมสำาหรับลู กค้าและช่วยให้

คุณสร้างทริกเกอร์เพื่ อกำาหนดเส้นทางใบส่ั งงานไป

ยังสถานที่ ที่ เหมาะสมได้ โดยอัตโนมัติ  เมื่ อพูดถึง

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี  แชทน้ันมีประสิ ทธิภาพ

และสร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้าเป็ นอย่างมาก แต่

ก็เป็ นพื้ นที่ รองรับอารมณ์ของลู กค้าเช่นเดียวกับการ

สนับสนุนทางโทรศัพท์  พวกเขาจะต้อง “รับมือ” 

จัดการกับลู กค้าที่ โกรธหรื อหยาบคายเป็ นบางครั ้ง 

ด้วยเหตุผลน้ี  ส่วนหน่ึ งของการตัดสิ นใจด้านช่องทาง

ติดตอ่ของคุณควรรวมถึงวิธีการกำาหนดตารางทีมของ

คุณเพื่ อให้ช่วยเหลือพวกเขา

“ผลิตภัณฑ์ของ Zendesk ช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนท่ี ดีขึ ้ นแก่ลูกค้าของเราทุกคน ความคล่องตัว
ท่ี เราสามารถนำ าไปใช้กับคุณสมบัติและเวิร์กโฟลว์ ใหม่เป็ นองค์ประกอบสำาคัญต่อความสำาเร็จของเรา”

— Dan Ross, ผู้ จัดการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนที่  Lightspeed



ให้การสนับสนุนผ่านการสนทนาได้ง่ายๆ ด้วย Zendesk 13

04  ประสบการณ์การบริการเต็มรูปแบบ
จาก Zendesk

ด้วยการเพิ่ มขึ ้ นของช่องทางการสนับสนุนใหม่ๆ เช่น แอปส่งข้อความโซเชี ยลและ 

SMS การจัดการการกับการสนทนาข้ามช่องทางต่างๆ จึงทำาได้ยากกว่าที่ เคยเป็ นมา 

ยิ่ งไปกว่าน้ัน ลู กค้ายังคาดหวังความพร้อมใช้งานของช่องทางเหล่าน้ี  และเหนือส่ิ ง

อื่ นใด พวกเขาคาดหวังการตอบสนองท่ี เป็ นส่วนบุคคลและรวดเร็ ว เพื่ อให้

สอดคล้องกับความคาดหวังของลู กค้า บริ ษัทต่างๆ จึงมีบริการมากขึ ้ นซ่ึ ง

ครอบคลุมช่องทางการส่ื อสารและเช่ื อมตอ่ข้อมู ลเพื่ อให้การติดตอ่แตล่ะครั ้งกลาย

เป็ นส่วนหน่ึ งของการสนทนาท่ี ยาวนานขึ้ นในประวัติของลู กค้า

น่ั นคือจุดที่  Zendesk Support Suite เข้ามา มันเป็ นเหมือนสูตรลับสำ าหรับ

ประสบการณ์บริการเต็มรูปแบบ มีการรวมการสนทนาสนับสนุนทั้งหมดของคุณใน

ขณะเดียวกันก็ขจัดปัญหาจากการปรับใช้และการบำารุงรักษาช่องทางใดๆ ที่ ลู กค้า

ต้องการสนทนาด้วย โปรแกรมน้ี จะช่วยให้มั่ นใจได้ถึงการส่ื อสารที่ ไร้รอยตอ่ เป็ น

ส่วนตัว และมีประสิ ทธิภาพ ซ่ึ งหมายถึงเจ้าหน้าที่ มีประสิ ทธิภาพมากขึ ้ นและ

ลู กค้าพึงพอใจมากขึ ้ น

เน่ื องจากแตล่ะช่องทางสำ าคัญน้ันเช่ื อมตอ่กัน ไม่ว่าจะเป็ นช่องทางใดสำ าหรับลู กค้า

ของคุณ ทุกคนจะมองเห็นลู กค้าหลังใบส่ั งงานและสามารถดู ประวัติการสนับสนุน

ได้อย่างเต็มที่  ลู กค้าไม่จำาเป็ นต้องพูดซ้ำ าทุกครั ้งที่ ติดตอ่หรื อย้ายไปมาระหว่าง

ช่องทางต่างๆ และง่ายตอ่การเปิ ดและปิ ดช่องทางด้วยการคลิกเพียงไมก่ี่ ครั ้ง ช่วย

ให้คุณมีความคลอ่งตัวในการปรับเปลี่ ยนและเติบโตไปพร้อมกับฐานลู กค้าของคุณ

“Zendesk Support Suite ช่วยทีมของฉันด้วยการ
รวมช่องทางการสนับสนุนไว้ ในท่ี เดียว ดังน้ันการ
สนับสนุนลูกค้าสามารถตอบสนองและนำ าเสนอ
ประสบการณ์การสนทนาท่ี เก่ี ยวข้องกับบริ บทได้ ใน
ทุกช่องทาง”

