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บทสรุปี้สำาหรับผูู้้บริหาร

เป้าหมูายการวิิจััย

ในสำภ�พแวดล้อมท�งธุ์รักิจยุุค์ปััจจุบันท่� ต้ัองดำ�เนินง�นตัลอด 24 ชัื่�วโมงทุกวัน องค์์กรัต่ั�งๆ ได้รัับค์ว�มกดดันม�กข้�นให้ต้ัอง
ปัรัับปัรุังปัรัะสำบก�รัณ์ท่� ลูกค้์�ได้รัับ (CX) อยุ่�งต่ัอเนื�อง ธุ์รักิจขน�ดเล็กซ้ึ่�งทั�งเส่ำยุเปัร่ัยุบด้�นทรััพยุ�กรัและอ่อนไหวต่ัอ
ผลกรัะทบจ�กเศรัษฐศ�สำตัร์ัมหภ�ค์ ก็ไม่ม่ข้อยุกเว้น นอกจ�กน่�  ง�นวิจัยุของเรั�ช่ื่� ให้เห็นว่�สำถ�นก�รัณ์ โรัค์รัะบ�ดในปััจจุบันได้
เน้นถ้งค์ว�มสำำ�คั์ญท่�องค์์กรัต่ั�งๆ จะต้ัองตัอบสำนองต่ัอค์ว�มต้ัองก�รัของลูกค้์�: 65% ของผู้ตัอบรัะบุว่�ค์ว�มค์ล่องตััวในก�รั
ดำ�เนินง�นท่� ให้ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�ง ได้ม่ค์ว�มสำำ�คั์ญเพิ�มข้�นอันเป็ันผลเนื�องม�จ�กโค์วิด 19 เป้ั�หม�ยุของก�รัวิจัยุร่ัวมกัน
รัะหว่�ง ESG และ Zendesk เมื�อไม่น�นม�น่�  คื์อก�รัตัรัวจสำอบว่�องค์์กรัต่ั�งๆ ท่� ใช้ื่วิธ่์ก�รัท่� ม่ค์ว�มเช่ื่�ยุวชื่�ญม�กข้�นในก�รัให้
บริัก�รัและสำนับสำนุนปัฏิิบัติัก�รัต่ั�งๆ สำ�ม�รัถเสำนอก�รัสำนับสำนุนท่� ด่ยิุ�งข้�นได้หรืัอไม่ และเพ่ยุงใด ในรูัปัแบบท่�ตัรัวจวัดได้ ในลำ�ดับ
ถัดไปั เรั�ต้ัองก�รัทดสำอบว่�ก�รัเสำนอก�รัสำนับสำนุนท่� ด่ยิุ�งข้�นม่ส่ำวนช่ื่วยุให้องค์์กรัต่ั�งๆ สำร้ั�งผลกรัะทบต่ัอผลลัพธ์์ธุ์รักิจโดยุ
รัวมในรูัปัแบบท่�สำ�ม�รัถตัรัวจวัดได้ได้หรืัอไม่

ข้อบเข้ต้ข้องการวิิจััย

รั�ยุง�นฉบับน่� อิงตั�มก�รัสำำ�รัวจซ้ึ่�งดำ�เนินก�รัในรัะหว่�งช่ื่วงหน้�ร้ัอนปีั 2020 โดยุรัวมแล้วม่ผู้ทำ�หน้�ท่� ตััดสิำนใจท�งธุ์รักิจซ้ึ่�ง
ทำ�หน้�ท่�ตัรัวจสำอบและปัรัับปัรุังปัรัะสำบก�รัณ์ท่� ลูกค้์�ได้รัับท่�องค์์กรัของตันเข้�ร่ัวม 1,012 รั�ยุ รั�ยุง�นฉบับน่� มุ่งเน้นท่� ผู้ตัอบ 
500 รั�ยุซ้ึ่�งทำ�ง�นในองค์์กรัท่� ม่ลูกจ้�งน้อยุกว่� 100 ค์น และปัรัะกอบด้วยุผู้ตัอบในสำหรััฐอเมริัก� แค์น�ด� บรั�ซิึ่ล เม็กซิึ่โก สำห
รั�ชื่อ�ณ�จักรั เยุอรัมน่ ฝรัั�งเศสำ เนเธ์อร์ัแลนด์ สำว่เดน ออสำเตัรัเล่ยุ อินเด่ยุ ญ่� ปุั� น และสิำงค์โปัร์ั

การแบ่งเซกเมูนุต์้ต้ลาด

เพื�อให้บรัรัลุเป้ั�หม�ยุก�รัวิจัยุตั�มท่�รัะบุไว้ ESG ได้สำร้ั�งสำเกลซ้ึ่�งขับเค์ลื�อนด้วยุข้อมูล ซ้ึ่�งแบ่งผู้ตัอบ (และองค์์กรัท่�พวกเข�เป็ัน
เจ้�หน้�ท่� ) ออกเป็ันสำ�มรัะดับ ตั�มค์ว�มเจริัญของบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน: แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ด�วรุ่ัง (Riser) และผู้ท่�
เพิ�งเริั�มต้ัน (Starter) แชื่มเปีั� ยุน (Champions) คื์อผู้ท่� ใช้ื่แนวท�งปัฏิิบัติัหล�ยุรูัปัแบบอยุ่�งค์รัอบค์ลุมภ�ยุในองค์์กรัผู้ให้บริัก�รั
และก�รัสำนับสำนุนของพวกเข� รัวมถ้งก�รัจัดห�และพัฒน�บุค์ล�กรัในท่มง�นของตันอยุ่�งเหม�ะสำม ก�รัใช้ื่เค์รืั�องมือบริัก�รัและ
ก�รัสำนับสำนุนท่� ช่ื่วยุให้เจ้�หน้�ท่�สำ�ม�รัถปัฏิิบัติัง�นของตันได้เป็ันอยุ่�งด่ บันท้กข้อมูลบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนอยุ่�งค์รัอบค์ลุม
และทันท่วงท่ และก�รันำ�ข้อมูลดังกล่�วม�ใช้ื่เพื�อปัรัับปัรุังผลง�นของท่ม

เมื�อเปัร่ัยุบเท่ยุบผลง�นของก�รับริัก�รัลูกค้์� ปัรัะสำบก�รัณ์และปัฏิิบัติัก�รัของเจ้�หน้�ท่�  และผลลัพธ์์ท�งธุ์รักิจรัะดับมหภ�ค์ใน
ทุกรัะดับก�รัพัฒน�ของก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนเหล่�น่�  สำเกลก�รัพัฒน�ของ ESG ช่ื่วยุให้เรั�สำ�ม�รัถใช้ื่ข้อมูลน่� เพื�อรัะบุ
ค์ว�มแตักต่ั�งเชิื่งปัริัม�ณท่�ม่อยูุ่ เมื�อรัะดับก�รัพัฒน�เพิ�มม�กข้�น

สิ� งพึงประสงค์์หลัก

องค์์กรัในหมวดหมู่แชื่มเปีั� ยุนม่ผลง�นท่� โดดเด่นเหนือองค์์กรัอื�นๆ อยุ่�งชัื่ดเจน ในลักษณะท่� ส่ำงผลต่ัอผลลัพธ์์ท�งธุ์รักิจ:

ผลงานุด้านุการบริการลูกค้์า

 ● แชื่มเปีั� ยุนจะลดรัะยุะเวล�โดยุรัวมในก�รัแก้ปััญห�ได้ถ้ง 44% โดยุเฉล่�ยุ หรืัอเกือบ 3 ชัื่�วโมง เมื�อเปัร่ัยุบเท่ยุบกับผู้
เพิ�งเริั�มต้ัน

 ● แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ม่ก�รัจัดก�รัปััญห�แบบจบในค์รัั�งเด่ยุวม�กกว่�ผู้ท่� เพิ�งเริั�มต้ัน (Starter) ถ้ง 12% ซ้ึ่�ง
เป็ันสิำ�งท่� ขับเค์ลื�อนปัรัะสิำทธิ์ภ�พของเจ้�หน้�ท่�และค์ว�มพ้งพอใจสำำ�หรัับลูกค้์�

 ● แชื่มเปีั� ยุน (Champions) เสำนอท�งเลือกในก�รัม่ส่ำวนร่ัวมแก่ลูกค้์�ของตันได้ม�กกว่� โดยุเฉล่�ยุแล้ว แชื่มเปีั� ยุนเสำนอ
ช่ื่องท�งสำร้ั�งก�รัม่ส่ำวนร่ัวมได้ม�กกว่�ผู้เพิ�งเริั�มต้ันเกือบสำองช่ื่องท�ง
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ประสบการณ์์ข้องเจ้ัาหนุ้าท่ำ�

 ● เจ้�หน้�ท่� ท่�องค์์กรัแชื่มเปีั� ยุนสำ�ม�รัถรัับค์ำ�ร้ัองขอได้ม�กกว่�เจ้�หน้�ท่� ท่�องค์์กรัผู้เพิ�งเริั�มต้ันต้ันถ้ง 48% ในรัะยุะ
เวล�เท่�กัน

 ● แชื่มเปีั� ยุนรัะบุว่�ก�รักลับม�ติัดตั�มปััญห�ซึ่ำ�� “ไม่เป็ันปััญห�แต่ัอยุ่�งใด” ม�กกว่�ผู้เพิ�งเริั�มต้ันถ้ง 3.8 เท่� 
(60% เท่ยุบกับ 16%)

ผลลัพธ์์ทำางธุ์รกิจั

 ● แชื่มเปีั� ยุนม่แนวโน้มทำ�ได้เหนือกว่�เป้ั�หม�ยุค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์� (CSAT) ท่� เป็ันกิจจะลักษณะ 4.8 เท่�ของผู้
เพิ�งเริั�มต้ัน

 ● แชื่มเปีั� ยุนม่แนวโน้มท่�จะปัรัับสำภ�วะเป็ันก�รัทำ�ง�นจ�กรัะยุะไกลได้อยุ่�งรั�บรืั�นม�กกว่�ถ้ง 7.8 เท่� ในสำถ�นก�รัณ์
ก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโค์วิด 19

 ● แชื่มเปีั� ยุนม่แนวโน้มท่�จะขยุ�ยุฐ�นลูกค้์�ของพวกเข�ภ�ยุในหกเดือนท่�ผ่�นม� ม�กกว่�ผู้เพิ�งเริั�มต้ันถ้ง 3.6 เท่�

 ● แชื่มเปีั� ยุนม่แนวโน้มท่�จะเพิ�มก�รัใช้ื่จ่�ยุของลูกค้์�ของพวกเข�อยุ่�งม่นัยุสำำ�คั์ญภ�ยุในหกเดือนท่�ผ่�นม� ม�กกว่�ผู้
เพิ�งเริั�มต้ันถ้ง 9.2 เท่�

สิ� งท่ำ� คุ์ณ์สามูารถเร่ยนุรู้จัากแชิมูเป้� ยนุ (Champions) ด้านุบริการและการสนัุบสนุุนุ

แชื่มเปีั� ยุน (Champions) แตักต่ั�งจ�กองค์์กรัท่� ม่ค์ว�มพร้ัอมน้อยุกว่� ในหล�ยุเรืั�องท่�สำำ �คั์ญ:

 ● ก�รัเป็ันแชื่มเปีั� ยุนต้ัองอ�ศัยุวัฒนธ์รัรัมท่� ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญต่ัอ CX ซ้ึ่�งขับเค์ลื�อนจ�กรัะดับบนสู่ำรัะดับล่�ง: 76% เห็น
ด้วยุอยุ่�งยิุ�งว่� CX ถือเป็ันสิำ�งท่�สำำ �คั์ญอยุ่�งยิุ�งต่ัอธุ์รักิจท่�องค์์กรัของตัน

 ● แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ใช้ื่ข้อมูลของพวกเข�: 91% อธิ์บ�ยุค์ว�มค์รัอบค์ลุมของเมตัริักและ KPI ก�รัสำนับสำนุน
ของตัน ว่�อยูุ่ในรัะดับผู้นำ�ตัล�ดหรืัอเข้มแข็ง

 ● แชื่มเปีั� ยุน (Champions) จะลงทุนเพื�อค์ว�มสำำ�เร็ัจ: ค์ร้ั�งหน้�ง (50%) ของแชื่มเปีั� ยุนค์�ดหม�ยุว่�องค์์กรัของตันจะ
เพิ�มก�รัลงทุนอยุ่�งม่นัยุสำำ�คั์ญภ�ยุในช่ื่วง 12–24 เดือนข้�งหน้� เท่ยุบกับผู้เพิ�งเริั�มต้ันซ้ึ่�งม่เพ่ยุง 6% เท่�นั�น
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บทนำา: สิ�งสำาคัญเก่�ยวิกับ CX

ปัรัะสำบก�รัณ์ท่� ลูกค้์�ได้รัับ (CX) คื์ออะไรั สำำ �หรัับจุดปัรัะสำงค์์ของเอกสำ�รัน่�  CX หม�ยุถ้งก�รัรัับรู้ัของลูกค้์�ต่ัอแบรันด์ของคุ์ณ
เมื�อม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับบริัษัทของคุ์ณ ในทุกแง่มุมตัลอดเส้ำนท�งปัรัะสำบก�รัณ์ของลูกค้์� ดังนั�น CX จ้งได้รัับผลจ�กสำองปััจจัยุเป็ัน
สำำ�คั์ญ: ผลิตัภัณฑ์์ของคุ์ณ และผู้ค์นของคุ์ณ

แม้บริัษัทม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับลูกค้์�ในหล�ยุช่ื่องท�งตัลอดเส้ำนท�งปัรัะสำบก�รัณ์ของลูกค้์� หน้�งในสิำ�งท่�ทำ�ให้ CX แยุ่ลงก็คื์อ เมื�อลูกค้์�
ปัรัะสำบปััญห�หรืัอม่ข้อสำงสัำยุเก่�ยุวกับผลิตัภัณฑ์์ของคุ์ณ ซ้ึ่�งไม่ได้รัับก�รัจัดก�รัอยุ่�งรัวดเร็ัวและม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พ องค์์กรัต่ั�งๆ 
จะต้ัองพร้ัอมเสำนอบริัก�รัหรืัอก�รัสำนับสำนุนแก่ลูกค้์�อยุ่�งทันท่วงท่และเหม�ะสำม เพื�อปัรัับปัรุังค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์� เพิ�ม
ก�รัทำ�ธุ์รักิจซึ่ำ�� และเพิ�มคุ์ณค่์�ตัลอดอ�ยุุของลูกค้์�ให้สูำงท่� สุำด ไม่ใช่ื่เรืั�องแปัลกท่�จะพบว่�ผู้สำนับสำนุนแบรันด์ของคุ์ณกลับกล�ยุ
เป็ันผู้ไม่สำนับสำนุนอยุ่�งรัวดเร็ัว เมื�อพวกเข�พบว่�ต้ัองใช้ื่เวล�รัอรัับก�รัสำนับสำนุนท่�ยุ�วน�น ได้รัับค์ำ�ตัอบท่� ไม่ม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พหรืัอ
ไม่เก่�ยุวข้อง ม่ปััญห�ท่� ไม่ได้รัับก�รัแก้ไข หรืัอเจ้�หน้�ท่� ท่� ไม่สุำภ�พ

ก�รัวิจัยุของ ESG และ Zendesk พยุ�ยุ�มท่�จะยืุนยัุน (หรืัอปัฏิิเสำธ์) ค์ว�มสัำมพันธ์์กันรัะหว่�งค์ว�มสำ�ม�รัถขององค์์กรัในก�รั
สำร้ั�งปัรัะสำบก�รัณ์ก�รับริัก�รั/สำนับสำนุนท่� โดดเด่น และผลลัพธ์์ท�งธุ์รักิจ ก�รัวิจัยุปัรัะกอบด้วยุก�รัสำำ�รัวจบุค์ค์ล 500 ค์นท่� ม่
ค์ว�มคุ้์นเค์ยุกับค์ว�มสำ�ม�รัถ ลำ�ดับค์ว�มสำำ�คั์ญ และโค์รังก�รัริัเริั�มในปััจจุบันเก่�ยุวกับ CX ขององค์์กรัของตัน ผู้ตัอบล้วนม่
ค์ว�มรัับผิดชื่อบรัะดับผู้บริัห�รั โดยุม่ 42% เป็ัน VP หรืัอรัะดับ C และม่ 45% ม่ตัำ�แหน่งผู้จัดก�รัอ�วุโสำหรืัอผู้อำ�นวยุก�รั บุค์ค์ล
เหล่�น่� ล้วนทำ�ง�นในองค์์กรัท่� ม่พนักง�นน้อยุกว่� 100 ค์น และอยูุ่ในฝ� �ยุง�นท่� ม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับลูกค้์� เช่ื่น ฝ� �ยุข�ยุ ก�รัตัล�ด 
ฝ� �ยุบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน ฝ� �ยุพ�ณิชื่ย์ุอิเล็กทรัอนิกส์ำ หรืัอศูนย์ุค์ว�มเป็ันเลิศด้�น CX (สำำ �หรัับรั�ยุละเอ่ยุดเพิ�มเติัมเก่�ยุวกับ
ขอบเขตัของก�รัวิจัยุ โปัรัดดูท่�  ภ�ค์ผนวก I: หลักก�รัและสำถิติัปัรัะชื่�กรัของก�รัวิจัยุ )

มู่เดิมูพันุก้อนุโต้

สิำ� งท่� เห็นได้ชัื่ดจ�กก�รัวิจัยุ: ค์ว�มเป็ันเลิศด้�น CX เป็ันสิำ�งท่� ต้ัองม่อยุ่�งหล่กเล่�ยุงไม่ได้ ผู้ตัอบเชืื่�อว่�ลูกค้์�ม่ค์ว�มอดทนตัำ��
สำำ �หรัับ CX ท่� ด้อยุกว่�ม�ตัรัฐ�น และจะแสำวงห�ท�งเลือกอื�นอยุ่�งกรัะตืัอรืัอร้ันห�กได้รัับก�รัตัอบสำนองท่� ไม่น่�พ้งพอใจ เมื�อ
ถ�มว่�เห็นด้วยุหรืัอไม่ว่�องค์์กรัของตันจะสูำญเส่ำยุโอก�สำท�งธุ์รักิจให้กับคู่์แข่งท่� เน้นก�รัดำ�เนินง�นท่� ให้ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�ง
ม�กกว่� ห�กไม่ทำ�ก�รัปัรัับปัรุัง CX อยุ่�งต่ัอเนื�อง ผู้ตัอบ 87% เห็นด้วยุ (โปัรัดดูท่�  รูัปั 1)
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 รูปี้ 1 ควิามูย่อหย่อนด้ัาน CX นำาไปี้สู่ควิามูเส่�ยงข้องธุุรกิจั

คุณเห็นด้ัวิยกับข้้อควิามูต่่อไปี้น่� เพ่ียงใดั ถ้้าเราไมู่ปี้รับปี้รุงควิามูสามูารถ้ด้ัาน CX ข้องเราอย่างต่่อเน่�อง องค์กรข้องฉัันจัะสูญเส่ยโอกาส
ทางธุุรกิจัให้กับคู่แข่้งท่� ให้เน้นการดัำาเนินงานท่� ให้ลูกค้าเป็ี้นจุัดัศููนย์กลางมูากกว่ิา 

