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บทสรุุ ปสำำ�หรัั บผู้้�บริิ หาร
เป้้ าหมายการวิิ จััย
ในสภาพแวดล้้ อมทางธุุ รกิิจยุุ คปัั จจุุ บัันที่่� ต้้องดำำ �เนิิ นงานตลอด 24 ชั่่� วโมงทุุ กวัั น องค์์ กรต่่ างๆ ได้้ รัับความกดดัั นให้้ ต้้องปรัั บปรุุ ง
ประสบการณ์์ ที่่�ลููกค้้ าได้้ รัับ (CX) อย่่ างต่่ อเนื่่� อง นอกจากนี้้� งานวิิ จััยของเราชี้้� ให้้ เห็็ นว่่ าสถานการณ์์ โรคระบาดในปัั จจุุ บัันได้้ เน้้ นถึึ ง
ความสำำ �คัั ญที่่�องค์์ กรต่่ างๆ จะต้้ องตอบสนองต่่ อความต้้ องการของลูู กค้้ า: 78% ของผู้้�ตอบระบุุ ว่่าความคล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ น
งานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็ นจุุ ดศูู นย์์ กลาง ได้้ มีีความสำำ �คัั ญเพิ่่� มขึ้้� นอัั นเป็็ นผลเนื่่� องมาจากโควิิ ด 19 เป้้ าหมายของการวิิ จััยร่่วมกัั นระหว่่ าง
ESG และ Zendesk เมื่่� อไม่่ นานมานี้้� คืื อการตรวจสอบว่่ าองค์์ กรต่่ างๆ ที่่� ใช้้ วิิธีี การที่่� มีีความเชี่่� ยวชาญมากขึ้้� นในการให้้ บริิ การและ
สนัั บสนุุ นปฏิิ บััติิการต่่ างๆ สามารถเสนอการสนัั บสนุุ นที่่� ดีียิ่่� งขึ้้� นได้้ หรืื อไม่่ และเพีียงใด ในรูู ปแบบที่่� ตรวจวัั ดได้้ ในลำำ �ดัั บถัั ดไป เรา
ต้้ องการทดสอบว่่ าการเสนอการสนัั บสนุุ นที่่� ดีียิ่่� งขึ้้� นมีีส่่ วนช่่ วยให้้ องค์์ กรต่่ างๆ สร้้ างผลกระทบต่่ อผลลัั พธ์์ ธุุรกิิจโดยรวมในรูู ป
แบบที่่� สามารถตรวจวัั ดได้้ ได้้ หรืื อไม่่

ขอบเขตของการวิิ จััย
รายงานฉบัั บนี้้� อิิงตามการสำำ �รวจซึ่่� งดำำ �เนิิ นการในระหว่่ างช่่ วงหน้้ าร้้อนปีี 2020 โดยรวมแล้้ วมีีผู้้�ทำำ�หน้้ าที่่�ตััดสิิ นใจทางธุุ รกิิจซึ่่� ง
ทำำ �หน้้ าที่่�ตรวจสอบและปรัั บปรุุ งประสบการณ์์ ที่่� ลููกค้้ าได้้ รัับที่่� องค์์ กรของตนเข้้ าร่่วม 1,012 ราย รายงานฉบัั บนี้้� มุ่่� งเน้้ นที่่� ผู้้�ตอบ
512 รายซึ่่� งทำำ �งานในองค์์ กรที่่� มีี พนัั กงาน 100 คนขึ้้� นไป และประกอบด้้ วยผู้้�ตอบในสหรัั ฐอเมริิ กา แคนาดา บราซิิ ล เม็็ กซิิ โก สห
ราชอาณาจัั กร เยอรมนีี ฝรั่่� งเศส เนเธอร์์ แลนด์์ สวีีเดน ออสเตรเลีีย อิิ นเดีีย ญี่่� ปุ่่� น และสิิ งคโปร์์