— Jonathan Bolton, SVP Operations, BombBomb

https://www.zendesk.com/th/support-suite
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การสนทนาแบบรวมเป็ นหน่ึ ง
ดังที่ เราได้กล่าวไปกอ่นหน้าน้ี  บริ ษัทต่างๆ เริ่ มมองเห็นการส่ื อสารกับลู กค้าทุกครั ้งว่าเป็ นส่วนหน่ึ งของการ

สนทนาตอ่เน่ื อง และแตล่ะการสนทนาเหล่าน้ี เกิดขึ ้ นในหลายช่องทางที่ แตกต่างกัน เราสามารถยกระดับและ

เช่ื อมโยงการสนทนาเหล่าน้ี ได้ด้วย:

แชทสด
บางครั ้งลู กค้าต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ ว

ไม่ ใช่ ใน 24 ช่ั วโมง (เช่น อีเมล) และไม่ ใช่ ในหน่ึ ง

สัปดาห์  (ไปรษณีย์) และลู กค้าครึ่ งหน่ึ งเลือกช่อง

ทางตามความเร็ วในการตอบกลับ ด้วยแชทสด คุณ

สามารถดึงดูดลู กค้าได้ ในแบบเรี ยลไทม์ ในบริ บทและ

สถานที่ ที่ พวกเขามีอยู่ แล้ว เช่น การตรวจสอบชุดใน

แอปของคุณหรื อกรอกคำาขอตัวอย่างบนเว็บไซต์ของ

คุณ

ด้วยการเพิ่ มขึ ้ นของ AI บางบริ ษัทกำาลังปรับใช้แช

ทบอทเพื่ อตอบคำาถามที่ มีการถามบ่อยๆ เพื่ อเพิ่ ม

ประสิ ทธิภาพการทำางานของเจ้าหน้าที่  นอกจากน้ี

ร้อยละ 54 ของผู้ บริ โภคในการสำ ารวจหน่ึ งกล่าวว่า

พวกเขาจะเลือก แชทบอทมากกว่าเจ้าหน้าที่ ฝ่าย

บริการลู กค้าหากแชทบอทช่วยพวกเขาให้ประหยัด

เวลาไปได้  10 นาที

ธรุกิจอื่ นกำาลังใช้การแชทสดเพื่ อเข้าถึงลู กค้ากอ่นเกิด

ปัญหา ซ่ึ งอาจรวมถึงการมี ส่วนร่วมกับลู กค้าในเชิ งรุก

ระหว่างกระบวนการเช็คเอาต์  เพื่ อไม่ ให้ลู กค้าทิ ้งรถ

เข็นของพวกเขาหรื อกรอกแบบฟอร์มเน่ื องจากคำาถาม

ทียืดยาด

นอกจากน้ี  แชทสดยังยินดีรับการวิเคราะห์แบบเรี ยล

ไทม์  ซ่ึ งสามารถเปิ ดเผยข้อมูลเชิ งลึกแบบเรี ยลไทม์

เก่ี ยวกับความพึงพอใจของลู กค้าและประสิ ทธิภาพ

ของเจ้าหน้าที่ เมื่ อจัดการด้วยความระมัดระวัง

ด้วย Zendesk Chat คุณ
สามารถจัดการแชททั้งหมดได้
จากแดชบอร์ดเดียวไม่วา่ลูกค้า
จะแชทกับคุณจากแล็ปท็  
อป โทรศัพท์มือถือ หรือผ่าน
แอปของคุณ

“การแชทสดช่วยให้เจ้าหน้าท่ี จัดการการแชทหลายรายการได้ ในครั ้งเดียว ดังน้ันเวลาในการรอจึงลดลง
และลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ี ดีขึ ้ น”

– Jorge Vernetta, ผู้ จัดการฝ่ายปฏิบัติการทั่ วโลกของ Foodpanda

https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
https://go.usabilla.com/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
http://zendesk.com/th/chat


ด้วยส่วนเสริ ม Zendesk Social 
Messaging คุณสามารถเช่ื อม
ต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ผ่านแอปส่งข้อความท่ี ต้องการ
 ไม่วา่จะเป็ น WhatsApp, 
WeChat, LINE, Facebook 
Messenger และ Twitter 
Direct Messages และนำ าการ
สนทนาเหล่าน้ันไปใช้งานใน
พื้ นท่ี ทำางานแบบครบวงจร
สำาหรับเจ้าหน้าท่ี ของคุณ
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การส่งข้อความทางโซเชียล
ตรงกันข้ามกับการแชทสด การส่งข้อความน้ันเกิดขึ ้ น