(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน N=500)

ไมู่เห็นุด้วิย 3%

เฉยๆ 10%

ไมู่เห็นุด้วิยอย่างยิ�ง 1%

เห็นุด้วิย 44%

เห็นุด้วิยอย่าง
ยิ�ง 43%

87% ข้ององค์กรเช่ิ�อว่ิา
ควิามูย่อหย่อนด้ัาน CX จัะ
นำาไปี้สู่การหยุดัชิะงักข้อง
ธุุรกิจั

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

แน่นอนว่�ค์ว�มสำ�ม�รัถด้�น CX เป็ันเรืั�องสำำ�คั์ญ แต่ัองค์์กรัให้ค์ว�มสำำ�คั์ญต่ัอปััจจัยุใดในก�รัขับเค์ลื�อนก�รัพัฒน�แนวท�ง
ปัฏิิบัติัด้�น CX เรั�ได้ถ�มค์ำ�ถ�มน่� ต่ัอผู้ตัอบ และได้ผลลัพธ์์ท่� น่�ยิุนด่อยุ่�งยิุ�ง แม้ว่�ก�รัวิจัยุน่�จะดำ�เนินก�รัในขณะท่�องค์์กรั
ต่ั�งๆ ชื่ะงักงันเนื�องด้วยุค์ว�มไม่แน่นอนและผลกรัะทบต่ัอเศรัษฐกิจมหภ�ค์จ�กก�รัรัะบ�ดของโค์วิด 19 ผู้ตัอบได้รั�ยุง�นว่�
องค์์กรัของพวกเข�ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญต่ัอก�รัปัรัับปัรุังค์ว�มสำ�ม�รัถของตันในก�รับริัก�รัลูกค้์� แทนท่�จะลดค่์�ใช้ื่จ่�ยุท่� เก่�ยุวข้อง
กับ CX โดยุเฉพ�ะอยุ่�งยิุ�ง องค์์กรัต่ั�งมุ่งเน้นท่�ก�รัเสำนอข้อมูลท่� ด่ยิุ�งข้�นแก่ลูกค้์� (โปัรัดดูท่�  รูัปั 2)

 รูปี้ 2 ลำาดัับควิามูสำาคัญข้ององค์กรสำาหรับ CX

ในอ่ก 12 เด่ัอนข้้างหน้า แง่มุูมูใดัเก่�ยวิกับ CX ท่�องค์กรข้องคุณต้่องการปี้รับปี้รุงมูากท่�สุดั 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน N=500)

การเสนุอข้้อมููลท่ำ� มู่คุ์ณ์ภาพสูงขึ้�นุแก่ลูกค้์า

การเสนุอทำางเลือกเพิ�มูเติ้มูแก่ลูกค้์าในุการสื� อสาร
โต้้ต้อบกับเรา

การเสนุอข้้อมููลแก่ลูกค้์าอย่างรวิดเร็วิยิ�งขึ้�นุ

การปรับปรุงเก่�ยวิกับค์วิามูสามูารถในุการมูองเห็นุและ
การใช้ิงานุข้้อมููลลูกค้์า

การลดค่์าใช้ิจ่ัาย

42%

32%

30%

24%

20%

3%ไมู่ใช่ิทัำ�งหมูดท่ำ�กล่าวิมูา

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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ค์วรัสัำงเกตัว่� SMB ดูเหมือนจะม่ค์ว�มทะเยุอทะยุ�นน้อยุกว่�เล็กน้อยุ เมื�อเท่ยุบกับองค์์กรัท่� ม่ขน�ดใหญ่กว่� องค์์กรัท่� ม่พนักง�น 
100 ค์นข้�นไปั ม่แนวโน้มม�กกว่� ท่�จะเน้นก�รัเพิ�มช่ื่องท�งก�รัสืำ�อสำ�รัโต้ัตัอบของลูกค้์� (44%) และปัรัับปัรุังค์ว�มสำ�ม�รัถใน
ก�รัมองเห็นและก�รัใช้ื่ข้อมูลลูกค้์� (30%)

ส่ำวนท่� เหลือของรั�ยุง�นฉบับน่�จะอภิปัรั�ยุถ้งวิธ่์ก�รัต่ั�งๆ ท่�องค์์กรัใช้ื่เพื�อเสำนอบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนแก่ลูกค้์�ของตัน และ
ผลลัพธ์์ท่�องค์์กรัเหล่�น่� ได้รัับ อยุ่�งไรัก็ตั�ม ก่อนท่� เรั�จะอธิ์บ�ยุถ้งหลักก�รัน่�  เป็ันสิำ�งสำำ �คั์ญท่�จะต้ัองพิจ�รัณ�จุดข้อมูลท่�สำำ �คั์ญ
จำ�นวนม�ก

แม้เป็ันท่� เห็นพ้องกันโดยุทั�วไปัว่� CX จะต้ัองได้รัับก�รัพัฒน�อยุ่�งต่ัอเนื�อง เพื�อสำถ�นภ�พท่�ด่ของธุ์รักิจ แต่ัองค์์กรัแต่ัละแห่ง
ต่ั�งก็ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญต่ัอ CX ไม่เท่�กัน เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบตัอบว่�เห็นด้วยุหรืัอไม่เห็นด้วยุกับข้อค์ว�มต่ัอไปัน่� : “องค์์กรัของฉันเห็น
ว่� CX เป็ันสิำ�งท่�สำำ �คั์ญอยุ่�งยิุ�งต่ัอธุ์รักิจ”

สำำ�หรัับองค์์กรัท่� ได้ใช้ื่แนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศด้�นก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�ในรัะดับองค์์รัวม ซ้ึ่�งได้ชืื่�อว่�เป็ัน “แชื่มเปีั� ยุน
ด้�นก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�” ตั�มจุดปัรัะสำงค์์ของรั�ยุง�นฉบับน่�  ตัอบเห็นด้วยุอยุ่�งยิุ�ง 76% ตัรังข้�มกับองค์์กรัท่� ใช้ื่
แนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศด้�น CX เพ่ยุงไม่ก่� ข้อ ซ้ึ่�งได้ชืื่�อว่�เป็ัน “ผู้เพิ�งเริั�มต้ันด้�นก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�” ตั�มจุด
ปัรัะสำงค์์ของรั�ยุง�นฉบับน่�  ตัอบเห็นด้วยุอยุ่�งยิุ�งเพ่ยุง 37% เท่�นั�น เห็นได้ชัื่ดว่�ค์ว�มสำำ�คั์ญท่�องค์์กรัให้กับเรืั�อง CX ม่ค์ว�ม
สัำมพันธ์์ โดยุตัรังกับค์ว�มสำ�ม�รัถขององค์์กรันั�นๆ ในก�รันำ�แนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศด้�น CX ม�ใช้ื่อยุ่�งกว้�งขว�ง

สิำ�งท่�สำำ �คั์ญยิุ�งกว่�นั�น เรั�พบว่�องค์์กรัท่� ให้ค์ว�มสำำ�คั์ญกับก�รัให้ลูกค้์�เป็ันศูนย์ุกล�ง ปัรัะสำบค์ว�มสำำ�เร็ัจในก�รัขยุ�ยุฐ�นลูกค้์�
ของตันม�กกว่� ซ้ึ่�งเป็ันสัำดส่ำวนท่� ได้ม�จ�กองค์์กรัท่� ม่ค์ว�มพร้ัอมในด้�น CX น้อยุกว่�นั�นเอง เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบตัอบว่�องค์์กรั
ของตันม่ส่ำวนแบ่งก�รัตัล�ดเพิ�มข้�นหรืัอลดลงในช่ื่วงหกเดือนท่�ผ่�นม� เกือบสองในุสามู (65%) ข้องแชิมูเป้� ยนุรายงานุว่ิามู่
จัำานุวินุลูกค้์าสุทำธิ์เพิ�มูขึ้�นุเมืู�อเท่ำยบกับคู่์แข่้ง ข้ณ์ะท่ำ� ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุในุสัดส่วินุใกล้เค่์ยงกันุ (67%) รายงานุว่ิาการเติ้บโต้ข้องลูกค้์า
ค์งท่ำ�หรือลดลง

แชิมูเป้� ยนุด้านุการบริการและสนัุบสนุุนุลูกค้์ามู่คุ์ณ์สมูบัติ้อย่างไร

เรั�ได้พัฒน�สำเกลก�รัพัฒน�เพื�อใช้ื่ปัรัะเมินว่�องค์์กรัต่ั�งๆ อยูุ่ในสำถ�นะรัะดับใดในก�รัเสำนอปัรัะสำบก�รัณ์ด้�นบริัก�รัและก�รั
สำนับสำนุนท่� โดดเด่นแก่ลูกค้์� สำเกลดังกล่�วใช้ื่ค์ำ�ถ�มเจ็ดข้อจ�กแบบสำำ�รัวจน่� เป็ันข้อมูลตัั�งต้ันในก�รัรัะบุถ้งก�รัพัฒน�ด้�น
บริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนของแต่ัละองค์์กรั ซ้ึ่�งค์ำ�ถ�มแต่ัละข้อจ�กทั�งเจ็ดข้อเหล่�น่� เก่�ยุวข้องกับแง่มุมของท่ม เค์รืั�องมือ และ
ข้อมูลท่�องค์์กรับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนม่อยูุ่ และพร้ัอมนำ�ม�ใช้ื่เพื�อผลักดันสู่ำปัรัะสิำทธิ์ภ�พท่� ด่ยิุ�งข้�น กล่�วโดยุสัำ�นๆ ข้อมูลตัั�งต้ัน
ได้แก่:

 ● ท่มง�นขององค์์กรัม่จำ�นวนเจ้�หน้�ท่�บริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนเพ่ยุงพอหรืัอไม่ และเจ้�หน้�ท่� ได้รัับก�รัฝึกอบรัม
อยุ่�งเพ่ยุงพอหรืัอไม่

 ● องค์์กรัได้มอบเค์รืั�องมือแก่เจ้�หน้�ท่� ซ้ึ่�งมอบ “ปัรัะสำบก�รัณ์ของเจ้�หน้�ท่�” ท่�พ้งปัรัะสำงค์์ และช่ื่วยุเสำริัมศักยุภ�พให้
พวกเข�ปัฏิิบัติัง�นของตันได้เป็ันอยุ่�งด่หรืัอไม่

 ● องค์์กรัม่ก�รับันท้กตััวช่ื่� วัดผลก�รัปัฏิิบัติัง�นหลัก (Key Performance Indicator – KPI) อยุ่�งค์รัอบค์ลุมและทัน
ต่ัอสำถ�นก�รัณ์หรืัอไม่ และองค์์กรัใช้ื่ข้อมูลดังกล่�วเพื�อพัฒน�ผลิตัภัณฑ์์ บริัก�รั และกรัะบวนก�รัท�งธุ์รักิจหรืัอไม่

เรั�ได้ใช้ื่รัะบบก�รัให้ค์ะแนนไบน�ร่ัเพื�อปัรัะเมินองค์์กรัต่ั�งๆ ซ้ึ่�งค์ว�มหม�ยุว่�แต่ัละองค์์กรัจะได้รัับก�รัปัรัะเมินว่�ม่หรืัอไม่ม่
คุ์ณลักษณะของแชื่มเปีั� ยุนด้�นก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�แต่ัละข้อจ�กทั�งหมดเจ็ดข้อ ในรั�ยุง�นฉบับน่�  แชื่มเปีั� ยุน 
(Champions) หม�ยุถ้งองค์์กรัท่� ม่คุ์ณลักษณะเหล่�น่�แล้วอยุ่�งน้อยุหกข้อ ด�วรุ่ัง (Riser) หม�ยุถ้งองค์์กรัท่� ม่คุ์ณลักษณะเหล่�
น่�แล้วส่ำ� ถ้งห้�ข้อ ผู้ท่� เพิ�งเริั�มต้ัน (Starter) หม�ยุถ้งองค์์กรัท่� ม่คุ์ณลักษณะเหล่�น่� ไม่เกินสำ�มข้อ (สำำ �หรัับรั�ยุละเอ่ยุดเพิ�มเติัม
โปัรัดดูท่�  รูัปั 3 และ ภ�ค์ผนวก II: ก�รักำ�หนดรัะดับก�รัพัฒน�สำำ�หรัับก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�)

ผู้ปัรัะกอบอ�ช่ื่พด้�น CX สำ�ม�รัถพิจ�รัณ�ข้อมูลตัั�งต้ันเหล่�น่� ว่�เป็ันแผนสู่ำอน�ค์ตัในก�รัปัรัับปัรุังข่ดค์ว�มสำ�ม�รัถต่ั�งๆ ก�รั
วิจัยุของเรั�ยุำ��ให้เห็นว่�ก�รัทำ�ค์ว�มเข้�ใจและเสำริัมสำร้ั�งค์ว�มแข็งแรังขององค์์กรัของคุ์ณ พร้ัอมกับพยุ�ยุ�มปัรัับปัรุังจุดอ่อน 
จะช่ื่วยุให้องค์์กรัของคุ์ณสำ�ม�รัถปัรัับปัรุังผลง�นด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน และยัุงช่ื่วยุปัรัับปัรุังผลลัพธ์์ท�งธุ์รักิจโดยุ
รัวมอ่กด้วยุ



เอกสารข้้อมููลเชิิงลึกการวิิจััย: แชิมูเป้ี้� ยน CX: ผูู้้นำา CX ซึึ่�งช่ิวิยปี้รับปี้รุงกระบวินการ ผู้ลักดัันควิามูสำาเร็จัข้องธุุรกิจัได้ัอย่างไร
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 รูปี้ 3 สถ้านะปัี้จัจุับันข้องการพัีฒนาด้ัานการบริการและการสนับสนุน

แชิมูเป้� ยนุ 
(Champions)

ดาวิรุ่ง (Riser)

ผู้ท่ำ� เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(Starter)

คุ์ณ์ลักษณ์ะ 6 
ข้้อขึ้�นุไป มู่ 
22% ข้อง

ต้ลาด

คุ์ณ์ลักษณ์ะ 4–5 ข้้อ มู่ 31% ข้อง
ต้ลาด

คุ์ณ์ลักษณ์ะ 0–3 ข้้อ มู่ 47% ข้องต้ลาด

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

แม้ว่�ข้อมูลเหล่�น่�จะทำ�ให้เห็นอยุ่�งชัื่ดเจนว่�องค์์กรัส่ำวนใหญ่ม่ช่ื่องว่�งในก�รัพัฒน�ม�กพอสำมค์วรั แต่ัค์วรัสัำงเกตัว่�องค์์กรั
ขน�ดใหญ่ม่ผลง�นท่� โดดเด่นกว่� SMB ในแง่ก�รัพัฒน� องค์์กรัท่� ม่พนักง�น 100 ค์นข้�นไปัถูกจัดให้เป็ันแชื่มเปีั� ยุน 
(Champions) 29% แต่ัสำำ�หรัับ SMB ม่เพ่ยุง 22% เท่�นั�นท่� ถูกจัดให้เป็ันแชื่มเปีั� ยุน (Champions) SMB ม่สัำดส่ำวนเป็ันผู้ท่� เพิ�ง
เริั�มต้ัน (Starter) (47%) ม�กกว่�เมื�อเปัร่ัยุบเท่ยุบกับองค์์กรัขน�ดใหญ่ (36%)



© 2020 โดย The Enterprise Strategy Group, Inc. สงวนสิทธิิ์�ท้�งหมด

แชิมูเป้ี้� ยน (Champions) สามูารถ้ต่อบสนองควิามูคาดัหวัิงข้องลูกค้า และทำาได้ัด่ักว่ิานั�น

นอกเหนือจ�กข้อมูลตัั�งต้ันดังท่�อธิ์บ�ยุไปัแล้ว ก�รัสำำ�รัวจยัุงได้ค์รัอบค์ลุมถ้ง KPI ด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนอยุ่�งกว้�ง
ขว�งด้วยุ ในเมตัริักทั�งหมดท่� ได้รัวมไว้ในก�รัวิจัยุน่�  แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ม่ผลง�นท่� เหนือกว่�องค์์กรัท่� ม่ก�รัพัฒน�น้อยุกว่� 
ซ้ึ่�งเป็ันสิำ�งท่� ยืุนยัุนหน้�งในสำมมุติัฐ�นสำำ�คั์ญของก�รัวิจัยุค์รัั�งน่� : แนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน ม่ค์ว�ม
เชืื่�อมโยุงกับผลง�นด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน ในลักษณะท่�พิสูำจน์ ได้และตัรัวจวัดได้ เนื�อห�หมวดน่�ของรั�ยุง�นจะสำรุัปัสิำ�ง
สำำ �คั์ญท่�เรั�ค้์นพบ เก่�ยุวกับค์ว�มเป็ันเลิศด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน

การนุำาเสนุอค์วิามูพร้อมูต้อบสนุองลูกค้์าในุระดับท่ำ� เป็นุแนุวิหนุ้าข้องต้ลาด

สำำ�หรัับก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์� ค์ว�มเร็ัวเป็ันเรืั�องสำำ�คั์ญ เวล�ของลูกค้์�ของเรั�เป็ันสิำ�งท่� ม่ค่์� และก�รัทำ�ให้ลูกค้์�เส่ำยุ
เวล�หม�ยุถ้งปััญห�ด้�นทุน CX ในก�รัตัรัวจวัดว่�องค์์กรัต่ั�งๆ ตัอบสำนองต่ัอค์ว�มต้ัองก�รัของลูกค้์�ได้รัวดเร็ัวเพ่ยุงใด เรั�ได้
รัวมค์ำ�ถ�มหล�ยุข้อเก่�ยุวกับค์ว�มค์ล่องตััวในก�รัดำ�เนินง�นท่� ให้ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�ง

ในเชิื่งคุ์ณภ�พ เห็นได้ชัื่ดว่�แชื่มเปีั� ยุน (Champions) เชืื่�อว่� พวกเข�ม่ผลง�นท่� ด่เก่�ยุวกับเรืั�องค์ว�มค์ล่องตััว ESG ได้ขอให้ผู้
ตัอบให้ค์ะแนนด้�นค์ว�มค์ล่องตััวทั�วไปัขององค์์กรัของตัน ซ้ึ่�งหม�ยุถ้งค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัปัรัับตััวและตัอบสำนองต่ัอค์ว�ม
ต้ัองก�รัของลูกค้์�ได้อยุ่�งรัวดเร็ัว ส่ำวนใหญ่ (55%) ของผู้ตัอบท่� ม่สำถ�นะแชื่มเปีั� ยุน (Champions) ให้ค์ะแนนองค์์กรัของตันใน
รัะดับสูำงท่� สุำด คื์อ “5 – ค์ล่องตััวท่� สุำด” สำำ �หรัับผู้เพิ�งเริั�มต้ัน ม่เพ่ยุง 14% เท่�นั�นท่� ให้ค์ะแนนตันเองในรัะดับสูำงเช่ื่นน่�  กล่�วอ่กนัยุ
หน้�ง แชิมูเป้� ยนุมู่แนุวิโนุ้มูท่ำ�จัะมู่ค์วิามูค์ล่องตั้วิมูากท่ำ� สุดมูากกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุถึง 3.9 เท่ำา ในุเรื�องการต้อบสนุองต่้อค์วิามู
ต้้องการข้องลูกค้์า