การแบ่่ งเซกเมนต์์ ตลาด
เพื่่� อให้้ บรรลุุ เป้้ าหมายการวิิ จััยตามที่่� ระบุุ ไว้้ ESG ได้้ สร้้างสเกลการพัั ฒนาซึ่�่ งขัั บเคลื่่� อนด้้ วยข้้ อมูู ล ซึ่�่ งแบ่่ งผู้้�ตอบ (และองค์์ กรที่่�
พวกเขาเป็็ นตัั วแทน) ออกเป็็ นสามระดัั บ ตามการพัั ฒนาของบริิ การและการสนัั บสนุุ น: แชมเปี้้� ยน (Champions) ดาวรุ่่�ง (Riser)
และผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) แชมเปี้้� ยน (Champions) คืื อผู้้�ที่่�ใช้้ แนวทางปฏิิ บััติิหลายรูู ปแบบอย่่ างครอบคลุุ มภายในองค์์ กรผู้้� ให้้
บริิ การและการสนัั บสนุุ นของพวกเขา รวมถึึ งการจัั ดหาและพัั ฒนาบุุ คลากรในทีีมงานของตนอย่่ างเหมาะสม การใช้้ เครื่่� องมืื อ
บริิ การและการสนัั บสนุุ นที่่� ช่่วยให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�สามารถปฏิิ บััติิงานของตนได้้ เป็็ นอย่่ างดีี บัั นทึึ กข้้ อมูู ลบริิ การและการสนัั บสนุุ นอย่่ าง
ครอบคลุุ มและทัั นท่่ วงทีี และการนำำ �ข้้ อมูู ลดัั งกล่่ าวมาใช้้ เพื่่� อปรัั บปรุุ งผลงานของทีีม
เมื่่� อเปรีียบเทีียบผลงานของการบริิ การลูู กค้้ า ประสบการณ์์ และปฏิิ บััติิการของเจ้้ าหน้้ าที่่� และผลลัั พธ์์ ทางธุุ รกิิจระดัั บมหภาคใน
ทุุ กระดัั บการพัั ฒนาของการบริิ การและการสนัั บสนุุ นเหล่่ านี้้� สเกลการพัั ฒนาของ ESG ช่่ วยให้้ เราสามารถใช้้ ข้้อมูู ลนี้้� เพื่่� อระบุุ
ความแตกต่่ างเชิิ งปริิ มาณที่่� มีี อยู่่� เมื่่� อระดัั บการพัั ฒนาเพิ่่� มมากขึ้้� น

สิ่่� งพึึ งประสงค์์ หลัั ก
องค์์ กรในหมวดหมู่่�ผู้้� เป็็ นเลิิ ศมีีผลงานที่่� โดดเด่่ นเหนืื อองค์์ กรอื่่� นๆ อย่่ างชัั ดเจน ในลัั กษณะที่่� ส่่งผลต่่ อผลลัั พธ์์ ทางธุุ รกิิจ:

ผลงานด้้ านการบริิ การลูู กค้้ า
●

แชมเปี้้� ยน (Champions) จะลดระยะเวลาโดยรวมในการแก้้ ปััญหาได้้ ถึึง 34% โดยเฉลี่่� ย หรืื อเกืื อบ 3 ชั่่� วโมง เมื่่� อ
เปรีียบเทีียบกัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีการจัั ดการปัั ญหาแบบจบในครั้้� งเดีียวมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ถึึ ง 12% ซึ่่� ง
เป็็ นสิ่่� งที่่� ขัับเคลื่่� อนประสิิ ทธิิ ภาพของเจ้้ าหน้้ าที่่�และความพึึ งพอใจสำำ �หรัั บลูู กค้้ า

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) เสนอทางเลืื อกในการมีีส่่ วนร่่ วมแก่่ ลููกค้้ าของตนได้้ มากกว่่ า โดยเฉลี่่� ยแล้้ ว แชมเปี้้� ยน
(Champions) เสนอช่่ องทางสร้้ างการมีีส่่ วนร่่ วมได้้ มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ถึึ งสองช่่ องทาง
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ประสบการณ์์ ของเจ้้ าหน้้ าที่่�
●