แบบไมต่รงกันและไม่มี เซสชัน ส่ิ งน้ี ช่วยให้ธรุกิจของ

คุณพร้อมใช้งานมากขึ ้ นโดยให้ลู กค้าติดตอ่เจ้าหน้าที่

นอกเวลาทำาการที่ คุณโพสต์ ไว้

ยิ่ งไปกว่าน้ัน เมื่ อคุณส่ื อสารกับลู กค้าในพื ้ นที่ ที่ พวก

เขาพบปะกัน เช่น WhatsApp หรื อ Facebook 

Messenger มันจะกลายเป็ นการติดตอ่ท่ี อยู่ รูปแบบ

และความสะดวกสบายที่ เข้ากับชี วิตของลู กค้า และ

ลู กค้าครึ่ งหน่ึ งกล่าวว่าพวกเขาต้องการติดตอ่ฝ่าย

สนับสนุนโดยใช้ช่องทางเดียวกับที่ พวกเขาใช้เพื่ อ

สนทนากับครอบครัวและเพื่ อน

การใช้ช่องทางส่งข้อความทางโซเช่ี ยลเป็ นช่องทางใน

การติดตอ่ก็เป็ นส่ิ งจำาเป็ นเพื่ อดึงดูดลู กค้ารุ่นใหม่ 

ในความเป็ นจริ งแล้ว 17 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ มี อายุ

ระหว่าง 18 ถึง 24 ปี แก้ ไขปัญหาของพวกเขากับ

บริ ษัทผ่านแอปส่งข้อความทางโซเชี ยล และคาดว่า

ตัวเลขน้ี จะเพิ่ มขึ ้ นอีก

“ไม่นานหลังจากการทำาให้  WhatsApp กลายเป็ นช่องทางการให้บริการลูกค้าท่ี  StashAway เราได้เห็นการ
เปล่ี ยนแปลงของการรับส่งข้อมูลจากช่องทางการสนับสนุนแบบดั้งเดิม เช่น อีเมลไปยัง WhatsApp เป็ น
ท่ี ประจักษ์แก่เราอย่างรวดเร็ ววา่ลูกค้าของเราต้องการ WhatsApp เป็ นช่องทางการสื่ อสารและเราสามารถ
ใช้มันเพ่ื อเพ่ิ มการมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้  WhatsApp Business API เป็ นเครื่ องมือสำาคัญในการช่วยให้
เรารักษาความคล่องตัวและขับเคล่ื อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อไป”

— Michele Ferrario, CEO, StashAway

http://zendesk.com/th/message
http://zendesk.com/th/message
https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/


Zendesk Talkทำาให้เจ้าหน้าช่
วยเหลือลูกค้าทางโทรศัพท์หรื
อทางข้อความได้ง่ายและมีประ
สิ ทธิภาพ จากท่ี เดียวกับท่ี พวก
เขาจัดการช่องอ่ื นๆ ทั้งหมด

ให้การสนับสนุนผ่านการสนทนาได้ง่ายๆ ด้วย Zendesk 16

เสี ยงและ SMS
การสนทนาทางโทรศัพท์เป็ นวิธี ที่ ทรงประสิ ทธิภาพ

ในการแก้ ไขปัญหา แม้ ในยุคของแชทบอทและแอปโซ

เชี ยล สำ าหรับปัญหาท่ี ซับซ้อนมากขึ ้ น เช่น รับความ

ช่วยเหลือเกี่ ยวกับการฉ้อโกงทางธนาคารหรื อการส่ั ง

ซื ้ อสำ าหรับสิ บคนที่ แตกต่างกัน ลู กค้ามักอยากได้ยิน

เสี ยงของเจ้าหน้าท่ี  ในความเป็ นจริ ง ลู กค้า 40 

เปอร์เซ็นต์เลือกช่องทางตามความซับซ้อนของปัญหา 

สำ าหรับคนอื่ นๆ โทรศัพท์ยังคงเป็ นช่องทางที่

ต้องการในการติดตอ่กับธรุกิจ เพราะนิสัยที่ ฝังแน่น

มาอย่างยาวนาน ซ่ึ งอธิ บายว่าทำาไมน่ี ถึงเป็ นตัวเลือก

การสนับสนุนที่ เป็ นที่ นิยมสำ าหรับกลุ่มคนเจนเบบี ้

บู มเมอร์และเจนเอ็กซ์

และเมื่ อพวกเขาต้องการข้ามการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ 

ข้อความเป็ นตัวเลือกที่ สะดวกในการขอความช่วย

เหลือสำ าหรับลู กค้าที่ ใช้มือถือที่ ไมค่อ่ยมี เวลา โดย

เฉพาะอย่างยิ่ งเมื่ อพวกเขาไมส่ามารถเช่ื อมตอ่กับเว็บ

เบราว์เซอร์หรื อแชทไดภ้ายในเซสชันเดียว ในความ

เป็ นจริ ง ข้อมู ลเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่า

จำานวนบริ ษัทที่ ให้บริการ SMS/ข้อความจะเพิ่ มขึ ้ น 

43 เปอร์เซ็นต์ ในปี หน้า

“Zendesk Talk ช่วยให้ทีมของเรามอบประสบการณ์ลูกค้าท่ี ยอดเย่ี ยมในขณะท่ี ธุรกิจยังเติบโตต่ 
อเน่ื อง เจ้าหน้าท่ี ของเรามี ทุกสิ่ งท่ี จำาเป็ นต้องใช้  ไม่วา่จะเป็ นประวัติลูกค้า รายละเอียดการสั่ งซื ้ อ และ
ใบสั่ งงานก่อนหน้า ทั้งหมดในท่ี เดียว เพ่ื อการสนับสนุนท่ี รวดเร็ วและเป็ นส่วนตัว”