แม้ก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณน่� เป็ันเรืั�องค์ว�มคิ์ดเห็นเท่�นั�น แต่ัม่ข้อมูลเพิ�มเติัมท่� ช่ื่วยุ
เน้นยุำ��ถ้งสิำ�งน่�  ก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณอยุ่�งแรักสำำ�หรัับค์ว�มค์ล่องตััวในก�รัดำ�เนิน
ง�นท่� ให้ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�ง คื์อ “รัะยุะเวล�ตัอบกลับค์รัั�งแรัก” หรืัอจำ�นวนเวล�ท่�
ผ่�นไปันับจ�กเมื�อลูกค้์�ส่ำงใบสัำ�งง�น จนถ้งเวล�ท่� เจ้�หน้�ท่�บริัก�รัลูกค้์�ตัอบสำนอง
ต่ัอลูกค้์� เมื�อลูกค้์�ติัดต่ัอโดยุแจ้งค์ำ�ถ�มหรืัอปััญห� สิำ�งท่� เรั�ไม่อยุ�กทำ�คื์อปัล่อยุให้
พวกเข�รัอเป็ันเวล�น�นก่อนท่�จะม่ก�รัตัอบสำนอง จนทำ�ให้พวกเข�ไม่พอใจ ข้อมูลน่�
แสำดงให้เห็นว่�กลุ่ม แชิมูเป้� ยนุ มู่การต้อบสนุองท่ำ�ด่กว่ิาอย่างมู่นัุยสำาคั์ญ: พวิกเข้ามู่
แนุวิโนุ้มูมูากกว่ิาเกือบ 2 เท่ำาท่ำ�จัะระบุว่ิาระยะเวิลารอต้อบกลับค์รั�งแรกนุ้อยกว่ิา 1 
ชัิ�วิโมูง (51% เท่ยุบกับ 27%) และรัะยุะเวล�รัอตัอบกลับค์รัั�งแรักโดยุเฉล่�ยุของกลุ่ม
น่� เร็ัวกว่�กลุ่มผู้เพิ�งเริั�มต้ันหน้�งชัื่�วโมง (โปัรัดดูท่�  รูัปั 4)

แชมเป้ี้� ยนจะลดระยะเวลา
โดยรวมในการแก้ปัี้ญหา
ได้ถึึง 44% โดยเฉล่�ย หรือ
เกือบ 3 ช่�วโมง เมื�อเปี้ร่ยบ
เท่ียบก่บผู้้้เพ่ิ่�งเร่�มต้้น
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 รูปี้ 4 การวัิดัระยะเวิลารอต่อบกลับครั�งแรกโดัยเฉัล่�ย

นับตั่�งแต่่เมู่�อลูกค้าสร้างข้้อสอบถ้ามู ส่งคำาข้อการสนับสนุน หร่อส่งใบสั�งงานข้อควิามูช่ิวิยเหล่อ เวิลาผู่้านไปี้เท่าใดัก่อนท่�พีวิกเข้าจัะได้ั
รับการต่อบสนองจัากเจ้ัาหน้าท่�บริการลูกค้า (กล่าวิค่อ ระยะเวิลารอต่อบกลับครั�งแรกโดัยเฉัล่�ย) 

(ค่าเฉัล่�ยข้ององค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=212)

ผู้พัฒนุา 
(N=154)

แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

2.66

2.05 1.74

เร็วิกว่ิา 35% 

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

นอกจ�กก�รัวัดรัะยุะเวล�รัอตัอบกลับค์รัั�งแรักแล้ว เรั�ยัุงได้วัดเวล�ก�รัแก้ปััญห�รัวมโดยุเฉล่�ยุ ซ้ึ่�งหม�ยุถ้งเวล�ท่� ผ่�นไปันับ
จ�กก�รัส่ำงข้อสำอบถ�มเริั�มแรักไปัจนถ้งก�รัแก้ปััญห�ลุล่วง (ก�รัวัดเชิื่งปัริัม�ณสำำ�หรัับค์ว�มค์ล่องตััวในก�รัดำ�เนินง�นท่� ให้
ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�งในส่ำวนน่� ม่ค์ว�มสำำ�คั์ญม�กกว่�ก�รัวัดเชิื่งปัริัม�ณเรืั�องแรัก) และเป็ันอ่กค์รัั�งท่�  แชิมูเป้� ยนุ (Champions) 
มู่ผลงานุเหนืุอกว่ิาคู่์แข่้ง: พวิกเข้ามู่แนุวิโนุ้มูมูากกว่ิาถึง 2.5 เท่ำาท่ำ�จัะระบุว่ิาเวิลาการแก้ปัญหารวิมูโดยเฉล่�ยข้องต้นุนุ้อยกว่ิา 1 
ชัิ�วิโมูง (45% เท่ยุบกับ 18%) และเวล�ก�รัแก้ปััญห�รัวมโดยุเฉล่�ยุของกลุ่มน่� เร็ัวกว่�ผู้เพิ�งเริั�มต้ัน 44% (โปัรัดดูท่�  รูัปั 5)

เห็นได้ชัื่ดว่�แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ม่เหตุัผลท่� ด่ในก�รัให้ค์ะแนนตััวเองสูำงในเรืั�องค์ว�มค์ล่องตััว ตั�มข้อเท็จจริังท่� ว่� 82% 
ขององค์์กรัพ�ณิชื่ย์ุและองค์์กรัขน�ดใหญ่ทั�งหมดท่� ม่ก�รัสำำ�รัวจรู้ัส้ำกว่�ค์ว�มค์ล่องตััวเป็ันสิำ�งท่�สำำ �คั์ญอยุ่�งยิุ�งหรืัอม่ค์ว�ม
สำำ�คั์ญต่ัอองค์์กรัของตัน ผู้เพิ�งเริั�มต้ันม่เรืั�องสำำ�คั์ญท่�ต้ัองปัรัับปัรุัง

 รูปี้ 5 การต่รวิจัวัิดัเวิลาการแก้ปัี้ญหารวิมูโดัยเฉัล่�ย

โดัยเฉัล่�ยแล้วิ นับจัากเมู่�อลูกค้าสร้างข้้อสอบถ้ามู ส่งคำาข้อการสนับสนุน หร่อส่งใบสั�งงานข้อควิามูช่ิวิยเหล่อ ต้่องใช้ิเวิลาเท่าใดัจึังจัะได้ั
รับวิิธุ่ท่�แก้ปัี้ญหาได้ัสำาเร็จั (กล่าวิค่อ เวิลาการแก้ปัี้ญหาโดัยเฉัล่�ย) (ค่าเฉัล่�ยข้ององค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=210)

ดาวิรุ่ง (N=151) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=109)

6.42

4.66 3.61

เร็วิกว่ิา 44% 

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ค์วิามูเร็วิและประสิทำธิ์ภาพ คื์อสูต้รค์วิามูสำาเร็จัด้านุการบริการและการสนัุบสนุุนุ

สำำ�หรัับก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน ค์ว�มเร็ัวเป็ันสิำ�งท่�สำำ �คั์ญ แต่ัก�รัตัอบสำนองท่�รัวดเร็ัวแต่ัไม่เป็ันปัรัะโยุชื่น์จะนำ�ไปัสู่ำ
ปัรัะสำบก�รัณ์เชิื่งลบของลูกค้์� ซ้ึ่�งไม่ต่ั�งไปัจ�กก�รัตัอบสำนองท่� ช้ื่� ก�รัเป็ันแชื่มเปีั� ยุนด้�นก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�
หม�ยุค์ว�มว่�คุ์ณเสำนอทั�งค์ว�มเร็ัวและปัรัะสิำทธิ์ภ�พในก�รัสำนับสำนุนลูกค้์�
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ในเชิื่งคุ์ณภ�พ เรั�พบว่�แชื่มเปีั� ยุน (Champions) เชืื่�อว่�พวกเข�นำ�เสำนอปัรัะสิำทธิ์ภ�พ เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบให้ค์ะแนนองค์์กรั
บริัก�รัลูกค้์�ของตัน เก่�ยุวกับค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัเสำนอข้อมูลและวิธ่์แก้ปััญห�ท่� ลูกค้์�ต้ัองก�รัแก่ลูกค้์� แชิมูเป้� ยนุมู่แนุวิโนุ้มูท่ำ�
จัะให้ค์ะแนุนุท่ำมูงานุข้องต้นุว่ิาอยู่ในุระดับผู้นุำาข้องต้ลาดหรือระดับเข้้มูแข็้ง มูากกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุถึง 2.3 เท่ำา (73% เท่ยุบกับ 
32%) เช่ื่นเด่ยุวกับเรืั�องค์ว�มค์ล่องตััว ก�รัสำำ�รัวจน่� ยัุงได้ค์รัอบค์ลุมก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณสำำ�หรัับปัรัะสิำทธิ์ภ�พ เพื�อ
สำนับสำนุนจุดข้อมูลเชิื่งคุ์ณภ�พน่�

ก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณเรืั�องแรักสำำ�หรัับปัรัะสิำทธิ์ภ�พในก�รัเสำนอ
ข้อมูลแก่ลูกค้์�ของท่มง�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน คื์อเปัอร์ัเซ็ึ่นต์ั โดยุ
รัวมของปััญห�ท่� ไม่สำ�ม�รัถแก้ไขได้ แม้จะม่ปััญห�ของลูกค้์�ท่� ไม่
สำ�ม�รัถแก้ไขให้ลุล่วงได้ส่ำวนหน้�งเสำมอ องค์์กรัท่� ม่ท่มง�นท่�พร้ัอมท่� สุำด ใช้ื่
เค์รืั�องมือท่� ด่ท่� สุำด และใช้ื่ข้อมูลท่� ม่อยูุ่อยุ่�งชื่�ญฉล�ดท่� สุำด ค์วรัจะ
สำ�ม�รัถลดจำ�นวนปััญห�ดังกล่�วได้ และน่� คื์อสิำ�งท่� เรั�สัำงเกตัเห็นใน
ข้อมูลน่� : แชิมูเป้� ยนุมู่แนุวิโนุ้มูมูากกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุถึงเกือบสองเท่ำา ท่ำ�จัะ
รายงานุว่ิามู่ปัญหาข้องลูกค้์านุ้อยกว่ิา 1% ท่ำ� ไมู่สามูารถแก้ไข้ได้ จัาก
ปัญหาทัำ�งหมูด (38% เท่ยุบกับ 23%)

รูปี้ 6 อัต่ราการเกิดัปัี้ญหาข้องลูกค้าท่� ไมู่สามูารถ้แก้ไข้ได้ั

จัากข้้อสอบถ้ามู คำาข้อการสนับสนุน หร่อใบสั�งงานข้อควิามูช่ิวิยเหล่อทั�งหมูดัข้องฝ่่ายบริการลูกค้า ท่�ท่มูงานการสนับสนุนลูกค้าข้อง
องค์กรข้องคุณได้ัรับ มู่ก่�เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ท่� ไมู่สามูารถ้แก้ปัี้ญหาให้ลุล่วิงได้ั (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

นุ้อยกว่ิา 1%

23%
20%

38% 36%

52%

34%
30%

25%
28%

1% ถึง 4% 5% ขึ้�นุไป

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะมู่
ปัี้ญหาท่� ไมู่สามูารถ้แก้ไข้
ได้ัในระดัับต่ำ�า มูากกว่ิาผูู้้
เพิี�งเริ�มูต้่นถึ้ง 1.7 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณอ่กอยุ่�งหน้�งเก่�ยุวกับปัรัะสิำทธิ์ภ�พของท่มบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน คื์อเปัอร์ัเซ็ึ่นต์ัของปััญห�ท่� ท่มง�น
สำ�ม�รัถแก้ไขได้ในก�รัโต้ัตัอบค์รัั�งเด่ยุว (กล่�วคื์อ เปัอร์ัเซ็ึ่นต์ัของใบสัำ�งง�นท่�จบในค์รัั�งเด่ยุว) และอ่กค์รัั�งท่�แชื่มเปีั� ยุน 
(Champions) เป็ันผู้นำ�ในแง่ค์ว�มสำ�ม�รัถของตันในก�รัแก้ไขปััญห�ของลูกค้์�ได้ตัรังจุด โดยุเฉล่�ยุแล้ว แชื่มเปีั� ยุนรั�ยุง�นว่�
ปััญห�ของลูกค้์� 86% ได้รัับก�รัแก้ไขจ�กก�รัโต้ัตัอบเพ่ยุงค์รัั�งเด่ยุว ซ้ึ่�งโดยุเฉล่�ยุแล้วเหนือกว่�ค่์� 77% ท่�รั�ยุง�นโดยุผู้เพิ�ง
เริั�มต้ัน

แชมเป้ี้� ยน (Champions) ม่การ
จ่ดการปัี้ญหาแบบจบในคร่�งเด่ยว
ได้บ่อยกว่าผู้้้ท่ี�เพ่ิ่�งเร่�มต้้น 
(Starter)ถึึง 12% ซึึ่�งเป็ี้นส่ิ่�งท่ี�ข่ับ
เคลื�อนปี้ระส่ิ่ทีธ่ิภาพิ่ขัองเจ้าหน้าท่ี�
และความพึิ่งพิ่อใจสิ่ำาหร่บล้กค้า
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พ้งสัำงเกตัว่�ก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณแต่ัละอยุ่�ง (เวล�ก�รัตัอบสำนองค์รัั�งแรักโดยุเฉล่�ยุ เวล�ก�รัแก้ไขโดยุเฉล่�ยุ และ
เปัอร์ัเซ็ึ่นต์ัของปััญห�ท่� ไม่สำ�ม�รัถแก้ไขได้) องค์์กรั SMB ม่แนวโน้มท่�จะม่ผลง�นเหนือกว่�องค์์กรัขน�ดใหญ่เมื�อพิจ�รัณ�รัวม
กัน เรั�สัำนนิษฐ�นว่�องค์์กรัขน�ดเล็กอ�จม่ปัริัม�ณใบสัำ�งง�นน้อยุกว่� และม่ค์ว�มเค์ร่ังค์รััดน้อยุกว่�ในก�รัตัอบสำนองลูกค้์� ซ้ึ่�ง
ท่� สุำดแล้วส่ำงผลให้ได้รัับผลลัพธ์์เชิื่งบวกม�กกว่�

รูปี้ 7 ใบสั�งงานท่�จับในครั�งเด่ัยวิ

การสอบถ้ามู คำาข้อรับบริการ หร่อใบสั�งงานข้อควิามูช่ิวิยเหล่อข้องฝ่่ายสนับสนุนลูกค้า มู่ก่�เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ท่�ท่มูงานสนับสนุนลูกค้าสามูารถ้
แก้ไข้ปัี้ญหาให้ลุล่วิงได้ัในการโต้่ต่อบกับลูกค้าเพ่ียงครั�งเด่ัยวิ (ค่าเฉัล่�ยข้ององค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=204)

ดาวิรุ่ง (N=151) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

77% 77%

86%สูงกว่ิา 12%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ช่ิวิยให้ลูกค้์าช่ิวิยเหลือต้นุเองได้

หน้�งในวิธ่์ท่� ม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พสูำงสุำดสำำ�หรัับบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน คื์อก�รับริัก�รัตันเองของลูกค้์� ผลท่�ตั�มม�คื์อ ศูนย์ุค์ว�มช่ื่วยุ
เหลือออนไลน์เป็ันองค์์ปัรัะกอบท่�สำำ �คั์ญต่ัอกลยุุทธ์์ด้�น CX ท่� ม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พ ศูนย์ุค์ว�มช่ื่วยุเหลือออนไลน์จะจัดรัะบบค์ำ�ถ�มท่�
ถ�มบ่อยุ (FAQ) รั�ยุละเอ่ยุดผลิตัภัณฑ์์ นโยุบ�ยุ เป็ันต้ัน เพื�อให้ลูกค้์�สำ�ม�รัถค้์นห�ข้อมูลท่�ตันต้ัองก�รัโดยุไม่จำ�เป็ันต้ัองติัดต่ัอ
ฝ� �ยุสำนับสำนุน แต่ัก�รัสำร้ั�งศูนย์ุค์ว�มช่ื่วยุเหลือท่� ม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พ ไม่ใช่ื่สิำ� งท่�ทำ�แล้วเสำร็ัจ แต่ัเป็ันก�รัเดินท�งรัะยุะยุ�ว ข้อมูลท่�
ลูกค้์�ของคุ์ณต้ัองก�รัจะม่ก�รัเปัล่�ยุนแปัลงในรัะยุะยุ�ว เมื�อม่ก�รัเปิัดตััวผลิตัภัณฑ์์ ใหม่ๆ ซึ่อฟต์ัแวร์ัม่ก�รัอัปัเดตั และนโยุบ�ยุ
ของบริัษัทม่ก�รัเปัล่�ยุนแปัลง เป็ันดังท่� เรั�ค์�ด แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ทรั�บด่ถ้งพลวัตัเหล่�น่�  เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบให้ค์ะแนน
ปัรัะสิำทธิ์ภ�พของพวกเข�เองในดำ�เนินก�รัเพื�อให้มั�นใจว่�ทรััพยุ�กรัของศูนย์ุค์ว�มช่ื่วยุเหลือเป็ันปััจจุบันเสำมอ แชิมูเป้� ยนุสองในุ
สามู (66%) ให้ค์ะแนุนุต้นุเองว่ิามู่ประสิทำธิ์ภาพสูงมูาก โดยมู่การดำาเนิุนุการบ่อยกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุถึง 4.7 เท่ำา (14%) 
(โปัรัดดูท่�  รูัปั 8)
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 รูปี้ 8 การดูัแลทรัพียากรข้องศููนย์ควิามูช่ิวิยเหล่อออนไลน์ให้เป็ี้นปัี้จัจุับัน

องค์กรข้องคุณมู่ปี้ระสิทธิุภาพีเพ่ียงใดัในการดัำาเนินการเพ่ี�อให้มัู�นใจัว่ิาทรัพียากรต่่างๆ ในศููนย์ควิามูช่ิวิยเหล่อออนไลน์เป็ี้นปัี้จัจุับัน
เสมูอ (กล่าวิค่อ มู่การปี้ระกาศูข้้อมููลใหมู่ๆ เป็ี้นปี้ระจัำา นำาข้้อมููลท่�ล้าสมัูยออก เป็ี้นต้่น) 

(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

มู่ประสิทำธิ์ภาพ
มูาก

14%
26%

66%
54%

63%

34% 31%

11%

มู่ประสิทำธิ์ภาพ ไมู่มู่ประสิทำธิ์ภาพ

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=100)