เจ้้ าหน้้ าที่่�ที่่�องค์์ กรผู้้� เป็็ นเลิิ ศสามารถรัั บคำำ �ร้้ องขอได้้ เกืื อบสองเท่่ า (มากกว่่ าถึึง 92%) ภายในเวลาเท่่ ากัับเจ้้ าหน้้ าที่่�
ที่่� องค์์ กรผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) ระบุุ ว่่าการกลัั บมาติิ ดตามปัั ญหาซ้ำำ� � “ไม่่ เป็็ นปัั ญหาแต่่ อย่่ างใด” มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) ถึึ ง 6.7 เท่่ า (40% เทีียบกัั บ 6%)

ผลลัั พธ์์ ทางธุุ รกิิ จ
●

แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มทำำ �ได้้ เหนืื อกว่่ าเป้้ าหมายความพึึ งพอใจของลูู กค้้ า (CSAT) ที่่� เป็็ นกิิ จจะลัั กษณะ
6.1 เท่่ าของผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่� จะปรัั บสภาวะเป็็ นการทำำ �งานจากระยะไกลได้้ อย่่ างราบรื่่� นมากกว่่ าถึึง 4.9 เท่่ า
ในสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของโควิิ ด 19

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่� จะขยายฐานลูู กค้้ าของพวกเขาภายในหกเดืื อนที่่� ผ่่านมา มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� ม
ต้้ น (Starter) ถึึ ง 3.3 เท่่ า

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่� จะเพิ่่� มการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ าของพวกเขาอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญภายในหกเดืื อนที่่�
ผ่่ านมา มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ถึึ ง 8.7 เท่่ า

สิ่่� งที่่� คุุณสามารถเรีียนรู้้�จากแชมเปี้� ้ ยน (Champions) ด้้ านบริิ การและการสนัั บสนุุ น
แชมเปี้้� ยน (Champions) แตกต่่ างจากองค์์ กรที่่� มีีความพร้้ อมน้้ อยกว่่ า ในหลายเรื่่� องที่่� สำำ�คัั ญ:
●

การเป็็ นผู้้� เป็็ นเลิิ ศต้้องอาศัั ยวัั ฒนธรรมที่่� ให้้ ความสำำ �คัั ญต่่อ CX ซึ่�่ งขัั บเคลื่่� อนจากระดัั บบนสู่่�ระดัั บล่่ าง: 81% เห็็ น
ด้้ วยอย่่ างยิ่่� งว่่ า CX ถืื อเป็็ นสิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญอย่่ างยิ่่� งต่่ อธุุ รกิิจที่่� องค์์ กรของตน

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) ใช้้ ข้้อมูู ลของพวกเขา: 97% อธิิ บายความครอบคลุุ มของเมตริิ กและ KPI การสนัั บสนุุ น
ของตน ว่่ าอยู่่� ในระดัั บผู้้�นำำ�ตลาดหรืื อเข้้ มแข็็ ง