— Mina Aiken,หั วหน้าฝ่ายประสบการณ์ลู กค้า, Taylor Stitch

http://zendesk.com/th/talk
https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/th/customer-experience-trends/


ด้วย Zendesk Guide คุณ
สามารถปล่อยให้ลูกค้าของคุณ
ช่วยเหลือตัวเองด้วยศูนย์ช่วย
เหลือท่ี ปรับแต่งได้  ซ่ึ งเจ้า
หน้าท่ี สามารถใช้ โดยตรงจาก
อินเตอร์เฟซเจ้าหน้าท่ี ของ
พวกเขา โดยมาพร้อมกับข้อมูล
เชิ งลึกเพ่ื อช่วยให้ม่ั นใจวา่
ตัวแทนไม่ส่งบทความท่ี ลูกค้า
ได้อ่านแล้วไปให้อีก และช่วย
วัดประสิ ทธิภาพเน้ื อหาของ
คุณ
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การบริการตนเองและฐานความรู้
ทุกวันน้ี ต่างคนก็ต่างเร่งรี บ ลู กค้าไม่ต้องการคุยกับ

คุณตั ้งแตแ่รกหากสามารถหาคำาตอบได้ด้วยตนเอง ไม่

ได้จะกล่าวโทษคุณ แตม่ันเป็ นวิธี ที่ ทำาได้ง่ายที่ สุด

โดยไมต่้องเสี ยเวลามาก ปัจจุบันการให้บริการตนเอง

คือการสนับสนุนที่ เป็ นผลประโยชน์ขั ้นต่ำา และยัง

เป็ นตัวทำานายหลักว่าคุณจะสามารถควบคุมต้นทุนได้

อย่างมีประสิ ทธิภาพเมื่ อธรุกิจของคุณเติบโตได้เพียง

ใด

นอกเหนือจากการลดต้นทุน การสนับสนุน

ประสบการณ์การบริการตนเองท่ี ยอดเยี่ ยมสามารถ

เพิ่ มความพึงพอใจของลู กค้าได้ด้วยการให้บริการที่ ดี

ขึ ้ นผ่านการจัดการความรู้  นอกจากน้ี ยังนำ าไปสู่การมี

ส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี ที่ เพิ่ มขึ ้ นโดยการลดจำานวน

คำาถามซ้ำ าๆ ที่ เจ้าหน้าท่ี ต้องเสี ยเวลาไป และพัฒนา

ชุมชนให้เติบโตโดยการสร้างการเช่ื อมตอ่ที่ ลึกซึ ้ งยิ่ ง

ขึ ้ นระหว่างองค์กรของคุณและลู กค้าของคุณ

จากทั ้งหมดกล่าวถึงไปแล้ว 91 เปอร์เซ็นต์ของลู กค้า

จะเลือกใช้การบริการตนเองเท่าน้ันหากใช้งานง่ายและ

ปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา น่ั นคือท่ี

ที่ ฐานความรู้ ที่ ชาญฉลาดสามารถช่วยได้

“การลงทุนในฐานความรู้ หมายถึงเราจะได้เห็นการลดลงขนานใหญ่ของตัวเลขคำาร้องขอการสนับสนุนท่ี มี
เข้ามา คู่ค้าของเราได้รับการบริการท่ี ยอดเย่ี ยมท่ี สุด—ซ่ึ งทำาให้ ไม่ต้องเสี ยเวลาออกใบสั่ งงานเลย”

— Mike Cartwright, หั วหน้าฝ่ายพาร์ทเนอร์ โซลู ชันที่  Expedia® Affiliate Network

http://zendesk.com/th/guide
https://www.zendesk.com/th/resources/scaling-self-service/
https://www.zendesk.com/th/resources/searching-for-self-service/
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การสนับสนุนในตัว
ด้วยความคาดหวังของลู กค้าที่ สู งขึ ้ นกว่าเดิม ลู กค้าจึงมีแนวโน้มจะคาดหวังว่าจะ

ได้รับความช่วยเหลือได้เพียงปลายน้ิวสัมผัส ส่ิ งน้ี มักเกี่ ยวข้องกับการได้รับการ

สนับสนุนบนเว็บไซต์ของคุณหรื อภายในแอปมือถือของคุณ

นอกจากน้ี การให้ความช่วยเหลือบนแอปหรือในเว็บไซต์ยังช่วยลดความยุ่งยากให้กับ

ลู กค้า โดยให้พวกเขาสามารถรับบริการได้ ในแพลตฟอร์มที่ เขากำาลังใช้งานอยู่  และ

ด้วยการสนับสนุนที่ ราบรื่ นระหว่างทุกๆ อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ คุณจะ