ดาวิรุ่ง (N=91) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=76)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�
จัะมู่ปี้ระสิทธิุภาพีมูาก
สูงกว่ิาผูู้้เพิี�งเริ�มูต้่น

ถึ้ง 4.7 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

พบลูกค้์าในุท่ำ� ท่ำ�พวิกเข้าอยู่

จำ�นวนช่ื่องท�งท่� ลูกค้์�สำ�ม�รัถม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับเรั�ได้ ได้เพิ�มข้�นอยุ่�งม�กตัลอด
ทศวรัรัษท่�ผ่�นม� ก�รัรัะบุอ่เมลแอดเดรัสำและหม�ยุเลขโทรัศัพท์สำำ�หรัับ “ติัดต่ัอเรั�” 
ไม่เพ่ยุงพออ่กต่ัอไปัแล้ว ในปััจจุบัน ลูกค้์�ค์�ดหม�ยุให้องค์์กรัต่ั�งๆ ม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับ
พวกเข�ผ่�นช่ื่องท�งท่�พวกเข�ใช้ื่ รัวมถ้งรัะบบข้อค์ว�ม ก�รัแชื่ท และปัฏิิสัำมพันธ์์ท�ง
เค์รืัอข่�ยุสัำงค์มออนไลน์ (และช่ื่องท�งอื�นๆ ท่� ไม่ใช่ื่วิธ่์ดั�งเดิม)

ข้อมูลน่�แสำดงให้เห็นว่�แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ยุอมรัับลักษณะก�รัม่ปัฏิิสัำมพันธ์์
หล�ยุช่ื่องท�ง เรั�ให้ผู้ตัอบพิจ�รัณ�รั�ยุก�รัช่ื่องท�งก�รัสืำ�อสำ�รักับลูกค้์�ท่� เป็ันไปัได้ 
และขอให้ตัอบว่�ช่ื่องท�งใดบ้�งท่�องค์์กรัของพวกเข�ใช้ื่เพื�อติัดต่ัอกับลูกค้์�ใน
ปััจจุบัน แม้ก�รัใช้ื่ โทรัศัพท์และอ่เมลเป็ันวิธ่์ท่�พบได้ทั�วไปั แต่ัองค์์กรัในกลุ่มแชื่มเปีั� ยุนม่
แนวโน้มสูำงกว่�ม�กท่�จะใช้ื่ทรััพยุ�กรัค์ว�มช่ื่วยุเหลือออนไลน์ แอปัสำนทน�ท�ง
ข้อค์ว�ม ปัฏิิสัำมพันธ์์ท�งเค์รืัอข่�ยุสัำงค์ม ก�รัแชื่ทออนไลน์ และรัะบบข้อค์ว�ม เป็ันต้ัน 
(โปัรัดดูท่�  รูัปั 9) ท่�จริังแล้ว เมื�อเรั�พิจ�รัณ�จำ�นวนเฉล่�ยุของช่ื่องท�งท่�องค์์กรัต่ั�งๆ ใช้ื่ โดยเฉล่�ยแล้วิแชิมูเป้� ยนุเสนุอช่ิองทำาง
มูากกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุประมูาณ์สองช่ิองทำาง (6.2 เท่ยุบกับ 4.4)

แชมเป้ี้� ยนเสิ่นอทีางเลือก
ในการม่ส่ิ่วนร่วมแก่ล้กค้า
ขัองต้นได้มากกว่า โดย
เฉล่�ยแล้ว พิ่วกเขัาเสิ่นอ
ช่องทีางสิ่ร้างการม่ส่ิ่วน
ร่วมได้มากกว่าผู้้้เพ่ิ่�งเร่�ม
ต้้นถึึงสิ่องช่องทีาง
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 รูปี้ 9 ช่ิองทางปี้ฏิิสัมูพัีนธ์ุกับลูกค้าท่�มู่การใช้ิงาน

โปี้รดัระบุว่ิาในปัี้จัจุับันองค์กรข้องคุณเสนอการบริการลูกค้าผู่้านช่ิองทางใดับ้างดัังต่่อไปี้น่�  
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ (N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154)

แชิมูเป้� ยนุ (N=110)

89%

โทำรศัพท์ำ

อ่เมูล

ศูนุย์ค์วิามูช่ิวิยเหลือออนุไลน์ุ

แอปรับส่งข้้อค์วิามู

โซเช่ิยลมู่เด่ย

การแชิทำออนุไลน์ุ

แบบฟอร์มูบนุเว็ิบ

SMS (ข้้อค์วิามู)

การสร้างชุิมูชินุ
ออนุไลน์ุ

93%
90%

94%
91%

89%

71%
81%

44%

79%
73%

39%

56%

62%

76%
73%

61%
72%

69%
59%

42%

43%
47%

55%

53%
40%

23%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

แม้ไม่ใช่ื่เรืั�องน่�ปัรัะหล�ดใจ แต่ัพ้งสัำงเกตัว่� SMB ม่แนวโน้มท่�จะเสำนอช่ื่องท�งก�รัม่ปัฏิิสัำมพันธ์์บ�งช่ื่องท�งน้อยุกว่�อยุ่�งม�ก 
เมื�อเท่ยุบกับองค์์กรัขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่ ซ้ึ่�งรัวมถ้งก�รัแชื่ทออนไลน์ (53% เท่ยุบกับ 73%) ศูนย์ุช่ื่วยุเหลือออนไลน์ 
(53% เท่ยุบกับ 82%) ก�รัสำร้ั�งชุื่มชื่นออนไลน์ (35% เท่ยุบกับ 53%) และแบบฟอร์ัมบนเว็บ (47% เท่ยุบกับ 70%)

รวิมูทัำ�งหมูดเข้้าด้วิยกันุ: ค์วิามูเป็นุเลิศด้านุบริการและการสนัุบสนุุนุ เพื�อลดค์วิามูยุ่งยากสำาหรับลูกค้์า

KPI และข่ดค์ว�มสำ�ม�รัถทั�งหมดท่�กล่�วถ้งจนถ้งขณะน่�  ม่เป้ั�หม�ยุเด่ยุวกัน คื์อก�รัเสำนอปัรัะสำบก�รัณ์ก�รัสำนับสำนุนลูกค้์�ท่�
สำะดวกท่� สุำด เรั�ต้ัองก�รัให้ลูกค้์�ของเรั�ทรั�บว่�เรั�กำ�ลังช่ื่วยุเหลือพวกเข� ไม่รู้ัส้ำกว่�พวกเข�ต้ัองพยุ�ยุ�มอยุ่�งม�กเพื�อท่�จะ
รัับก�รัสำนับสำนุนท่�พวกเข�ค์วรัได้รัับ เช่ื่น ถ้�เรั�จำ�เป็ันต้ัองส่ำงเรืั�องของลูกค้์�ของเรั�ผ่�นหล�ยุแผนกเพื�อท่�จะห�ค์ำ�ตัอบ ลูกค้์�
จำ�เป็ันต้ัองติัดต่ัอหล�ยุค์รัั�งเพื�อให้ ได้ค์ำ�ตัอบท่� ถูกต้ัอง หรืัอต้ัองใช้ื่หล�ยุช่ื่องท�งเพื�อท่�จะได้วิธ่์แก้ปััญห�ท่� เหม�ะสำม หม�ยุค์ว�ม
ว่�เรั�ทำ�ให้พวกเข�เกิดค์ว�มยุุ่งยุ�กกว่�ท่�ค์วรัจะเป็ัน

ด้วยุเหตุัน่�  วิธ่์หน้�งในก�รัตัรัวจวัดค์ว�มสำำ�เร็ัจขององค์์กรัคื์อ ค์ะแนนค์ว�มยุุ่งยุ�กของลูกค้์� (Customer Effort Score – CES) 
เรั�ทำ�หน้�ท่� เป็ันตััวกล�งสำำ�หรัับ CES ซ้ึ่�งในก�รัสำำ�รัวจของเรั� เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบทำ�ก�รัปัรัะม�ณค่์�เปัอร์ัเซ็ึ่นต์ัของลูกค้์�ท่�พวก
เข�เชืื่�อว่�น่�จะเห็นด้วยุว่�ท�งบริัษัทจัดก�รัปััญห�ของพวกเข�โดยุไม่ยุุ่งยุ�ก โดยุเฉล่�ยุแล้ว แชิมูเป้� ยนุเชืิ�อว่ิา 88% ข้องลูกค้์า
นุ่าจัะเห็นุด้วิยว่ิาพวิกเข้าให้ค์วิามูช่ิวิยเหลือโดยไมู่ยุ่งยาก ซึ�งสูงกว่ิาสัดส่วินุค์วิามูเชืิ�อข้องผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุอย่างมู่นัุยสำาคั์ญ (78% 
ของลูกค้์�) (โปัรัดดูท่� รูัปั 10)
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 รูปี้ 10 การปี้ระเมิูนควิามูยุ่งยากข้องลูกค้า

จัากข้้อมููลต่อบกลับท่�องค์กรข้องคุณได้ัรับ มู่ลูกค้าก่�เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ท่�คุณเช่ิ�อว่ิาน่าจัะเห็นด้ัวิยว่ิาบริษััทข้องคุณจััดัการปัี้ญหาข้องพีวิกเข้า
โดัยไมู่ยุ่งยาก (ค่าเฉัล่�ยข้ององค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=128)

ผู้พัฒนุา 
(N=143)

แชิมูเป้� ยนุ 
(N=109)

78% 80%

88%สูงกว่ิา 13%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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ปี้ระสบการณ์ข้องเจ้ัาหน้าท่�: การเต่ร่ยมูเจ้ัาหน้าท่� ให้พีร้อมูสำาหรับควิามูสำาเร็จั

ในรั�ยุง�นฉบับน่�  เรั�ได้อภิปัรั�ยุแนวคิ์ดของแนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศเก่�ยุวกับก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์� “แบบองค์์รัวม” 
แน่นอนว่�ส่ำวนสำำ�คั์ญของแนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศจะเก่�ยุวข้องกับปัรัะสำบก�รัณ์ของ ลูกค้์� แต่ัเรั�ไม่สำ�ม�รัถมองข้�ม
ปัรัะสำบก�รัณ์ของเจ้�หน้�ท่� ได้ เจ้�หน้�ท่�ฝ� �ยุบริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�คื์อแนวหน้�ของก�รัม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับลูกค้์�ค์รัั�งแล้วค์รัั�ง
เล่� จ้งเป็ันเรืั�องสำำ�คั์ญท่�พวกเข�จะต้ัองพร้ัอมสำร้ั�งค์ว�มปัรัะทับใจแก่ลูกค้์� และช่ื่วยุเสำริัมสำร้ั�งค์ว�มภักด่ต่ัอบริัษัทและต่ัอ
แบรันด์

การทำำาลายไซโลการติ้ดต่้อหลายช่ิองทำาง

ก่อนหน้�น่� เรั�ได้อภิปัรั�ยุว่�แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ม่แนวโน้มท่�จะเสำนอช่ื่องท�ง
ปัฏิิสัำมพันธ์์หล�ยุช่ื่องท�งกับลูกค้์�ม�กกว่�คู่์แข่งอยุ่�งไรั ในท�งทฤษฎ่ีแล้ว หลักก�รั
ดังกล่�วจะช่ื่วยุปัรัับปัรุัง CX จ�กก�รัเสำนอท�งเลือกและค์ว�มยืุดหยุุ่นแก่ลูกค้์�ม�กข้�น 
แต่ัในท�งปัฏิิบัติัอ�จไม่เป็ันจริังเสำมอไปั

ลองพิจ�รัณ�สำถ�นก�รัณ์ท่� ลูกค้์�ได้ห�รืัอปััญห�ท�งโทรัศัพท์กับเจ้�หน้�ท่�บริัก�รั
ลูกค้์� และหลังจ�กนั�นสำองสำ�มวันก็ติัดตั�มค์ำ�ถ�มเดิมและม่ปัฏิิสัำมพันธ์์กับเจ้�หน้�ท่� อ่ก
ค์นหน้�งผ่�นก�รัแชื่ทออนไลน์ ห�กไม่ม่ก�รัเก็บโปัรัไฟล์ข้�มช่ื่องท�งท่� ชัื่ดเจน ซ้ึ่�งม่ข้อมูล
เก่�ยุวกับลูกค้์� ปััญห�ของลูกค้์� และค์ว�มคื์บหน้�เพื�อให้ ได้วิธ่์แก้ไข เป็ันไปัได้ยุ�กท่� เจ้�
หน้�ท่� ซ้ึ่�งแชื่ทกับลูกค้์�จะสำ�ม�รัถมอบปัรัะสำบก�รัณ์ท่�พ้งปัรัะสำงค์์ ได้ สำถ�นก�รัณ์น่� เน้น
ยุำ��ถ้งค์ว�มสำำ�คั์ญของก�รัจัดเตัร่ัยุมค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัมองเห็นลูกค้์�หล�ยุช่ื่องท�งสำำ�หรัับเจ้�หน้�ท่�  ซ้ึ่�งเป็ันค์ว�มสำ�ม�รัถท่�
แปัรัผันตั�มก�รัพัฒน�ด้�นก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�ขององค์์กรั

ในก�รัวิจัยุน่�  เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบได้ให้ค์ะแนนค์ว�มสำ�ม�รัถขององค์์กรัของตันในก�รัสำร้ั�งโปัรัไฟล์ลูกค้์�ท่� ม่ก�รัเก็บปัรัะวัติัและม่
ค์ว�มค์รัอบค์ลุม ซ้ึ่�งเร่ัยุกใช้ื่ได้ในทุกช่ื่องท�งปัฏิิสัำมพันธ์์ แชิมูเป้� ยนุจัำานุวินุมูาก (49%) ให้ค์ะแนุนุองค์์กรข้องต้นุว่ิาอยู่ในุระดับ
ผู้นุำาข้องต้ลาด โดยระบุว่ิาสามูารถดูโปรไฟล์ลูกค้์าข้องพวิกเข้าในุลักษณ์ะ “แหล่งข้้อมููลจัริงท่ำ� เป็นุหนึุ�งเด่ยวิ” สำ าหรับ
ประวัิติ้การบริการ ในท�งตัรังข้�ม ม่ผู้เพิ�งเริั�มต้ันเพ่ยุง 8% ท่� เชืื่�อมั�นในรัะดับเด่ยุวกันในเรืั�องค์ว�มสำมบูรัณ์ของโปัรัไฟล์ลูกค้์�
ของพวกเข� (โปัรัดดูท่�  รูัปั 11)

และท่�ม�กไปักว่� คุ์ณภ�พ ของค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัมองเห็นหล�ยุช่ื่องท�งขององค์์กรั ยัุงม่ค์ำ�ถ�มว่�องค์์กรัสำ�ม�รัถส่ำงข้อมูล
ดังกล่�วให้แก่เจ้�หน้�ท่� ได้ รัวดเร็ัวเพ่ยุงใด เมื�อเรั�ขอให้ผู้ตัอบได้อธิ์บ�ยุว่�องค์์กรัของตันสำร้ั�งโปัรัไฟล์ลูกค้์�ข้�มช่ื่องท�ง
อยุ่�งไรั ผู้เพิ�งเริั�มต้ันจำ�นวนม�ก (44%) กล่�วว่�กรัะบวนก�รัดังกล่�วต้ัองดำ�เนินก�รัด้วยุตันเองตั�มรัอบรัะยุะเวล� ในขณะท่�
แชื่มเปีั� ยุนเพ่ยุง 26% ท่�รั�ยุง�นว่�องค์์กรัของตันเป็ันเช่ื่นนั�น องค์์กรัท่� ม่ก�รัพัฒน�ด้�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนสูำงกว่� 
สำ�ม�รัถส่ำงข้อมูลให้แก่เจ้�หน้�ท่�แบบข้�มช่ื่องท�งได้อยุ่�งเป็ันปััจจุบันม�กกว่�

แชมเป้ี้� ยนม่แนวโน้ม
มากกว่าผู้้้เพ่ิ่�งเร่�มต้้นถึึง 
6.1 เท่ีา ท่ี�จะม่ความ
สิ่ามารถึในการมองเห็น
หลายช่องทีางในระด่บ
ผู้้้นำาขัองต้ลาด
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 รูปี้ 11 การเสนอควิามูสามูารถ้ในการมูองเห็นข้้ามูช่ิองทาง โดัยใช้ิ โปี้รไฟล์ลูกค้าท่�มู่ปี้ระสิทธิุภาพี

คุณให้คะแนนองค์กรข้องคุณอย่างไรเก่�ยวิกับควิามูสามูารถ้ในการสร้างโปี้รไฟล์ลูกค้าท่�มู่การเก็บปี้ระวัิติ่และมู่ควิามูครอบคลุมู 
(กล่าวิค่อ เร่ยกใช้ิได้ัในทุกช่ิองทางปี้ฏิิสัมูพัีนธ์ุ) (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

เป็นุผู้นุำาข้องต้ลาด โปรไฟล์ลูกค้์าข้อง
เราสามูารถเร่ยกดูได้ในุลักษณ์ะ 

“แหล่งข้้อมููลจัริงท่ำ� เป็นุหนึุ�งเด่ยวิ” 
สำ าหรับประวัิติ้การบริการ

8%

24%

49%

34%

45%
38%

58%

31%

13%

แข็้งแกร่ง เพ่ยงพอหรือต้ำ�า
กว่ิานัุ�นุ

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=91)

ดาวิรุ่ง (N=105) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=95)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะอยู่
ในระดัับผูู้้นำาข้องต่ลาดัสูง
กว่ิาผูู้้เพิี�งเริ�มูต้่นถึ้ง 6.1 

เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ก�รัมอบค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัมองเห็นในทุกช่ื่องท�งท่� ม่ปัฏิิสัำมพันธ์์ เป็ันวิธ่์หน้�งท่�องค์์กรัสำ�ม�รัถทำ�ล�ยุไซึ่โลได้ อ่กวิธ่์หน้�งคื์อก�รั
ทำ�ให้เจ้�หน้�ท่�สำ�ม�รัถสัำบเปัล่�ยุนช่ื่องท�งปัฏิิสัำมพันธ์์ ได้อยุ่�งไร้ัรัอยุต่ัอ เพื�อให้สำ�ม�รัถให้บริัก�รัลูกค้์�ได้ด่ยิุ�งข้�น เช่ื่น เจ้�หน้�ท่�
ค์นหน้�งอ�จม่ปัฏิิสัำมพันธ์์ ในก�รัแชื่ทออนไลน์กับลูกค้์�รั�ยุหน้�ง ในรัะหว่�งท่� ม่ปัฏิิสัำมพันธ์์ เจ้�หน้�ท่�อ�จเห็นว่�ก�รัเปัล่�ยุนเป็ันก�รั
ติัดต่ัอท�งโทรัศัพท์น่�จะช่ื่วยุเร่ังรััดก�รัแก้ปััญห�ได้ ค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัเปัล่�ยุนช่ื่องท�งติัดต่ัอโดยุท่� ไม่ทำ�ให้ก�รัแก้ปััญห�ของ
ลูกค้์�ต้ัองข�ดค์ว�มต่ัอเนื�อง จะส่ำงเสำริัมปัรัะสำบก�รัณ์เชิื่งบวกท่� ลูกค้์�ได้รัับ ก�รัติัดขัดเนื�องจ�กช่ื่องท�งท่�ข�ดปัรัะสิำทธิ์ภ�พ 
หรืัอก�รัเปัล่�ยุนช่ื่องท�งโดยุท่�ข�ดค์ว�มต่ัอเนื�องหรืัอเกิดก�รัหยุุดชื่ะงัก จะทำ�ให้ลูกค้์�ได้รัับปัรัะสำบก�รัณ์ในเชิื่งลบ และ
แชิมูเป้� ยนุ (Champions) ก็ทำำาได้เหนืุอกว่ิาในุเรื�องนุ่� เช่ินุกันุ: 70% ข้องแชิมูเป้� ยนุระบุว่ิาเจ้ัาหนุ้าท่ำ�ฝ่่ายบริการและการสนัุบสนุุนุ
มู่ค์วิามูสามูารถในุการสลับช่ิองทำางการสนัุบสนุุนุลูกค้์าได้อย่างราบรื�นุ ซึ�งมู่อัต้ราเป็นุ 2.3 เท่ำาข้องผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ (30%) 
(โปัรัดดูท่�  รูัปั 12) 
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 รูปี้ 12 ควิามูสามูารถ้ในการสลับช่ิองทางให้บริการอย่างราบร่�น