สามารถรักษาความภักดีของแบรนด์ ได้ดียิ่ งขึ ้ น

ประสบการณ์ของเจ้าหน้าท่ี แบบรวม
การเช่ื อมตอ่การสนทนาในทุกช่องทางเหล่าน้ี จำาเป็ นต้องมีพื ้ นที่ ทำางานแบบรวม

สำาหรับเจ้าหน้าท่ี ของคุณ เพื่ อทำาให้พวกเขาตอบสนองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำาให้

ผู้ ใช้รู้ สึ กผิดปกติ  ตัวอย่างเช่น ตัวแทนอาจต้องติดตามการสนทนาผ่านทางอีเมล

เพื่ อให้คำาแนะนำ าอย่างละเอียดทีละขั ้นตอน

ใน Agent Workspace ส่วนหน่ึ งของ Support Suite เจ้าหน้าที่ สามารถตอบสนอง

ลู กค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั ้งการแชท อีเมล เสี ยง และการส่งข้อความทางโซเช่ี ยลได้

จากที่ เดียว เพื่ อดำาเนินการสนทนาตอ่ในช่องทางที่ เหมาะสมที่ สุดและมอบความ

สะดวกสบายและความเป็ นส่วนตัวแกลู่ กค้า

จาก Web Widget ของเราลูกค้าสามารถเข้าถึง
ความรู้  เริ่ มแชทสด ข้อความสนับสนุน โทร หรือ
ส่งอีเมลถึงคุณได้ โดยไม่ต้องละทิ้งประสบการณ์
การใช้งานของตน และทีมบริการลูกค้าท่ี มี
ประสิ ทธิภาพสูงมีแนวโน้มท่ี จะใช้  Web Widget 
มากขึ้ น 32% ตามข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน

“เรารัก Web Widget ผู้ ใช้จะไม่ถูกบังคับให้ต้องค้นคว้าหรือตามหาข้อมูลท่ี ต้องการเพราะ
ข้อมูลนำ าเสนออยู่ต่อหน้าพวกเขาแล้ว”

— Tom Saul, หั วหน้าฝ่ายการตลาด, Flare Apps

https://www.zendesk.com/th/embeddables/
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เครื่ องมือท่ี โดดเด่น
การมีการสนทนาที่ เป็ นธรรมชาติกับลู กค้าของคุณในหลายๆ ช่องทางน้ันต้องการเครื่ องมือทางธรุกิจที่ ซับซ้อนในเบื ้ องหลังเพื่ อส่งมอบคุณค่าให้แก่ลู กค้าโดยปราศจาก

ความยุ่งยาก น่ี คือบางส่วนในกลอ่งเครื่ องมือของเรา:

บริ บทลูกค้า (Customer context)
ยุคของการสนับสนุนแบบช่องทางรวมทำาให้การบริการลู กค้าแบบรวมมีความซับ

ซ้อนมากขึ ้ น แตลู่ กค้าไมส่นใจกับความท้าทายที่ คุณเผชิญ หากลู กค้าต้องพูด

ซ้ำ าสามครั ้งในช่องทางที่ แตกต่างกันพวกเขาไม่น่าจะมีประสบการณ์ที่ ดีกับบริ ษัท

ของคุณ

บริ บทให้ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องที่ เจ้าหน้าที่ ต้องการเพ่ื อให้ตอบสนองได้เร็ วขึ ้ นและ

เป็ นส่วนตัวมากขึ ้ นโดยไมต่้องขอให้ลู กค้าทบทวนเรื่ องของตนเองทุกครั ้งที่ พวก

เขาติดตอ่ขอความช่วยเหลือ

เรามอบบริ บทผ่านการ์ดข้อมู ลสำ าคัญที่ แสดงรายละเอียดท่ี เก่ี ยวข้องกับลู กค้าที่

เจ้าหน้าท่ี ของคุณกำาลังให้บริการ รวมถึงประวัติการติดตอ่ที่ ทำาให้เจ้าหน้าที่

สามารถมองเห็นกิจกรรมลู กค้าก่อนหน้าน้ี ทั ้งหมด

การวิเคราะห์สถิติและการรายงาน
เพื่ อให้การสนทนาเกิดขึ ้ นได้ทุกที่ ที่ ลู กค้าอยู่  ทีมต้องการเครื่ องมือวิเคราะห์

ลู กค้าที่ สามารถติดตามและจัดการการติดตอ่เหล่าน้ันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มิ

ฉะน้ันพวกเขาจะถู กทิ ้งไว้ ในความมืด

ด้วยข้อมู ลที่ ถู กต้องเกี่ ยวกับการสนทนาของคุณ คุณสามารถสำ ารวจส่ิ งต่างๆ เช่น: 

การอัปเดตผลิตภัณฑ์มีผลตอ่การสนับสนุนอย่างไร ส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรื อ