ท่มูงานฝ่่ายบริการลูกค้ามู่ควิามูสามูารถ้ในการสลับช่ิองทางท่�พีวิกเข้าส่� อสารโต้่ต่อบกับลูกค้า เพ่ี�อให้สามูารถ้ต่อบสนองควิามู
ต้่องการข้องลูกค้าได้ัด่ัยิ�งขึ้�น (เช่ิน การโอนการสนทนาจัากโทรศัูพีท์เป็ี้นการแชิทกับลูกค้า) หร่อไมู่ 

(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ใช่ิ ท่ำมูงานุฝ่่ายบริการลูกค้์า
สามูารถสลับช่ิองทำางได้

อย่างราบรื�นุ

30%
43%

70%

36% 41%

24%
30%

15% 5%

ใช่ิ แต่้ยังค์งสามูารถ
ปรับปรุงประสบการณ์์ข้อง

ผู้ใช้ิ ได้

ไมู่

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=210)

ดาวิรุ่ง (N=142) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=105)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�
จัะเปี้ล่�ยนช่ิองทางการ
ติ่ดัต่่อได้ัอย่างราบร่�น
มูากกว่ิาถึ้ง 2.3 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

การปรับปรุงประสบการณ์์ข้องเจ้ัาหนุ้าท่ำ�จัะช่ิวิยผลักดันุประสิทำธิ์ภาพ  
และช่ิวิยหล่กเล่�ยงสภาวิะหมูดค์วิามูพร้อมูทำำางานุ

หน้�งในค์ว�มเชืื่�อหลักของสำเกลก�รัพัฒน�ของเรั�เก่�ยุวข้องกับปัรัะสำบก�รัณ์ด้�นเทค์โนโลยุ่ท่�องค์์กรัมอบให้กับเจ้�หน้�ท่�ฝ� �ยุ
บริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนของตัน เรั�ได้อธิ์บ�ยุถ้งค์ว�มสัำมพันธ์์ต่ั�งๆ ท่�พบในขอบเขตัน่� : เค์รืั�องมือสำ�ม�รัถแสำดงโปัรัไฟล์ลูกค้์�
ข้�มช่ื่องท�งได้อยุ่�งทันท่วงท่และค์รัอบค์ลุมหรืัอไม่ และเจ้�หน้�ท่� ม่ค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัสำลับรัะหว่�งช่ื่องท�งปัฏิิสัำมพันธ์์ของ
ลูกค้์�ได้อยุ่�งรั�บรืั�นหรืัอไม่ ในก�รัปัรัะเมินปัรัะสำบก�รัณ์ด้�นเทค์โนโลยุ่อยุ่�งค์รัอบค์ลุมยิุ�งข้�น เรั�ขอให้ผู้ตัอบให้ค์ะแนนค์ว�มพ้ง
พอใจของท่มง�นฝ� �ยุบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนของพวกเข� เก่�ยุวกับเทค์โนโลยุ่และเค์รืั�องมือท่�พวกเข�ใช้ื่ในก�รัปัฏิิบัติัง�นของ
ตันเอง สำเกลค์ะแนนม่ตัั�งแต่ั 0 (ไม่พ้งพอใจอยุ่�งสิำ�นเชิื่ง) ไปัจนถ้ง 10 (พ้งพอใจอยุ่�งยิุ�ง) ซ้ึ่�ง 91% ข้องแชิมูเป้� ยนุให้ค์ะแนุนุ
ค์วิามูพึงพอใจัข้องท่ำมูข้องต้นุสำาหรับโซลูชัินุข้องศูนุย์ช่ิวิยเหลือในุระดับ 9 และ 10 ซึ�งแต้กต่้างอย่างมูากจัากตั้วิเลข้ 26% ข้อง
ผู้พัฒนุา และ 5% ข้องผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ ท่ำ� ชืิ�นุชิมูเก่�ยวิกับเค์รื�องมืูอท่ำ� ท่ำมูงานุข้องต้นุใช้ิในุระดับเด่ยวิกันุ

ก�รัมุ่งเน้นให้ท่มง�นฝ� �ยุบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนได้ใช้ื่เทค์โนโลยุ่ท่� ด่ท่� สุำดในกลุ่มเด่ยุวกัน ส่ำงผลด่หล�ยุปัรัะก�รั เรั�ได้พูดถ้งผล
ด่เหล่�นั�นไปับ้�งแล้ว ตัั�งแต่ัค์ว�มค์ล่องตััวในก�รัดำ�เนินง�นท่� ให้ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�ง ไปัจนถ้งก�รัผลักดันก�รัแก้ปััญห�
สำำ�หรัับลูกค้์�ท่� ม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พม�กข้�น และผลด่อ่กอยุ่�งหน้�งก็คื์อ ปัรัะสิำทธิ์ภ�พและค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รัรัองรัับปัริัม�ณง�นของ
เจ้�หน้�ท่�  ในเชิื่งคุ์ณภ�พ ข้อมูลน่� ช่ื่วยุให้เห็นได้อยุ่�งชัื่ดเจนว่�แชื่มเปีั� ยุน เชืื่�อว่� พวกเข�ทำ�ได้ด่ในเรืั�องปัริัม�ณง�นท่� เจ้�หน้�ท่�
รัองรัับได้ ESG ได้ขอให้ผู้ตัอบให้ค์ะแนนปัรัะสิำทธิ์ภ�พของท่มง�นของตัน ซ้ึ่�งผู้ตัอบท่� ถูกรัะบุเป็ันแชื่มเปีั� ยุนเจ็ดจ�กสิำบรั�ยุ 
(70%) ให้ค์ะแนนองค์์กรัของตันว่�อยูุ่ในรัะดับผู้นำ�ตัล�ดหรืัอรัะดับเข้มแข็ง สำำ �หรัับผู้เพิ�งเริั�มต้ัน ม่เพ่ยุง 28% เท่�นั�นท่� ให้
ค์ะแนนตันเองในรัะดับสูำงเช่ื่นน่�  กล่�วอ่กนัยุหน้�ง แชิมูเป้� ยนุมู่แนุวิโนุ้มูท่ำ�จัะมู่ผลงานุท่ำ�ด่ในุแง่ประสิทำธิ์ภาพข้องเจ้ัาหนุ้าท่ำ�มูากกว่ิาผู้
เพิ�งเริ�มูต้้นุถึง 2.5 เท่ำา
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และเป็ันอ่กค์รัั�งท่� ข้อมูลเชิื่งปัริัม�ณของเรั�สำนับสำนุนก�รัปัรัะเมินเชิื่งปัริัม�ณน่�   
ในก�รัสำำ�รัวจค์รัั�งน่�  เรั�ได้บันท้กจำ�นวนท่มง�นท่� ม่บทบ�ทด้�นก�รับริัก�รัและ
สำนับสำนุนลูกค้์�โดยุเฉพ�ะหรืัอรัับผิดชื่อบง�นดังกล่�วเป็ันส่ำวนใหญ่ และเรั�ยัุงได้
บันท้กจำ�นวนรัวมของก�รัสำอบถ�ม ค์ำ�ร้ัองขอ และใบสัำ�งง�น ท่�รัองรัับได้ต่ัอเดือน 
เมื�อใช้ื่จุดข้อมูลทั�งสำองร่ัวมกัน เรั�สำ�ม�รัถรัะบุก�รัตัรัวจวัดเชิื่งปัริัม�ณสำำ�หรัับ
ปัริัม�ณง�นท่� เจ้�หน้�ท่�รัองรัับได้ ซ้ึ่�งก็คื์อจำ�นวนของใบสัำ�งง�นท่�สำม�ชิื่กท่มสำนับสำนุน
รัองรัับได้ โดยุเฉล่�ยุต่ัอค์นต่ัอเดือน และอ่กเช่ื่นกัน แชิมูเป้� ยนุมู่ค์วิามูโดดเด่นุอย่าง
มูากในุเมูต้ริกนุ่�  ซึ�งเจ้ัาหนุ้าท่ำ�รองรับค์ำาร้องข้อได้มูากกว่ิาถึง 48% ต่้อเดือนุ เมืู�อ
เท่ำยบกับผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ (โปัรัดดูท่�  รูัปั 13)

 รูปี้ 13 การต่รวิจัวัิดัปี้ริมูาณงานท่�เจ้ัาหน้าท่�รองรับได้ั

จัำานวินข้้อสอบถ้ามูท่�ตั่วิแทนฝ่่ายบริการลูกค้าหนึ�งคนรองรับได้ัต่่อเด่ัอน (ค่าเฉัล่�ยจัากองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=1887)

ดาวิรุ่ง (N=117) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=78)

42

33

62
สูงกว่ิา 48%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ในอ่กด้�นหน้�ง ข้อมูลของเรั�เผยุให้เห็นค์ว�มสัำมพันธ์์ปัฏิิภ�ค์รัะหว่�งก�รัพัฒน�ด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน เท่ยุบกับ
จำ�นวนปััญห�เนื�องจ�กก�รักลับม�ติัดตั�มปััญห�ซึ่ำ��ของท่มง�น เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบได้อธิ์บ�ยุอัตัรั�ก�รักลับม�ติัดตั�มปััญห�ซึ่ำ��
ภ�ยุในองค์์กรับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน และแชิมูเป้� ยนุส่วินุใหญ่ (60%) ระบุว่ิาการกลับมูาติ้ดต้ามูปัญหาซำ�าไมู่ใช่ิปัญหาแต่้อย่าง
ใด ซึ�งมูากกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุถึง 3.8 เท่ำา (16%) (โปัรัดดูท่�  รูัปั 14) ผลโดยุนัยุก็คื์อ ก�รัมอบเค์รืั�องมือท่� ท่มง�นต้ัองก�รัในก�รั
ปัฏิิบัติัง�นให้แก่ท่มง�น นอกเหนือจ�กก�รัฝึกอบรัมและก�รัจัดห�พนักง�นท่� เหม�ะสำมสำำ�หรัับท่มง�น ช่ื่วยุให้แชื่มเปีั� ยุน 
(Champions) ปัรัะสำบปััญห�น้อยุกว่�ในก�รัรัักษ�พนักง�น

เจ้าหน้าท่ี�ท่ี�องค์กร
แชมเป้ี้� ยนสิ่ามารถึรองร่บ
ปัี้ญหาได้มากกว่าเจ้าหน้าท่ี�
ท่ี�องค์กรผู้้้เพ่ิ่�งเร่�มต้้นถึึง 
48% ในระยะเวลาเท่ีาก่น
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 รูปี้ 14 การต่รวิจัวัิดัควิามูไมู่สะดัวิกท่�เก่�ยวิข้้องกับการกลับมูาติ่ดัต่ามูปัี้ญหาซึ่ำ�าข้องเจ้ัาหน้าท่�

คุณให้คะแนนอัต่ราการกลับมูาติ่ดัต่ามูปัี้ญหาซึ่ำ�าข้องท่มูงานฝ่่ายการบริการและสนับสนุนลูกค้าท่�องค์กรข้องคุณอย่างไร 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ กรองโดัย SMB)

ไมู่เป็นุปัญหาแต่้
อย่างใด

16%
27%

60%

37%
46%

21%

44%

27%
19%

ไมู่เป็นุปัญหามูาก
นัุก

เฉยๆ/เป็นุปัญหา

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะ
ปี้ระสบปัี้ญหาเก่�ยวิกับ

การกลับมูาติ่ดัต่ามูปัี้ญหา
ซึ่ำ�าข้องเจ้ัาหน้าท่�น้อยกว่ิา

ถึ้ง 3.8 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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การเช่ิ�อมูโยงควิามูเป็ี้นเลิศูด้ัานบริการและการสนับสนุนเข้้ากับผู้ลลัพีธ์ุทางธุุรกิจัท่�ด่ัยิ�งขึ้�น

ก�รัวิจัยุซ้ึ่�งอธิ์บ�ยุถ้งปัรัะเด็นน่�  ได้ช่ื่� ให้เห็นอยุ่�งชัื่ดเจนว่�สำเกลก�รัพัฒน�ท่�พัฒน�ข้�นม่ค์ว�มสัำมพันธ์์ท่� ชัื่ดเจนกับเมตัริักค์ว�ม
สำำ�เร็ัจภ�ยุในองค์์กรับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน แต่ัค์ว�มสัำมพันธ์์ ไม่ได้ม่เพ่ยุงต่ัอองค์์กรับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนเท่�นั�น แต่ัยัุงม่
ค์ว�มเชืื่�อมโยุงกับก�รัตัรัวจวัดค์ว�มสำำ�เร็ัจของธุ์รักิจท่�กว้�งขว�งยิุ�งข้�น เช่ื่น ค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์� ก�รัเติับโตัของฐ�นลูกค้์�
และก�รัใช้ื่จ่�ยุของฐ�นลูกค้์� ไปัจนถ้งค์ว�มมั�นใจในค์ว�มสำ�ม�รัถขององค์์กรัในก�รัรัักษ�ลูกค้์� เห็นได้อยุ่�งชัื่ดเจนว่�ก�รั
ปัรัับปัรุังฝ� �ยุง�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนจะช่ื่วยุให้องค์์กรัอยูุ่ในสำถ�นะพร้ัอมสำร้ั�งค์ว�มพ้งพอใจให้กับลูกค้์�ของตันม�กข้�น ซ้ึ่�ง
จะช่ื่วยุส่ำงเสำริัมสำถ�นภ�พโดยุรัวมของธุ์รักิจ

การสร้างค์วิามูพึงพอใจัข้องลูกค้์าเพื�อเพิ�มูการมู่ปฏิิสัมูพันุธ์์

โอก�สำสำำ�หรัับท่มง�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนในก�รัข้�มพ้นจ�กก�รัพิจ�รัณ�ต้ันทุนเป็ันหลัก ไปัสู่ำก�รัสำร้ั�งค์ว�มแตักต่ั�งในก�รั
แข่งขัน ข้�นอยูุ่กับค์ว�มสำ�ม�รัถขององค์์กรัในก�รัปัรัับปัรุังค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์� เมื�อปัรัับปัรุังค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์� ท่ม
สำนับสำนุนได้ช่ื่วยุให้องค์์กรัสำร้ั�งค์ว�มภักด่และปัฏิิสัำมพันธ์์ของลูกค้์� ซ้ึ่�งส่ำงผลสู่ำก�รัเติับโตัของส่ำวนแบ่งก�รัใช้ื่จ่�ยุของลูกค้์�และ
ก�รัรัักษ�ลูกค้์�

เพื�อท่�จะยืุนยัุนว่�สำเกลก�รัพัฒน�ของเรั�ม่ค์ว�มเชืื่�อมโยุงกับค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์�หรืัอไม่ เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบตัอบว่�
ปัรัะสิำทธิ์ภ�พขององค์์กรัของพวกเข�เป็ันอยุ่�งไรั เมื�อเท่ยุบกับเป้ั�หม�ยุด้�นค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์�ขององค์์กรัเอง (CSAT) 
แชื่มเปีั� ยุนเกือบหน้�งในสำ�มท่�ตัอบแบบสำำ�รัวจรั�ยุง�นว่�ทำ�ได้ด่กว่�เป้ั�หม�ยุโดยุปักติั และม่อ่ก 35% ท่�รั�ยุง�นว่�พวกเข�มัก
ทำ�ได้ตั�มเป้ั�หม�ยุ กล่�วอ่กนัยุหน้�งแชิมูเป้� ยนุมู่แนุวิโนุ้มูท่ำ�จัะทำำาได้ด่กว่ิาเป้าหมูายด้านุค์วิามูพึงพอใจัข้องลูกค้์าโดยปกติ้
มูากกว่ิาผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุถึง 4.8 เท่ำา (6%) (โปัรัดดูท่�  รูัปั 15) 
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 รูปี้ 15 ปี้ระสิทธิุภาพี CSAT เมู่�อเท่ยบกับเป้ี้าหมูาย

โดัยปี้กติ่แล้วิองค์กรข้องคุณมู่ปี้ระสิทธิุภาพีอย่างไรเก่�ยวิกับควิามูพึีงพีอใจัข้องลูกค้า (CSAT) (ถ้้ามู่การติ่ดัต่ามู) 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

โดยปกติ้ค์ะแนุนุจัะสูงกว่ิา
เป้าหมูาย/ค์วิามูค์าดหวัิง

ข้องเรา

16%

ค์ะแนุนุเป็นุไปต้ามูเป้า
หมูาย/ค์วิามูค์าดหวัิงข้อง

เรา

โดยปกติ้ค์ะแนุนุจัะต้ำ�ากว่ิา
เป้าหมูาย/ค์วิามูค์าดหวัิง

ข้องเรา

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะทำาได้ั

ด่ักว่ิาเป้ี้าหมูาย CSAT สูง
กว่ิาผูู้้เพิี�งเริ�มูต้่นถึ้ง 4.8 เท่า

6%

29%

43%

35% 35%

24% 23%
26%

34%

18%

10%

เราไมู่มู่การวัิดอย่างเป็นุ
กิจัจัะลักษณ์ะ/ไมู่ทำราบ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ยัุงม่ก�รัเชืื่�อมโยุงรัะหว่�งก�รัพัฒน�กับเมตัริักผลก�รัดำ�เนินธุ์รักิจจำ�นวนหน้�งด้วยุ ค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์�มักจะถูกนำ�ม�
เชืื่�อมโยุงกับก�รัเติับโตัของส่ำวนแบ่งตัล�ด ทฤษฎ่ีคื์อ CX ท่� ด่เยุ่�ยุมจะนำ�ไปัสู่ำค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์�ท่� สูำงข้�น ซ้ึ่�งก่อให้เกิดก�รั
ชืื่�นชื่มแบบปั�กต่ัอปั�ก และช่ื่วยุขยุ�ยุฐ�นลูกค้์� เพื�อทดสำอบทฤษฎ่ีน่�  เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบได้อธิ์บ�ยุว่�องค์์กรัของตันม่
ปัรัะสิำทธิ์ภ�พอยุ่�งไรัในช่ื่วงหกเดือนท่�ผ่�นม� โดยุรัะบุว่�พวกเข�ได้พบก�รัเพิ�มข้�นโดยุสุำทธิ์ของจำ�นวนลูกค้์� หรืัอไม่พบก�รั
เปัล่�ยุนแปัลงของจำ�นวนลูกค้์� หรืัอพบก�รัลดลงโดยุสุำทธิ์ของจำ�นวนลูกค้์� แชิมูเป้� ยนุประมูาณ์สองในุสามู (65%) รายงานุถึง
การเพิ�มูขึ้�นุข้องจัำานุวินุลูกค้์า ซึ�งคิ์ดเป็นุอัต้รา 3.6 เท่ำาข้องผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ (18%) (โปัรัดดูท่�  รูัปั 16)
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 รูปี้ 16 การเปี้ล่�ยนแปี้ลงข้องส่วินแบ่งต่ลาดั