บริการของคุณที่ ตอบสนองความต้องการในการสนับสนุนลู กค้ามากที่ สุด และความ

พยายามในการบริการลู กค้าของคุณมีประสิ ทธิภาพเพียงใด เมื่ อจัดการด้วยความ

ระมัดระวัง การวิเคราะห์สามารถนำ าไปสู่ อัตราการตอบสนองและความภักดีของ

ลู กค้าที่ เพิ่ มขึ ้ น รวมถึงช่วยหลีกเลี่ ยงปัญหา

Zendesk Explore ผสานรวมข้อมูลจากทุกช่องทางเพื่ อให้คุณสามารถวัดว่าลู กค้ามี

ปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไรโดยไร้การสะดุด และการวิเคราะห์สามารถใช้

ร่วมกันระหว่างทีมเพื่ อความเข้าใจที่ ดียิ่ งขึ ้ น

http://zendesk.com/th/explore
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กฎเกณฑ์ทางธุรกิจและการ
กำาหนดเส้นทาง

ในขณะที่ บริ ษัทของคุณมีฐานลู กค้าเพิ่ มขึ ้ น ปริ มาณของการสนทนาก็มีแนวโน้ม

ที่ จะเพิ่ มขึ ้ นเช่นกัน และลู กค้าแตล่ะรายที่ เริ่ มต้นการสนทนากับคุณมีแนวโน้มที่

จะมีคำาขอท่ี แตกต่างออกไป ซ่ึ งอาจเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับอัตราค่าจัดส่งสิ นค้า ตอ่ไป

อาจเป็ นเรื่ องการส่งคืนผลิตภัณฑ์  และอีกหน่ึ งเรื่ องอาจเป็ นภาษาอื่ น เป็ นไปไม่

ได้ที่ เจ้าหน้าท่ี ของคุณทุกคนที่ จะมีความรู้ เกี่ ยวกับทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์และ

ภาษาหลายภาษา

กฎทางธุรกิจและการกำาหนดเส้นทางช่วยปรับปรุงขั ้นตอนการทำางานของใบส่ั งงาน 

และเพิ่ มประสิ ทธิภาพการทำางานของทีมเพื่ อให้การสนับสนุนของคุณสามารถ

เติบโตไปพร้อมกับธรุกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยการกำาหนดเส้นทางตามทักษะ 

คุณสามารถกำาหนดตัวแทนท่ี เหมาะสมให้กับการสนทนาตามความเช่ี ยวชาญ ไม่ว่า

จะเป็ นภาษา ภู มิภาค ช่องทาง หรื อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  ดังน้ันเจ้าหน้าที่

จะได้รับเฉพาะใบส่ั งงานที่ สามารถแก้ ไขได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อด้วยทริกเกอร์

เวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ  คุณสามารถลดจำานวนงานที่ เจ้าหน้าที่ ต้องทำาซ้ำ าๆ 

ด้วยตนเองลงได้  ใช้กฎทางธรุกิจและการกำาหนดเส้นทางแบบนอกกรอบ หรื อ

กำาหนดตามความต้องการเฉพาะของคุณ

การสนับสนุนเพ่ิ มเติม 

ใช้แอป marketplace ของเราเพื่ อบูรณาการกับเครื่ องมือนับร้อยสำ าหรับส่ิ งต่างๆ 

เช่น การจัดการแรงงานและประสิ ทธิภาพการทำางานของเจ้าหน้าท่ี  หรื อ

แพลตฟอร์ม CRM ที่ เปิ ดกว้างและยืดหยุ่นของเรา Sunshine เพื่ อเช่ื อมตอ่และ

ทำาความเข้าใจข้อมู ลจากแหลง่ภายนอก

https://www.zendesk.com/th/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.com/th/apps/directory/
http://zendesk.com/th/sunshine
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ความรู้ อันทรงพลัง
ความรู้ คือพลัง น่ี คือวิธีที่ การมีความรู้ ที่ มากขึ ้ นสามารถนำาไปสู่การสนทนาการสนับสนุนที่ มีประสิ ทธิภาพมากขึ ้ นกับเรา:

เจ้าหน้าท่ี ท่ี ได้รับการเสริ ม
ประสิ ทธิภาพ

ความเร็ วเป็ นปัจจัยสำ าคัญท่ี ทำาให้ลู กค้าพอใจกับการ

สนทนาสนับสนุนหรื อไม่ เมื่ อเจ้าหน้าที่ สามารถค้นหา

คำาตอบได้ทันที โดยไมต่้องละทิ ้งประสบการณ์ ใช้งาน

ของพวกเขา จะเป็ นการเพ่ิ มประสิ ทธิภาพสำาหรับ

พวกเขาและลดเวลาในการแก้ ไขสำ าหรับลู กค้าของคุณ 

ตัวอย่างเช่น ด้วยมาโครที่ กำาหนดไว้ล่วงหน้าและ

บทความแนะนำ าที่ มีอยู่ด้านในใบส่ั งงาน เจ้าหน้าท่ี

สามารถตอบสนองตอ่คำาขอทั่ วไปได้

ข้อมูลท่ี ฉลาดขึ้ น 

การจัดการฐานความรู้ ท่ี กำาลังเติบโตอาจเป็ นเรื่ องยาก 

เน้ื อหาการสนับสนุนแทบจะไม่เคยสดใหม่ จะต้องมี

การตรวจสอบอย่างตอ่เน่ื องและปรับปรุงเป็ นประจำา

เพื่ อให้ทันสมัยอยู่ เสมอ น่ั นเป็ นเหตุผลที่ ควรส่ง

เสริ มให้ทีมของคุณมี ส่วนร่วมในฐานความรู้  ตัวอย่าง

เช่น ด้วย Zendesk Guide เจ้าหน้าที่ สามารถให้ข้อ

เสนอแนะเกี่ ยวกับความรู้  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เน้ื อหาได้รับการอนุมัติกอ่นเผยแพร่ และกำาหนดเวลา

การตรวจสอบเพื่ อให้ ได้บุคคลที่ เหมาะสมในการสร้าง

บทความและบำารุงรักษา เพื่ อให้ฐานความรู้ ของคุณ

จะฉลาดขึ ้ นอยู่ เสมอ

ข้อเสนอแนะท่ี ขับเคล่ื อน
ด้วย AI

การวิจัยกอ่นหน้าน้ี ของ Zendesk ค้นพบการเช่ื อมโยง

ที่ น่าสนใจระหว่างความสำ าเร็จ การใช้  AI และการ

บริการตนเอง AI มีความเช่ี ยวชาญในการทำางานต่างๆ 

เพื่ อช่วยให้เจ้าหน้าที่ มี เวลาทำางานในโครงการและ

การแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนมากขึ ้ น อย่างเช่น การปรับใช้

แชทบอทที่ แนะนำ าบทความที่ เกี่ ยวข้องให้กับลู กค้า

โดยอัตโนมัติเพื่ อให้พวกเขาหาคำาตอบได้อย่างรวดเร็ ว

ด้วยตัวเอง

หรื อ AI สามารถช่วยระบุช่องว่างในศูนย์ช่วยเหลือ

ของคุณโดยการแนะนำ าบทความใหม่เพื่ อสร้างและ

บทความที่ มี อยู่ เพื่ ออัปเดต ตัวอย่างเช่นหากลู กค้า

จำานวนมากกำาลังถามคำาถามเกี่ ยวกับการอัปเดต

ซอฟต์แวร์ ใหม่ เครื่ องสามารถทำาเครื่ องหมายแนว

โน้มน้ี และแนะนำ าหัวข้อบทความที่ ดีที่ สุดเพื่ อให้คำา

ตอบที่ ลู กค้าต้องการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

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://www.zendesk.com/th/blog/content-cues/
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05  ช่องทางมากขึ้ น วิธีแก้ปัญหามา 
กขึ้ น: เช็คลิสต์สำาหรับความสำาเร็จ

แน่นอนว่าไม่มี สูตรเวทย์มนตร์สำ าหรับมอบประสบการณ์การสนับสนุนที่ สวยงาม

ผ่านช่องทางที่ เกิดขึ ้ นใหม่เช่น WhatsApp เช่นเดียวกับช่องทางดั ้งเดิมเช่น

โทรศัพท์  ความสำ าเร็จของคุณขึ ้ นอยู่ กับวิธี ที่ คุณทำาให้ลู กค้าของคุณมีการสนทนา

ที่ เป็ นธรรมชาติกับธรุกิจของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ ที่ ไหน พวกเขากำาลังใช้

อุปกรณ์ ใด หรื อคำาถามของพวกเขาคืออะไร

แตน่ั่ นก็ต้องนำ าลู กค้าไปสู่ ช่องทางสนับสนุนที่ ดีที่ สุดสำ าหรับความต้องการของพวก

เขาตามทรัพยากรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณคงไมต่้องการให้หมายเลขโทรศัพท์ของ

คุณเป็ นวิธีการติดตอ่แนะนำ าสำ าหรับลู กค้า หากตัวแทนของคุณทำางานระหว่าง 9 

ถึง 5 โมงเท่าน้ัน ไม่เพียงแตก่ารคิดเชิ งกลยทุธ์เกี่ ยวกับช่องทางการสนับสนุนที่ ถู ก

ต้องสำ าหรับการสนทนาของคุณจะลดความพยายามของลู กค้าลงได้  แตย่ังสามารถ

ปรับปรุงการสนับสนุนของบริ ษัทของคุณ และช่วยใหคุณจัดหาเครื่ องมือได้อย่าง

เหมาะสม
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เช็คลิสต์
ใช้เช็คลิสต์น้ี เพื่ อถามคำาถามที่ ทำาให้ลูกค้าของคุณเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการตัดสิ นใจของคุณ

ความสะดวก:

 ☐ ลู กค้าสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้ที่ ไหนบนเว็บไซต์ของคุณในวันน้ี

 ☐ คุณต้องการให้พวกเขาสามารถเข้าถึงการสนับสนุนได้ที่ ไหนในอนาคต

 ☐ ลู กค้ามีทางเลือกในการให้บริการตนเองหรื อไม่

 ☐ มี วิธี ใดบ้างที่ จะเข้าถึงมนุษย์เพื่ อความช่วยเหลือแบบเรี ยลไทม์ที่ รวดเร็ ว

 ☐ ด้วยโซลู ชันปัจจุบันของคุณ คุณสามารถจดจำาลู กค้าและประวัติการขอการ

สนับสนุนของพวกเขาได้หรื อไม่หากพวกเขาติดตอ่คุณโดยใช้สองช่องทางท่ี

แตกต่างกัน

ความซับซ้อน:

 ☐ ปริ มาณที่ จำาเป็ นในการแก้ปัญหาและในการโต้ตอบกลับไปกลับมากับเจ้าหน้าที่

ของคุณมีมากน้อยเพียงใด

 ☐ ปริ มาณน้ี มีความเร่งด่วนมากแค่ ไหน

 ☐ มีคำาถามที่ จะตอบอัตโนมัติหรื อจัดการได้ด้วยตนเองหรื อไม่

บริ บท:

 ☐ ใครคือลู กค้าหลักของคุณ – พวกเขาอายุเท่าไหร่และพวกเขาอาศัยอยู่ ที่ ไหน

 ☐ ส่ิ งน้ี มีผลตอ่การนำ าเสนอช่องทางติดตอ่ของคุณอย่างไร

 ☐ ลู กค้ามีปัญหาหรื อคำาถามประเภทใดบ่อยที่ สุด

 ☐ มีคำาถามที่ จะตอบอัตโนมัติหรื อจัดการได้ด้วยตนเองหรื อไม่

 ☐ มี วิธี รับความช่วยเหลือทันที  แบบเรี ยลไทม์จากบุคคลหรื อไม่

 ☐ ลู กค้าสามารถเข้าถึงช่องทางการสนับสนุนจากเว็บไซต์มือถือหรื อแอปของคุณ

ได้หรื อไม่

ต้นทุน:

 ☐ คุณเสนอช่องทางที่ ง่ายและมีประสิ ทธิภาพที่ สุดให้กับลู กค้าหรื อไม่

 ☐ การเปิ ดช่องทางติดตอ่ที่ มีค่าใช้จ่ายมากขึ ้ นอาจลดปริ มาณการติดตอ่ในช่องทา

งอื่ นๆ ลงได้หรื อไม่

 ☐ ช่องทางที่ มีค่าใช้จ่ายมากขึ ้ นจะนำ าไปสู่ความพึงพอใจของลู กค้าที่ เพิ่ มขึ ้ นหรื อ

ไม่

 ☐ คุณสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายของช่องทางใหมด่้วยการฝังหรื อเพ่ิ มตัวเลือกการ

บริการตนเองหรื อตอบคำาถามง่ายๆ โดยอัตโนมัติ ได้หรื อไม่

การผสมผสานช่องทางที่ เหมาะสมสำ าหรับลู กค้าและธรุกิจของคุณเป็ นส่วนหน่ึ งที่ จะช่วยเพ่ิ มประสิ ทธิภาพการดำาเนินงานของคุณ ไม่ ใช่การลดประสิ ทธิภาพลง คุณจะ

สามารถสนทนากับลู กค้าได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นส่วนตัว และเป็ นธรรมชาติมากขึ ้ นโดยชี ้ แนะเส้นทางไปยังช่องทางที่ เหมาะสมสำาหรับปัญหาของพวกเขา



ให้การสนับสนุนผ่านการสนทนาได้ง่ายๆ ด้วย Zendesk 24

Zendesk Support Suite ช่วยให้คุณสามารถสนทนากับลูกค้าได้อย่างเป็ น

ธรรมชาติ  ช่องทางตา่งๆ น้ันเช่ื อมตอ่กัน บทสนทนาจึงไมม่ีสะดุด เจ้าหน้าที่

ทำางานได้มากขึ ้ น และคุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ มีคา่เพื่ อแบง่ปันทั่ วทั ้ง

บริ ษัทของคุณ เมื่ อคุณเริ่ มต้นด้วยการพิจารณาวิธีสนทนาอย่างเป็ นธรรมชาติกับ

ลูกค้าของคุณโดยไม่ทำาให้ลูกค้าต้องเผชิญกับความยุ่งยากในธรุกิจของคุณ ลูกค้า

สามารถแก้ ไขปัญหาของพวกเขาด้วยการความพยายามน้อยที่ สุด และคุณสามารถ

มอบประสบการณ์การสนับสนุนที่ ยอดเยี่ ยมได้ ในทุกช่องทาง

หากต้องการเรียนรู้ เพ่ิ มเติมเก่ี ยวกับ Support 

Suite โปรดติดต่อเรา

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