ข้้อใดัสอดัคล้องกับผู้ลงานข้ององค์กรข้องคุณในช่ิวิง 6 เด่ัอนท่�ผู่้านมูามูากท่�สุดั 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

เราได้เพิ�มูจัำานุวินุลูกค้์า
ซึ�งมูาจัากคู่์แข่้งข้องเรา 
มูากกว่ิาจัำานุวินุท่ำ�เราเส่ย

ให้กับคู่์แข่้ง

18%

39%

65%
59%

53%

34%

8% 5% 1%

เราไมู่มู่การ
เปล่�ยนุแปลงข้อง

จัำานุวินุลูกค้์าเมืู�อเท่ำยบ
กับคู่์แข่้งข้องเรา

เราสูญเส่ยจัำานุวินุลูกค้์า
ให้กับคู่์แข่้งมูากกว่ิา

จัำานุวินุลูกค้์าท่ำ� เพิ�มูขึ้�นุซึ�ง
ได้มูาจัากคู่์แข่้งข้องเรา

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะเพิี�มูข้นาดั
ฐานลูกค้าสูงกว่ิาผูู้้เพิี�งเริ�มูต้่นถึ้ง 

3.6 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ในทำ�นองเด่ยุวกัน ค์ว�มพ้งพอใจของลูกค้์�ยัุงม่ค์ว�มสัำมพันธ์์ (ในท�งทฤษฎ่ี) กับก�รัเพิ�มก�รัใช้ื่จ่�ยุของลูกค้์�ในรัะยุะยุ�วอ่ก
ด้วยุ แนวคิ์ดก็คื์อ ลูกค้์�น่�จะตัอบรัับข้อเสำนอก�รัข�ยุผลิตัภัณฑ์์รัะดับสูำงข้�นและก�รัข�ยุข้�มผลิตัภัณฑ์์ม�กข้�น จ�กผู้ให้บริัก�รั
ท่�สำ�ม�รัถตัอบสำนองค์ว�มต้ัองก�รัของพวกเข�ได้เป็ันอยุ่�งด่ เพื�อทดสำอบค์ว�มเชืื่�อมโยุงน่�  เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบอธิ์บ�ยุว่�ก�รัใช้ื่
จ่�ยุของลูกค้์�ต่ัอรั�ยุม่ก�รัเปัล่�ยุนแปัลงอยุ่�งไรัในช่ื่วงหกเดือนท่�ผ่�นม� แชิมูเป้� ยนุจัำานุวินุมูาก (46%) ระบุว่ิาการใช้ิจ่ัายเพิ�มูขึ้�นุ
อย่างมู่นัุยสำาคั์ญ แต่้ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุรายงานุเช่ินุนัุ�นุเพ่ยง 5% เท่ำานัุ�นุ ในท�งตัรังข้�ม ผู้เพิ�งเริั�มต้ันส่ำวนใหญ่ (62%) รั�ยุง�น
ว่�ก�รัใช้ื่จ่�ยุของลูกค้์�ต่ัอรั�ยุค์งท่�หรืัอลดลง เมื�อเท่ยุบกับแชื่มเปีั� ยุนท่�รั�ยุง�นเช่ื่นนั�นเพ่ยุง 22% (โปัรัดดูท่�  รูัปั 17)



เอกสารข้้อมููลเชิิงลึกการวิิจััย: แชิมูเป้ี้� ยน CX: ผูู้้นำา CX ซึึ่�งช่ิวิยปี้รับปี้รุงกระบวินการ ผู้ลักดัันควิามูสำาเร็จัข้องธุุรกิจัได้ัอย่างไร

© 2020 โดย The Enterprise Strategy Group, Inc. สงวนสิทธิิ์�ท้�งหมด

24

 รูปี้ 17 แนวิโน้มูการใช้ิจ่ัายข้องลูกค้า

จัำานวินเงินท่�ลูกค้าข้องคุณใช้ิจ่ัายต่่อป้ี้สำาหรับองค์กรข้องคุณ (กล่าวิค่อ จัำานวินเงินโดัยเฉัล่�ยท่�ลูกค้าใช้ิจ่ัายต่่อป้ี้สำาหรับสินค้าและ
บริการข้องคุณ) มู่การเปี้ล่�ยนแปี้ลงอย่างไรในช่ิวิง 6 เด่ัอนท่�ผู่้านมูา (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

เพิ�มูขึ้�นุอย่างมู่นัุย
สำาคั์ญ

5%

เพิ�มูขึ้�นุพอ
ประมูาณ์

ค์งท่ำ�

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=215)

ดาวิรุ่ง (N=134) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=103)

แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะเพิี�มู
การใช้ิจ่ัายข้องลูกค้าอย่างมู่นัย
สำาคัญสูงกว่ิาผูู้้เริ�มูถึ้ง 9.2 เท่า

12%

46%

24%

50%

33% 33%

23%
16%

29%

13%
6%

ลดลง

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ท้�ยุสุำด ข้อมูลน่� ช่ื่� ให้เรั�เห็นว่�ปัรัะสิำทธิ์ภ�พในอด่ตันำ�ไปัสู่ำค์ว�มเชืื่�อมั�นในอน�ค์ตั: แชิมูเป้� ยนุ 55% เชืิ�อว่ิาองค์์กรข้องต้นุจัะมู่การ
รักษาลูกค้์าข้องพวิกเข้าสูงกว่ิาเป้าหมูายในุอ่ก 12 เดือนุข้้างหนุ้า เท่ำยบกับผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุซึ�งเชืิ�อเช่ินุนัุ�นุเพ่ยง 12%

ท่ำมูสนัุบสนุุนุได้รับเค์รดิต้หรือไมู่

แม้เรั�พบค์ว�มสัำมพันธ์์ม�กม�ยุรัะหว่�งก�รัพัฒน�ด้�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนต่ัอผลก�รัดำ�เนินธุ์รักิจเชิื่งบวก แต่ัไม่ จำ�เป็ัน ท่�
จะเป็ันเหตุัผลซ้ึ่�งกันและกัน แม้เรั�เชืื่�อว่�ม่ค์ว�มเป็ันเหตุัเป็ันผลต่ัอกัน ในกรัณ่น่�  ค์ว�มคิ์ดเห็นของเรั�ม่ค์ว�มสำำ�คั์ญน้อยุกว่�
องค์์กรัต่ั�งๆ ท่�นำ�เสำนอในก�รัวิจัยุค์รัั�งน่�  และม่หลักฐ�นในข้อมูลซ้ึ่�งรัะบุว่�องค์์กรัต่ั�งๆ เห็นถ้งค์ว�มเป็ันเหตุัเป็ันผลต่ัอกัน
รัะหว่�งผลง�นของท่มบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนต่ัอผลลัพธ์์ท�งธุ์รักิจขององค์์กรั

เรั�ได้ถ�มผู้ตัอบว่�ผู้นำ�รัะดับอ�วุโสำท่�องค์์กรัของพวกเข�ม่มุมมองอยุ่�งไรัต่ัอองค์์กรับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์� พวกเข�
สำ�ม�รัถเลือกค์ะแนนรัะหว่�ง 5 (ก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�เป็ันสิำ�งท่�สำร้ั�งค์ว�มแตักต่ั�งในก�รัแข่งขัน) ถ้ง 1 (ก�รับริัก�รั
และสำนับสำนุนลูกค้์�เป็ันแรังต้ั�นของธุ์รักิจ) องค์์กรบริการและการสนัุบสนุุนุท่ำ� มู่การพัฒนุาระดับสูงขึ้�นุมู่แนุวิโนุ้มูมูากขึ้�นุท่ำ�จัะ
มูองว่ิาท่ำมูงานุนุ่� เป็นุสิ�งท่ำ�สร้างค์วิามูแต้กต่้างในุการแข่้งขั้นุ: แชิมูเป้� ยนุ 69% ระบุว่ิาหัวิหนุ้าธุ์รกิจันุ่าจัะให้ค์ะแนุนุพวิกเข้าระดับ 
5 เท่ำยบกับผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุต้อบเช่ินุนัุ�นุเพ่ยง 21% (โปัรัดดูท่�  รูัปั 18)

ผู้นำ�ธุ์รักิจรัะดับอ�วุโสำในองค์์กรัแชื่มเปีั� ยุน (Champions) รัะบุว่�ท่มบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนของพวกเข�ทำ�ให้พวกเข�ม่ค์ว�ม
โดดเด่นเหนือคู่์แข่ง ข้อเท็จจริังน่�สำนับสำนุนอยุ่�งหนักแน่นว่�ม่ค์ว�มสัำมพันธ์์ท่� เป็ันเหตุัผลต่ัอกัน รัะหว่�งผลง�นของฝ� �ยุบริัก�รั
และก�รัสำนับสำนุนและค์ว�มสำำ�เร็ัจของธุ์รักิจ สำำ �หรัับผู้ปัรัะกอบอ�ช่ื่พด้�น CX ท่� ต้ัองก�รัเสำริัมสำร้ั�งอิทธิ์พลภ�ยุในและก�รัได้รัับ
ค์ว�มยุอมรัับของท่มบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน ก�รัใช้ื่แนวท�งปัฏิิบัติัท่� เป็ันเลิศของแชื่มเปีั� ยุน (Champions) ถือเป็ันค์ว�ม
พยุ�ยุ�มท่� คุ้์มค่์�
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 รูปี้ 18 การรับรู้ข้องผูู้้นำาเก่�ยวิกับท่มูการบริการและสนับสนุนลูกค้า

ผูู้้นำาระดัับอาวุิโสมู่มุูมูมูองอย่างไรต่่อฝ่่ายการบริการและสนับสนุนลูกค้าข้ององค์กรข้องคุณ 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

5 – เห็นุว่ิาการบริการ
ลูกค้์าเป็นุสิ�งท่ำ�สร้างค์วิามู

แต้กต่้างในุการแข่้งขั้นุ

21%
30%

69%

36%
46%

22%

39%

24%
9%

4 3 – เป็นุกลาง และ 2, 1 – มูอง
ว่ิาการบริการและสนัุบสนุุนุ

ลูกค้์าเป็นุแรงต้้านุข้องธุ์รกิจั

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

ผูู้้นำาธุุรกิจัข้ององค์กร
แชิมูเป้ี้� ยนมู่แนวิโน้มูท่�จัะ
มูองว่ิาการบริการลูกค้า
เป็ี้นสิ�งท่�สร้างควิามูแต่ก
ต่่างสูงกว่ิาถึ้ง 3.3 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ประสิทำธิ์ภาพภายใต้้ค์วิามูกดดันุ (และในุสถานุการณ์์การระบาด)

พ้งรัะล้กว่�ในช่ื่วงเวล�ท่�ดำ�เนินก�รัรัวบรัวมข้อมูลในก�รัสำำ�รัวจค์รัั�งน่�  (7/14/20 – 8/8/20) เรั�ได้ทรั�บข้อมูลในสำถ�นก�รัณ์
เฉพ�ะ อันเนื�องม�จ�กสำถ�นะของธุ์รักิจต่ั�งๆ ซ้ึ่�งได้รัับผลกรัะทบจ�กสำถ�นก�รัณ์ก�รัรัะบ�ดรัะดับโลก ค์ำ�ถ�มเก่�ยุวกับผลก�รั
ดำ�เนินธุ์รักิจท่� เรั�ถ�ม ซ้ึ่�งเก่�ยุวข้องกับส่ำวนแบ่งตัล�ดและแนวโน้มก�รัใช้ื่จ่�ยุของลูกค้์� อยูุ่ภ�ยุใต้ักรัอบบริับท “ช่ื่วงหกเดือนท่�
ผ่�นม�” ซ้ึ่�งเป็ันขอบเขตัเวล�ท่� กิจกรัรัมท�งเศรัษฐกิจชื่ะลอตััว ทั�งเนื�องจ�กก�รัล็อกด�วน์ โดยุข้อบังคั์บของรััฐ และพฤติักรัรัม
ก�รัจับจ่�ยุท่�รัอบค์อบยิุ�งข้�นของสัำงค์ม ในบริับทเพิ�มเติัมน่�  ผลง�นท่�แชื่มเปีั� ยุน (Champions) รั�ยุง�นม่ค์ว�มโดดเด่นเป็ันพิเศษ

ในเรืั�องก�รัเสำนอบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนลูกค้์�ในสำถ�นก�รัณ์ก�รัแพร่ัรัะบ�ด เรั�ได้สัำงเกตัเห็นค์ว�มสัำมพันธ์์กับสำเกลก�รั
พัฒน�ของเรั� เรั�ได้ถ�มผู้ตัอบเก่�ยุวกับนโยุบ�ยุท่�องค์์กรัของพวกเข�ได้ปัรัะก�ศ ซ้ึ่�งเป็ันผลเนื�องม�จ�กก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโค์
วิด 19 ไม่น่�แปัลกใจท่�ก�รัใช้ื่นโยุบ�ยุก�รัทำ�ง�นจ�กรัะยุะไกลท่� ม่ค์ว�มยืุดหยุุ่นม�กข้�นสำำ�หรัับท่มบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน จะม่
ก�รัรั�ยุง�นม�กท่� สุำด (รั�ยุง�นโดยุผู้ตัอบ 54%) แม้นโยุบ�ยุก�รัทำ�ง�นจ�กรัะยุะไกลท่� ยืุดหยุุ่นยิุ�งข้�นจะเป็ันสิำ�งท่�แพร่ัหล�ยุ แต่ั
ค์ว�มสำำ�เร็ัจในก�รัใช้ื่นโยุบ�ยุเหล่�น่�ของแต่ัละองค์์กรักลับแตักต่ั�งกันค่์อนข้�งม�ก เรั�ได้ขอให้ผู้ตัอบได้อธิ์บ�ยุลักษณะของ
กรัะบวนก�รัเพื�อสำนับสำนุนให้เจ้�หน้�ท่�ก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�สำ�ม�รัถทำ�ง�นได้จ�กท่� บ้�น และได้พบค์ว�มแตักต่ั�งท่� เด่น
ชัื่ดรัะหว่�งองค์์กรัท่� ม่รัะดับก�รัพัฒน�ต่ั�งกัน แชิมูเป้� ยนุเกือบค์รึ�งหนึุ�ง (47%) รายงานุว่ิาการเปล่�ยนุแปลงเพื�อสนัุบสนุุนุการ
ทำำางานุข้องเจ้ัาหนุ้าท่ำ�จัากระยะไกล เป็นุไปอย่างราบรื�นุมูาก ข้ณ์ะท่ำ� ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุสองในุห้า (43%) ระบุว่ิาการเปล่�ยนุผ่านุค์วิรจัะ
ด่กว่ิานุ่�  หรือเป็นุไปอย่างยากลำาบาก (โปัรัดดูท่�  รูัปั 19)

ไม่ว่�จะเนื�องจ�กท่มง�นของพวกเข�ม่ข่ดค์ว�มสำ�ม�รัถสูำงกว่� (ด้วยุก�รัฝึกอบรัมและก�รัรัักษ�พนักง�นท่� ด่กว่�) โซึ่ลูชัื่น
สำำ�หรัับศูนย์ุช่ื่วยุเหลือท่� ยืุดหยุุ่นกว่� (เช่ื่น โซึ่ลูชัื่นอิง SaaS ซ้ึ่�งต้ัองก�รัเพ่ยุงก�รัเชืื่�อมต่ัอกับอินเทอร์ัเน็ตัในก�รัทำ�ง�น) ก�รัใช้ื่
ข้อมูลเพื�อปัรัับปัรุังปัฏิิบัติัก�รัต่ั�งๆ ให้ด่ยิุ�งข้�น หรืัอเป็ันผลรัวมของทั�งสำ�มปััจจัยุ (น่�จะเป็ันเช่ื่นนั�น) แชื่มเปีั� ยุน (Champions) จ้ง
สำ�ม�รัถอยูุ่ในสำถ�นะท่� ด่ท่� สุำดในก�รัจัดก�รัค์ว�มไม่แน่นอนของก�รัแพร่ัรัะบ�ดของโค์วิด 19 โดยุท่� ไม่ส่ำงผลกรัะทบต่ัอค์ว�ม
สำ�ม�รัถในก�รัสำนับสำนุนลูกค้์�ม�กนัก
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 รูปี้ 19 การปี้ระเมิูนการเปี้ล่�ยนผู่้านเป็ี้นการทำางานจัากระยะไกลในสถ้านการณ์การระบาดัข้องโควิิดั 19

คุณเช่ิ�อว่ิาควิามูพียายามูสนับสนุนให้เจ้ัาหน้าท่�หร่อตั่วิแทนฝ่่ายบริการและสนับสนุนลูกค้าสามูารถ้ทำางานจัากท่�บ้านได้ัมูากขึ้�น มู่การ
ดัำาเนินอย่างไร (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

 

ราบรื�นุมูาก

6%

20%

47% 49%

58%

44% 43%

23%

9%

ราบรื�นุ ค์วิรปรับปรุง/ไมู่
ราบรื�นุ

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=119)

ดาวิรุ่ง (N=80) แชิมูเป้� ยนุ (N=55)

แชิมูเป้ี้� ยนปี้ระสบควิามูสำาเร็จัใน
การเปี้ล่�ยนเป็ี้นการทำางานจัาก
ระยะไกลมูากกว่ิาถึ้ง 7.8 เท่า

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

สิำ�งน่�สำำ �คั์ญอยุ่�งไรั สำถ�นก�รัณ์ก�รัทำ�ง�นจ�กรัะยุะไกลไม่เพ่ยุงแพร่ัหล�ยุเท่�นั�น แต่ัจะยัุงค์งอยูุ่ต่ัอไปัเป็ันรัะยุะเวล�ค่์อนข้�ง
น�น: ในกลุ่มผู้ตัอบท่�รัะบุว่�องค์์กรัของพวกเข�ปัรัะก�ศนโยุบ�ยุก�รัทำ�ง�นจ�กรัะยุะไกลท่� ยืุดหยุุ่นยิุ�งข้�น ม่ 70% ท่�รั�ยุง�นว่�
องค์์กรัของพวกเข�กำ�ลังพิจ�รัณ�ว่�ก�รัเปัล่�ยุนแปัลงนโยุบ�ยุเหล่�น่�อ�จเป็ันไปัอยุ่�งถ�วรั

นอกจ�กน่�  ข้อมูลยัุงรัะบุด้วยุว่�ลูกค้์�ยัุงค์งต้ัองก�รัค์ว�มตัอบสำนองท่� ด่แม้ในโลกยุุค์หลังก�รัแพร่ัรัะบ�ด: 65% ของผู้ตัอบรัะบุ
ว่� ค์ว�มค์ล่องตััวในก�รัดำ�เนินง�นท่� ให้ลูกค้์�เป็ันจุดศูนย์ุกล�งได้ม่ค์ว�มสำำ�คั์ญเพิ�มข้�น อันเป็ันผลเนื�องม�จ�กโค์วิด 19 ซ้ึ่�งเป็ัน
จำ�นวนท่�ม�กกว่�ผู้ตัอบท่�รัะบุว่�โค์วิด 19 ได้ลดค์ว�มสำำ�คั์ญของค์ว�มค์ล่องตััว ในสัำดส่ำวน 22 ต่ัอ 1 (โปัรัดดูท่�  รูัปั 20) ท่ม
บริัก�รัรัะยุะไกลจะต้ัองยัุงค์งสำ�ม�รัถเสำนอก�รัสำนับสำนุนลูกค้์�ท่� ทั�งรัวดเร็ัวและม่ปัรัะสิำทธิ์ภ�พ
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 รูปี้ 20 ผู้ลกระทบข้องโควิิดั 19 ต่่อควิามูสำาคัญข้องควิามูคล่องตั่วิในการดัำาเนินงานท่� ให้ลูกค้าเป็ี้นจุัดัศููนย์กลาง

ข้ณะท่�องค์กรข้องคุณจััดัการสถ้านการณ์ โควิิดั 19 ควิามูสำาคัญข้องควิามูคล่องตั่วิ (กล่าวิค่อ ควิามูสามูารถ้ในการปี้รับตั่วิและทำาการ
เปี้ล่�ยนแปี้ลงอย่างรวิดัเร็วิเพ่ี�อต่อบสนองควิามูต้่องการข้องลูกค้า) มู่การเปี้ล่�ยนแปี้ลงอย่างไรท่�องค์กรข้องคุณ 

(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน N=500)

ไมู่ทำราบ 4%
มู่ค์วิามูสำาคั์ญนุ้อยกว่ิาช่ิวิง

ก่อนุโค์วิิด 19 อย่างมูาก 1%

มู่ค์วิามูสำาคั์ญนุ้อยกว่ิาช่ิวิง
ก่อนุโค์วิิด 19 อยู่บ้าง 2%

ไมู่ได้มู่ค์วิามูสำาคั์ญมูากกว่ิา
ช่ิวิงก่อนุโค์วิิด 19 27%

มู่ค์วิามูสำาคั์ญมูากกว่ิาช่ิวิง
ก่อนุโค์วิิด 19 อยู่บ้าง 33%

มู่ค์วิามูสำาคั์ญมูากกว่ิาช่ิวิง
ก่อนุโค์วิิด 19 อย่างมูาก 32%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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สิ�งท่�คุณสามูารถ้เร่ยนรู้จัากแชิมูเป้ี้� ยน (Champions) ด้ัานบริการและการสนับสนุน

การเป็นุแชิมูเป้� ยนุต้้องอาศัยวัิฒนุธ์รรมูท่ำ� ให้ค์วิามูสำาคั์ญต่้อ CX ซึ�งขั้บเค์ลื�อนุจัากระดับบนุสู่ระดับล่าง เมื�อเรั�ถ�มผู้ตัอบว่� CX 
ถือเป็ันสิำ�งท่�สำำ �คั์ญอยุ่�งยิุ�งต่ัอธุ์รักิจใช่ื่หรืัอไม่ 93% เห็นด้วยุ อยุ่�งไรัก็ตั�ม รัะดับของค์ว�มเห็นด้วยุม่ค์ว�มแตักต่ั�งกันไปัตั�ม
รัะดับก�รัพัฒน�ขององค์์กรั: 76% ของแชื่มเปีั� ยุนเห็นด้วยุอยุ่�งยิุ�ง ในขณะท่� ผู้เพิ�งเริั�มต้ันม่เพ่ยุง 37% รัะดับค์ว�มสำำ�คั์ญท่� สูำง
กว่�สำะท้อนในพฤติักรัรัมของผู้นำ�ธุ์รักิจอ�วุโสำอยุ่�งชัื่ดเจน เมื�อเรั�ถ�มผู้ตัอบว่�ผู้บริัห�รัรัะดับ C พิจ�รัณ�เมตัริัก CX บ่อยุ
เพ่ยุงใด แชื่มเปีั� ยุน 42% รั�ยุง�นว่�ดำ�เนินก�รัเป็ันปัรัะจำ�ทุกวัน ขณะท่� ผู้เพิ�งเริั�มต้ัน 62% รั�ยุง�นว่�เมตัริัก CX ได้รัับก�รั
พิจ�รัณ�โดยุผู้บริัห�รัรัะดับ C เพ่ยุงเดือนละหน้�งค์รัั�งหรืัอน้อยุกว่�นั�น (โปัรัดดูท่�  รูัปั 21)

 รูปี้ 21 การพิีจัารณา CX โดัยผูู้้บริหารระดัับ C

เมูต่ริก CX (เช่ิน NPS, CSAT, การรักษัาลูกค้า เป็ี้นต้่น) ได้ัรับการพิีจัารณาโดัยผูู้้นำาระดัับอาวุิโสข้ององค์กรข้องคุณ เช่ิน ผูู้้บริหารธุุรกิจั
ระดัับ C (CEO, CFO, COO) หร่อเท่ยบเท่า บ่อยเพ่ียงใดั (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

ทุำกวัินุ

5% 16%

42%

24%

41% 39%

62%

41%

18%

ทุำกสัปดาห์ ทุำกเดือนุหรือนุานุ
กว่ิานัุ�นุ

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

การบริการและการสนัุบสนุุนุยังค์งเป็นุค์วิามูพยายามูในุระดับบุค์ค์ลต่้อบุค์ค์ลเป็นุส่วินุใหญ่ อย่าลืมูให้ค์วิามูสำาคั์ญต่้อผู้ค์นุข้อง
คุ์ณ์ ข้อมูลตัั�งต้ันอยุ่�งหน้�งในสำเกลก�รัพัฒน�ของเรั�คื์อ ค์ว�มเชืื่�อว่�ก�รัฝึกอบรัมสำำ�หรัับท่มง�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน ม่
ค์ว�มเหม�ะสำม แต่ัก�รัปัรัะเมินเชิื่งค์ว�มคิ์ดเห็นดังกล่�วม่ค์ว�มหม�ยุอยุ่�งไรั เพื�อห�ค์ำ�ตัอบ เรั�ได้ถ�มว่�เจ้�หน้�ท่� ได้รัับก�รัฝึก
อบรัมในรัะหว่�งชัื่�วโมงปัฏิิบัติัง�นตั�มปักติัโดยุเฉล่�ยุ ม�กเพ่ยุงใด ในแต่ัละปีั โดยุเฉล่�ยุแล้วแชื่มเปีั� ยุนให้ก�รัฝึกอบรัมสำำ�หรัับท่ม
ง�นของตันม�กกว่�ผู้เพิ�งเริั�มต้ันปัรัะม�ณหน้�งวันค์ร้ั�งต่ัอปีั (3.7 วัน เท่ยุบกับ 3.3 วัน)
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ผลข้องการสนัุบสนุุนุโดยมู่ข้้อมููลเป็นุศูนุย์กลาง หลักก�รัท่� ว่� “คุ์ณไม่สำ�ม�รัถปัรัับปัรุังสิำ�งท่� คุ์ณไม่สำ�ม�รัถตัรัวจวัดได้” เป็ัน
เรืั�องจริังสำำ�หรัับก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์� แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ใช้ื่ข้อมูลของพวกเข�: 91% อธิ์บ�ยุค์ว�มค์รัอบค์ลุม
ของเมตัริักและ KPI ก�รัสำนับสำนุนของตัน ว่�อยูุ่ในรัะดับผู้นำ�ตัล�ดหรืัอเข้มแข็ง นอกจ�กน่�  ข้อมูลของพวกเข�ยัุงเป็ันปััจจุบัน 
โดยุม่ 63% รัะบุว่�สำ�ม�รัถขอรั�ยุง�นเมตัริักและ KPI ก�รัสำนับสำนุนของพวกเข�ได้แบบเร่ัยุลไทม์ แม้ว่�ง�นบริัก�รัและก�รั
สำนับสำนุนในปััจจุบันจะดำ�เนินก�รัโดยุมนุษย์ุเป็ันส่ำวนใหญ่ แต่ัง�นดังกล่�วจะต้ัองม่ข้อมูลเพื�อนำ�ท�ง

รูปี้ 22 ควิามูครอบคลุมูข้องข้้อมููลการสนับสนุน

คุณจัะให้คะแนนอย่างไรสำาหรับควิามูครอบคลุมูข้องเมูต่ริกและตั่วิช่ิ�วัิดัผู้ลการปี้ฏิิบัติ่งานหลัก เก่�ยวิกับการบริการและสนับสนุนลูกค้า
ข้ององค์กรข้องคุณ (กล่าวิค่อ องค์กรสามูารถ้เข้้าถึ้งข้้อมููลทั�งหมูดัท่�คุณต้่องการให้เข้้าถึ้งได้ัใช่ิหร่อไมู่) 

(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ กรองโดัย SMB)

ผู้นุำาต้ลาด

18%

แข็้งแกร่ง เพ่ยงพอหรือนุ้อย
กว่ิานัุ�นุ

3%

41%

15%

47% 50%

75%

34%

9%

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ระบบอัต้โนุมัูติ้และปัญญาประดิษฐ์์ (AI) กำาลังสร้างผลกระทำบ ก�รัรัวบรัวม ก�รัวิเค์รั�ะห์ และก�รัดำ�เนินก�รักับข้อมูลขน�ด
ใหญ่แบบเร่ัยุลไทม์ ทำ�ให้จำ�เป็ันต้ัองใช้ื่รัะบบอัตัโนมัติั แชื่มเปีั� ยุนตัอบสำนองต่ัอค์ว�มจำ�เป็ันน่�  และม่แนวโน้มสูำงม�กท่�จะปัรัับใช้ื่วิธ่์
ก�รัแบบอัตัโนมัติัในก�รัสำร้ั�งและอัปัเดตัโปัรัไฟล์ลูกค้์�ข้�มช่ื่องท�ง ซ้ึ่�งจะได้รัับก�รัอัปัเดตัตัลอดเวล� (21% เท่ยุบกับ 15% 
ของผู้เพิ�งเริั�มต้ัน) AI ได้เริั�มสำร้ั�งผลกรัะทบอยุ่�งชัื่ดเจนต่ัอผลง�นด้�นก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนเช่ื่นกัน ปัรัะม�ณ 9% ของ
ผู้ตัอบรั�ยุง�นว่�องค์์กรัของตันได้ใช้ื่ง�นแชื่ทบอทอัตัโนมัติัเต็ัมรูัปัแบบในก�รัตัอบค์ำ�ถ�มของลูกค้์� โดยุเฉล่�ยุแล้ว องค์์กรัดัง
กล่�วแจ้งเรั�ว่�ข้อสำอบถ�มของลูกค้์�ปัรัะม�ณ 8% ท่� ส่ำงไปัยัุงแชื่ทบอทดังกล่�วได้รัับก�รัแก้ไขลุล่วงโดยุท่� ไม่ต้ัองม่ก�รัโต้ัตัอบ
โดยุตััวแทนท่� เป็ันมนุษย์ุ แม้เทค์โนโลยุ่น่�จะเริั�มนำ�ม�ใช้ื่ ได้ ไม่น�น แต่ัเรั�สำ�ม�รัถเห็นได้อยุ่�งชัื่ดเจนถ้งศักยุภ�พของแชื่ทบอทท่� ใช้ื่ 
AI เพื�อแบ่งเบ�ง�นของมนุษย์ุ

แชิมูเป้� ยนุ (Champions) จัะลงทุำนุเพื�อค์วิามูสำาเร็จั เรั�ได้ถ�มผู้ตัอบว่�พวกเข�ค์�ดว่�องค์์กรัของตันจะม่ก�รัเปัล่�ยุนแปัลง
เก่�ยุวกับก�รัใช้ื่จ่�ยุสำำ�หรัับเค์รืั�องมือและเทค์โนโลยุ่ด้�น CX อยุ่�งไรัในอ่ก 12 เดือนข้�งหน้� ค์ร้ั�งหน้�ง (50%) ของแชื่มเปีั� ยุนค์�ด
หม�ยุว่�องค์์กรัของตันจะเพิ�มก�รัลงทุนอยุ่�งม่นัยุสำำ�คั์ญ เท่ยุบกับผู้เพิ�งเริั�มต้ันซ้ึ่�งม่เพ่ยุง 6% เท่�นั�น (โปัรัดดูท่� รูัปั รูัปั 23) แม้
แนวโน้มน่�จะไม่เป็ันท่�ปัรัะหล�ดใจ เมื�อพิจ�รัณ�ถ้งค์ว�มแตักต่ั�งในก�รัรัับรู้ัถ้งค์ว�มสำำ�คั์ญเก่�ยุวกับ CX แต่ัน่� เป็ันก�รัตััดสิำนใจท่�
ท้�ท�ยุสำำ�หรัับองค์์กรัรัะดับผู้ท่� เพิ�งเริั�มต้ัน (Starter) แชื่มเปีั� ยุน (Champions) ม่แนวโน้มท่�จะม่ผลง�นเหนือกว่�ผู้ท่� เพิ�งเริั�มต้ัน 
(Starter) ในด้�นค์ว�มเป็ันเลิศด้�นบริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนอยูุ่แล้ว ดังนั�น เพื�อให้ผู้ท่� เพิ�งเริั�มต้ัน (Starter) สำ�ม�รัถพัฒน�ตั�ม
ได้ทัน พวกเข�จะต้ัองเปัล่�ยุนรูัปัแบบก�รัใช้ื่จ่�ยุให้เป็ันทิศท�งตัรังข้�ม ด้วยุเหตุัน่�  ผู้นำ�ด้�น CX ในองค์์กรัท่� ล้�หลังจำ�เป็ันจะต้ัอง
สำงวนงบปัรัะม�ณและนำ�ไปัใช้ื่อยุ่�งคุ้์มค่์�ท่� สุำด
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 รูปี้ 23 แนวิโน้มูการลงทุนด้ัาน CX ในช่ิวิง 12 เด่ัอนข้้างหน้า

คุณคาดัหวัิงว่ิาการลงทุนข้ององค์กรข้องคุณสำาหรับเคร่�องมู่อและเทคโนโลย่ด้ัาน CX จัะมู่การเปี้ล่�ยนแปี้ลงอย่างไรใน 12 เด่ัอนข้้าง
หน้า (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ ในองค์กรท่�มู่พีนักงาน <100 คน)

เพิ�มูขึ้�นุอย่างมู่นัุย
สำาคั์ญ

6%
เพิ�มูขึ้�นุบ้าง ค์งท่ำ�

ผู้เพิ�งเริ�มูต้้นุ 
(N=236)

ดาวิรุ่ง (N=154) แชิมูเป้� ยนุ 
(N=110)

14%

50%

35%

51%

33%

44%

31%

15%
8% 3% 2%

ลดลง

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

ควิามูจัริงท่�สำาคัญ

ในปััจจุบัน บริัษัทต่ั�งๆ ได้อ�ศัยุก�รัปัรัะสำ�นง�นของท่มง�น เทค์โนโลยุ่ และข้อมูลของตันเองเพิ�มข้�นอยุ่�งม�ก เพื�อเสำนอก�รั
สำนับสำนุนลูกค้์�และบริัก�รัท่�สำ�ม�รัถสำร้ั�งค์ว�มแตักต่ั�งได้ ก�รัวิจัยุของ ESG ได้ยืุนยัุนว่�องค์์กรัต่ั�งๆ ท่� ม่ท่มง�นท่�พร้ัอมท่� สุำด 
ใช้ื่เทค์โนโลยุ่ท่� ด่ท่� สุำด และนำ�ข้อมูลม�ใช้ื่เพื�อปัรัับปัรุังปัฏิิบัติัก�รัต่ั�งๆ อยุ่�งต่ัอเนื�อง เป็ันองค์์กรัท่�มอบปัรัะสำบก�รัณ์ท่� ลูกค้์�ได้รัับ
ได้ด่ท่� สุำด และมอบปัรัะสำบก�รัณ์สำำ�หรัับเจ้�หน้�ท่� ได้ด่ท่� สุำด และยัุงสำ�ม�รัถจัดก�รัสำถ�นก�รัณ์ท่� ไม่แน่นอน พร้ัอมกับได้รัับผลลัพธ์์
ท�งธุ์รักิจท่� ด่กว่�อยุ่�งม�ก

เห็นได้อยุ่�งชัื่ดเจนว่�ลูกค้์�ในปััจจุบันให้รั�งวัลแก่บริัษัทท่�สำ�ม�รัถมอบปัรัะสำบก�รัณ์ของลูกค้์�ท่� เหนือกว่� องค์์กรัท่� ต้ัองก�รั
พัฒน�ค์ว�มสำ�ม�รัถในก�รับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุนลูกค้์� ค์วรัศ้กษ�พฤติักรัรัมของแชื่มเปีั� ยุน (Champions) ซ้ึ่�งได้ม่ก�รั
วิเค์รั�ะห์ ในรั�ยุง�นฉบับน่�  และใช้ื่ปัรัะโยุชื่น์จ�กก�รัวิจัยุน่� เพื�อช่ื่วยุสำร้ั�งกรัณ่ธุ์รักิจเพื�อปัรัับเปัล่�ยุนรูัปัแบบวิธ่์ก�รัของตันเองใน
ก�รัตัอบสำนองค์ว�มต้ัองก�รัของลูกค้์�
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 ภาคผู้นวิก I: หลักการและสถิ้ติ่ปี้ระชิากรข้องการวิิจััย

ในก�รัรัวบรัวมข้อมูลสำำ�หรัับรั�ยุง�นฉบับน่�  ESG ได้ทำ�ก�รัสำำ�รัวจอยุ่�งค์รัอบค์ลุม เก่�ยุวกับผู้ทำ�ก�รัตััดสิำนใจท�งธุ์รักิจท่�ทำ�หน้�ท่�
ในก�รัตัรัวจสำอบและปัรัับปัรุังก�รับริัก�รัและสำนับสำนุนลูกค้์�ท่�องค์์กรัของตัน องค์์กรัท่�นำ�เสำนอข้อมูลเหล่�น่� ม่ท่� ตัั�งอยูุ่ทั�วโลก 
รัวมถ้งอเมริัก�เหนือ (N=256) ยุุโรัปั (N=250) เอเช่ื่ยุ (N=250) และละติันอเมริัก� (N=256) องค์์กรัท่�นำ�เสำนอข้อมูลเหล่�น่�
แบ่งออกเป็ัน SMB (ม่พนักง�น <100 ค์น, N=500), องค์์กรัตัล�ดรัะดับกล�ง (ม่พนักง�น 100 – 999 ค์น, N=255) และ
องค์์กรัขน�ดใหญ่ (ม่พนักง�น 1,000 ค์นข้�นไปั, N=257) ก�รัสำำ�รัวจน่�รัวบรัวมข้อมูลรัะหว่�งวันท่�  14 กรักฎี�ค์ม 2020 ถ้ง 8 
สิำงห�ค์ม 2020 ผู้ตัอบทุกค์นได้รัับค่์�ตัอบแทนสำำ�หรัับก�รัตัอบแบบสำำ�รัวจในรูัปัของเงินสำดหรืัอปัรัะโยุชื่น์อื�นท่� เท่ยุบเท่�เงินสำด

หลังจ�กก�รักรัองผู้ตัอบท่� ไม่ม่คุ์ณสำมบัติัเหม�ะสำม กำ�จัดค์ำ�ตัอบซึ่ำ��ซ้ึ่อน และคั์ดกรัองค์ำ�ตัอบท่� ม่ค์ว�มสำมบูรัณ์ (ตั�มหลักเกณฑ์์
หล�ยุข้อ) เพื�อค์ว�มสำมบูรัณ์ของข้อมูล จำ�นวนผู้ตัอบท่� เหลือซ้ึ่�งเป็ันข้อมูลตััวอยุ่�งขั�นสุำดท้�ยุคื์อ 1,012 รั�ยุ ตััวเลขท่�ตั�มม�
แสำดงรั�ยุละเอ่ยุดท�งสำถิติัปัรัะชื่�กรัของฐ�นผู้ตัอบซ้ึ่�งกล่�วถ้งในรั�ยุง�นฉบับน่�  ซ้ึ่�งเป็ันผู้ท่� เป็ันตััวแทนขององค์์กรัท่� ม่พนักง�น
น้อยุกว่� 100 ค์น

หม�ยุเหตุั: ค่์�รัวมในตััวเลขและตั�รั�งต่ั�งๆ ในรั�ยุง�นตัลอดทั�งฉบับน่�  อ�จรัวมกันแล้วไม่ได้ 100% เนื�องจ�กก�รัปััดเศษ

รูปี้ 24 ต่ำาแหน่งท่�ตั่�งข้องผูู้้ต่อบ

ผูู้้ต่อบแบ่งต่ามูปี้ระเทศู (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

15%

15%

14%

9%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

บราซิล

เม็ูกซิโก

ฝ่รั�งเศส

สหราชิอาณ์าจัักร

เยอรมูนุ่

ญ่� ปุ่นุ

ออสเต้รเล่ย

สิงค์โปร์

อินุเด่ย

แค์นุาดา

เนุเธ์อร์แลนุด์

สว่ิเดนุ

สหรัฐ์อเมูริกา

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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รูปี้ 25 ฝ่่ายงานข้องผูู้้ต่อบ

ข้้อใดัต่่อไปี้น่�สอดัคล้องกับฝ่่ายงานในปัี้จัจุับันข้องคุณมูากท่�สุดั (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

ฝ่่ายบริการและ
สนัุบสนุุนุในุพื�นุท่ำ�  3%การพาณิ์ชิย์

อิเล็กทำรอนิุกส์ 4%

ประสบการณ์์ท่ำ� ลูกค้์า
ได้รับ 5%

การต้ลาด 6%

ฝ่่ายบริการลูกค้์า 
11%

ฝ่่ายข้าย 22%

ฝ่่ายบริหารจััดการ 
49%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

รูปี้ 26 ควิามูอาวุิโสข้องผูู้้ต่อบ

ข้้อใดัต่่อไปี้น่�สอดัคล้องกับควิามูรับผิู้ดัชิอบข้องคุณภายในองค์กรข้องคุณมูากท่�สุดั (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

ฝ่่ายบริหารจััดการ (เช่ินุ CxO 
ประธ์านุ กรรมูการผู้จััดการ EVP/

SVP/VP เป็นุต้้นุ) 42%

ผู้จััดการ 14%

ผู้จััดการอาวุิโส (เช่ินุ ผู้อำานุวิยการ
อาวุิโส ผู้อำานุวิยการ ผู้จััดการ

อาวุิโส เป็นุต้้นุ) 45%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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รูปี้ 27 ข้นาดัข้องบริษััท (จัำานวินพีนักงาน)

องค์กรข้องคุณมู่พีนักงานรวิมูเป็ี้นจัำานวินเท่าใดัทั�วิโลก (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

นุ้อยกว่ิา 10

20% 18%

26%

36%

10 ถึง 24 25 ถึง 49 50 ถึง 99

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

รูปี้ 28 อุต่สาหกรรมูข้องบริษััท

องค์กรข้องคุณอยู่ในอุต่สาหกรรมูหลักใดั (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500 ต่อบได้ัเพ่ียงคำาต่อบเด่ัยวิ)

20%

6%

13%

8%

8%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

การข้ายปล่ก ข้ายส่ง และการกระจัายสินุค้์า

ยานุยนุต์้

ซอฟต์้แวิร์และบริการด้านุค์อมูพิวิเต้อร

การศึกษา

บริการผู้บริโภค์

วัิสดุก่อสร้างและอาค์าร

บริการองค์์กร

บริการทำางการเงินุ

สินุค้์าอุปโภค์บริโภค์

อุปกรณ์์และบริการด้านุสุข้ภาพ

การผลิต้และบริการด้านุอุต้สาหกรรมู

สื� อและค์วิามูบันุเทิำง

รัฐ์บาลและองค์์กรไมู่แสวิงหากำาไร

การข้นุส่ง

พลังงานุและสิ�งแวิดล้อมู

อุปกรณ์์ค์อมูพิวิเต้อร์

โทำรค์มูนุาค์มู

เค์มู่ภัณ์ฑ์์ โลหะ และการทำำาเหมืูอง

อื�นุๆ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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 ภาคผู้นวิก II: การกำาหนดัระดัับการพัีฒนาสำาหรับการบริการและสนับสนุนลูกค้า

สำเกลก�รัพัฒน�ของ ESG ใช้ื่ค์ำ�ถ�มเจ็ดข้อจ�กแบบสำำ�รัวจเป็ันข้อมูลตัั�งต้ันเพื�อรัะบุค์ะแนนค์ว�มเจริัญของแต่ัละองค์์กรั ค์ำ�ถ�ม
เจ็ดข้อเหล่�น่�แบ่งตั�มคุ์ณสำมบัติัด้�นบุค์ค์ล�กรั กรัะบวนก�รั และด้�นข้อมูลและเทค์โนโลยุ่ขององค์์กรับริัก�รัและก�รัสำนับสำนุน 
ภ�ยุในบริัษัทท่�นำ�เสำนอข้อมูล จ�กค์ำ�ตัอบสำำ�หรัับค์ำ�ถ�มเหล่�น่�และค์ำ�ถ�มอื�นๆ องค์์กรัของผู้ตัอบม่โอก�สำได้รัับค์ะแนนค์ว�ม
เจริัญตัั�งแต่ั 0 ถ้ง 7 ค์ะแนน องค์์กรัท่� ม่พนักง�นน้อยุกว่� 100 ค์น ม่ 47% ท่� ได้ 0–3 ค์ะแนน (จัดอยูุ่ในหมวดหมู่ “ผู้เพิ�งเริั�ม
ต้ัน”) ม่ 31% ท่� ได้ 4–5 ค์ะแนน (จัดอยูุ่ในหมวดหมู่ “ผู้พัฒน�”) และม่ 22% ท่� ได้ 6–7 ค์ะแนน (จัดอยูุ่ในหมวดหมู่ “แชื่มเปีั� ยุน”)

ตััวเลขต่ัอไปัน่�อธิ์บ�ยุภ�พรัวมของค์ำ�ถ�มสำำ�หรัับให้ค์ะแนนซ้ึ่�ง ESG ได้ถ�มต่ัอผู้ตัอบ ก�รัแจกแจงโดยุรัวมของค์ำ�ตัอบ และค์ำ�
ตัอบท่�สำอดค์ล้องกับจำ�นวนค์ะแนนค์ว�มเจริัญสูำงสุำดสำำ�หรัับค์ำ�ถ�มแต่ัละข้อ

รูปี้ 29 การฝึ่กอบรมูเจ้ัาหน้าท่�

คุณให้คะแนนอย่างไรสำาหรับจัำานวินการฝึ่กอบรมูอย่างเป็ี้นกิจัจัะลักษัณะซึึ่�งพีนักงานฝ่่ายบริการลูกค้าโดัยทั�วิไปี้ได้ัรับท่�องค์กรข้องคุณ 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

จัำานุวินุข้องการฝึ่กอบรมูท่ำ� จััดให้
สอดค์ล้องกับจัำานุวินุท่ำ�ต้้องการ 

53%

ไมู่ทำราบ 6%จัำานุวินุข้องการฝึ่กอบรมูท่ำ� จััดให้
มูากกว่ิาท่ำ� ต้้องการ การลดการฝึ่ก

อบรมูนุ่าจัะเป็นุประโยชิน์ุ 3%

จัำานุวินุข้องการฝึ่กอบรมูท่ำ� จััดให้
นุ้อยกว่ิาท่ำ� ต้้องการ การเพิ�มูการฝึ่ก

อบรมูนุ่าจัะเป็นุประโยชิน์ุ 39%

คำาต่อบท่� ได้ัรับ
คะแนนควิามูเจัริญ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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รูปี้ 30 การจัับคู่ระดัับการจััดัหาเจ้ัาหน้าท่�ต่ามูควิามูต้่องการ

ข้้อใดัต่่อไปี้น่�สอดัคล้องกับภาระงานข้องเจ้ัาหน้าท่�ฝ่่ายการบริการและสนับสนุนลูกค้าท่�องค์กรข้องคุณมูากท่�สุดั 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

มู่งานุมูากเกินุไปเสมูอ 4%

มัูกจัะมู่งานุมูากเกินุไป 13%

มู่งานุมูากเกินุไปเป็นุ
บางค์รั�ง 51%

ไมู่เค์ยมู่งานุมูากเกินุไป
หรือไมู่บ่อย 29%

คำาต่อบท่� ได้ัรับ
คะแนนควิามูเจัริญ

ไมู่ทำราบ 3%

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

รูปี้ 31 ควิามูสามูารถ้ในการนำาฟ้ดัแบ็กข้องลูกค้ามูาปี้รับใช้ิ

คุณจัะให้คะแนนองค์กรข้องคุณอย่างไรสำาหรับควิามูสามูารถ้ในการนำาฟ้ดัแบ็คข้องลูกค้ามูาใช้ิเพ่ี�อปี้รับเปี้ล่�ยนผู้ลิต่ภัณฑ์์ บริการ หร่อ
กระบวินการทางธุุรกิจัให้ด่ัยิ�งขึ้�น (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=389)

แย่ 2%

พอใช้ิ 17%

ด่ 53%

ด่มูาก 28%

คำาต่อบท่� ได้ัรับ
คะแนนควิามูเจัริญ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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รูปี้ 32 ควิามูเร็วิในการนำาฟ้ดัแบ็กข้องลูกค้ามูาปี้รับใช้ิ

คุณจัะให้คะแนนองค์กรข้องคุณอย่างไรสำาหรับควิามูเร็วิในการนำาฟ้ดัแบ็กข้องลูกค้ามูาใช้ิเพ่ี�อปี้รับเปี้ล่�ยนผู้ลิต่ภัณฑ์์ บริการ หร่อ
กระบวินการทางธุุรกิจั (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=389)

เรานุำาฟ้ดแบ็กมูาใช้ิเพื�อ
ดำาเนิุนุการได้ช้ิามูาก 1%เรานุำาฟ้ดแบ็กมูาใช้ิเพื�อ

ดำาเนิุนุการได้ค่์อนุข้้างช้ิา 2%

การนุำาฟ้ดแบ็กมูาใช้ิเพื�อดำาเนิุนุ
การข้องเราไมู่ช้ิาหรือเร็วิ 19%

เรานุำาฟ้ดแบ็กมูาใช้ิเพื�อดำาเนิุนุ
การได้ค่์อนุข้้างเร็วิ 54%

เรานุำาฟ้ดแบ็กมูาใช้ิเพื�อ
ดำาเนิุนุการได้เร็วิมูาก 24%

คำาต่อบท่� ได้ัรับ
คะแนนควิามูเจัริญ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

รูปี้ 33 ควิามูครอบคลุมูข้องข้้อมููลบริการและการสนับสนุน

คุณจัะให้คะแนนอย่างไรสำาหรับควิามูครอบคลุมูข้องเมูต่ริกและตั่วิช่ิ�วัิดัผู้ลการปี้ฏิิบัติ่งานหลัก เก่�ยวิกับการบริการและสนับสนุนลูกค้า
ข้ององค์กรข้องคุณ (กล่าวิค่อ องค์กรสามูารถ้เข้้าถึ้งข้้อมููลทั�งหมูดัท่�คุณต้่องการให้เข้้าถึ้งได้ัใช่ิหร่อไมู่) (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

ไมู่ทำราบ 3%อ่อนุแอ – เรามู่เมูต้ริก/
KPI ท่ำ� เราสามูารถเร่ยกดู

รายงานุได้จัำากัด 5%

กำาลังดำาเนิุนุการ 
8%

เพ่ยงพอ แต่้ยังค์ง
สามูารถปรับปรุงได้ 36%

เข้้มูแข็้ง 33%

เป็นุผู้นุำาข้องต้ลาด – เราสามูารถ
เร่ยกดูรายงานุสำาหรับเมูต้ริก/KPI 

ทัำ�งหมูดท่ำ�เราต้้องการได้ 16%

คำาต่อบท่� ได้ัรับ
คะแนนควิามูเจัริญ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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รูปี้ 34 ควิามูทันต่่อสถ้านการณ์ข้องข้้อมููลบริการและการสนับสนุน

ข้้อใดัสอดัคล้องมูากท่�สุดัสำาหรับควิามูเป็ี้นปัี้จัจุับันข้องเมูต่ริกและ KPI ด้ัานการบริการและสนับสนุนลูกค้าข้ององค์กรข้องคุณ 
(เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

ไมู่ทำราบ 10%

เมูต้ริกและ KPI ต่้างๆ มัูกจัะจััด
ทำำาแบบรวิมูชุิด/เชิิงประวัิติ้ 18%

เมูต้ริกและ KPI ต่้างๆ มัูกจัะ
สามูารถรายงานุเกือบเป็นุเร่ยลไทำม์ู

ได้ 44%

เมูต้ริกและ KPI ต่้างๆ มัูกจัะสามูารถ
รายงานุแบบเร่ยลไทำม์ู ได้ 28%

คำาต่อบท่� ได้ัรับ
คะแนนควิามูเจัริญ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group

รูปี้ 35 ควิามูสำาคัญข้องควิามูสามูารถ้ด้ัานควิามูปี้ลอดัภัย

กล่าวิโดัยทั�วิไปี้ ท่มูงานบริการและการสนับสนุนลูกค้าข้องคุณมู่ควิามูพึีงพีอใจัเพ่ียงใดัต่่อเทคโนโลย่และเคร่�องมู่อท่�พีวิกเข้าใช้ิสำาหรับ
ปี้ฏิิบัติ่งานข้องพีวิกเข้า (เปี้อร์เซ็ึ่นต์่ข้องผูู้้ต่อบ N=500)

0 – ไมู่พึงพอใจั
อย่างสิ�นุเชิิง

2%

1

16%
14%

30%

15%

6%

13%

2%
1%1%0%0%

2 3 4 5 – เฉยๆ 6 7 8 9 10 – พึงพอใจั
อย่างยิ�ง

ไมู่ทำราบ

คำาต่อบท่� ได้ั
รับคะแนน

ควิามูเจัริญ

แหล่งท่�ม�: Enterprise Strategy Group
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ชืื่�อเค์รืั�องหม�ยุก�รัค้์�ทั�งหมดเป็ันสำมบัติัของบริัษัทซ้ึ่�งเป็ันเจ้�ของนั�นๆ ข้อมูลท่� ม่อยูุ่ในเอกสำ�รัน่� ซ้ึ่�ง The Enterprise Strategy Group (ESG) ได้รัับ พิจ�รัณ�ได้ว่�ม่ค์ว�มน่�เชืื่�อ
ถือ แต่ั ESG ไม่รัับปัรัะกันค์ว�มถูกต้ัอง เอกสำ�รัน่�อ�จปัรัะกอบด้วยุค์ว�มคิ์ดเห็นของ ESG ซ้ึ่�งอ�จม่ก�รัเปัล่�ยุนแปัลงได้ เอกสำ�รัน่�สำงวนลิขสิำทธิ์� โดยุ The Enterprise Strategy 
Group, Inc. ก�รัทำ�ซึ่ำ��เอกสำ�รัน่�หรืัอแจกจ่�ยุซึ่ำ�� ไม่ว่�ทั�งหมดหรืัอเพ่ยุงบ�งส่ำวน ไม่ว่�ในรูัปัแบบฉบับพิมพ์ ผ่�นสืำ�ออิเล็กทรัอนิกส์ำ หรืัอด้วยุวิธ่์ก�รัใดๆ แก่บุค์ค์ลท่� ไม่ได้รัับ
อนุญ�ตัให้ได้รัับเอกสำ�รัน่�  โดยุไม่ได้รัับค์ว�มยิุนยุอมอยุ่�งชัื่ดแจ้งจ�ก The Enterprise Strategy Group, Inc. เป็ันก�รัละเมิดกฎีหม�ยุลิขสิำทธิ์�ของสำหรััฐอเมริัก� และจะต้ัองม่
ก�รัดำ�เนินก�รัสำำ�หรัับค์ว�มเส่ำยุห�ยุท�งแพ่ง รัวมไปัถ้งก�รัดำ�เนินค์ด่ท�งอ�ญ�ห�กสำ�ม�รัถทำ�ได้ ห�กคุ์ณม่ข้อสำงสัำยุ โปัรัดติัดต่ัอฝ� �ยุลูกค้์�สัำมพันธ์์ ESG ท่�หม�ยุเลข 
508.482.0188

Enterprise Strategy Group เป็ันองค์์กรัวิเค์รั�ะห์ วิจัยุ ตัรัวจสำอบ และจัดทำ�กลยุุทธ์์ด้�นไอท่ ซ้ึ่�งนำ�เสำนอ
เชื่�วน์ปััญญ�ท�งก�รัตัล�ดและข้อมูลเชิื่งล้กท่�สำ�ม�รัถดำ�เนินก�รัได้จริัง สำำ �หรัับชุื่มชื่นไอท่ทั�วโลก 
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