●

แชมเปี้้� ยน (Champions) จะลงทุุ นเพื่่� อความสำำ �เร็็ จ: เกืื อบสามในห้้ า (57%) ของแชมเปี้้� ยน (Champions) คาดหวัั ง
ว่่ าองค์์ กรของตนจะเพิ่่� มการลงทุุ นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญภายในช่่ วง 12–24 เดืื อนข้้ างหน้้ า เทีียบกัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) ซึ่่� งมีีเพีียง 9% เท่่ านั้้� น
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บทนำำ �: สิ่่� งสำำ �คัั ญเกี่่� ยวกัั บ CX
ประสบการณ์์ ที่่� ลููกค้้ าได้้ รัับ (CX) คืื ออะไร สำำ �หรัั บจุุ ดประสงค์์ ของเอกสารนี้้� CX หมายถึึ งการรัั บรู้้�ของลูู กค้้ าต่่อแบรนด์์ ของคุุ ณ
เมื่่� อมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับบริิ ษััทของคุุ ณ ในทุุ กแง่่ มุุมตลอดเส้้ นทางประสบการณ์์ ของลูู กค้้ า ดัั งนั้้� น CX จึึ งได้้ รัับผลจากสองปัั จจัั ยเป็็ น
สำำ �คัั ญ: ผลิิ ตภััณฑ์์ ของคุุ ณ และผู้้�คนของคุุ ณ
แม้้ บริิ ษััทมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับลูู กค้้ าในหลายช่่ องทางตลอดเส้้ นทางประสบการณ์์ ของลูู กค้้ า หนึ่่� งในสิ่่� งที่่� ทำำ�ให้้ CX แย่่ ลงก็็ คืือ เมื่่� อลูู กค้้ า
ประสบปัั ญหาหรืื อมีีข้้ อสงสัั ยเกี่่� ยวกัั บผลิิ ตภััณฑ์์ ของคุุ ณ ซึ่�่ งไม่่ ได้้ รัับการจัั ดการอย่่ างรวดเร็็ วและมีีประสิิ ทธิิ ภาพ องค์์ กรต่่ างๆ
จะต้้ องพร้้ อมเสนอบริิ การหรืื อการสนัั บสนุุ นแก่่ ลููกค้้ าอย่่ างทัั นท่่ วงทีีและเหมาะสม เพื่่� อปรัั บปรุุ งความพึึ งพอใจของลูู กค้้ า เพิ่่� ม
การทำำ �ธุุ รกิิจซ้ำำ� � และเพิ่่� มคุุ ณค่่ าตลอดอายุุ ของลูู กค้้ าให้้ สููงที่่� สุุด ไม่่ ใช่่ เรื่่� องแปลกที่่� จะพบว่่ าผู้้�สนัั บสนุุ นแบรนด์์ ของคุุ ณกลัั บกลาย
เป็็ นผู้้� ไม่่ สนัับสนุุ นอย่่ างรวดเร็็ ว เมื่่� อพวกเขาพบว่่ าต้้องใช้้ เวลารอรัั บการสนัั บสนุุ นที่่� ยาวนาน ได้้ รัับคำำ �ตอบที่่� ไม่่ มีีประสิิ ทธิิ ภาพหรืื อ
ไม่่ เกี่่� ยวข้้ อง มีีปัั ญหาที่่� ไม่่ ได้้ รัับการแก้้ ไข หรืื อเจ้้ าหน้้ าที่่�ที่่�ไม่่ สุุภาพ
การวิิ จััยของ ESG และ Zendesk พยายามที่่� จะยืื นยัั น (หรืื อปฏิิ เสธ) ความสัั มพัั นธ์์ กัันระหว่่ างความสามารถขององค์์ กรในการ
สร้้ างประสบการณ์์ การบริิ การ/สนัั บสนุุ นที่่� โดดเด่่ น และผลลัั พธ์์ ทางธุุ รกิิจ การวิิ จััยประกอบด้้ วยการสำำ �รวจบุุ คคล 512 คนที่่� มีี
ความคุ้้�นเคยกัั บความสามารถ ลำำ �ดัั บความสำำ �คัั ญ และโครงการริิ เริ่่� มในปัั จจุุ บัันเกี่่� ยวกัั บ CX ขององค์์ กรของตน ผู้้�ตอบล้้ วนมีี
ความรัั บผิิ ดชอบระดัั บผู้้� บริิ หาร โดยมีี 28% เป็็ น VP หรืื อระดัั บ C และมีี 45% มีีตำำ �แหน่่ งผู้้�จััดการอาวุุ โสหรืื อผู้้�อำำ�นวยการ บุุ คคล
เหล่่ านี้้� ล้้วนทำำ �งานในองค์์ กรที่่� มีี พนัั กงาน 100 คนขึ้้� นไป และอยู่่� ในฝ่่ายงานที่่� มีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับลูู กค้้ า เช่่ น ฝ่่ายขาย การตลาด ฝ่่าย
บริิ การและการสนัั บสนุุ น ฝ่่ายพาณิิ ชย์์อิิเล็็ กทรอนิิ กส์์ หรืื อศูู นย์์ ความเป็็ นเลิิ ศด้้าน CX (สำำ �หรัั บรายละเอีียดเพิ่่� มเติิ มเกี่่� ยวกัั บ
ขอบเขตของการวิิ จััย โปรดดูู ที่่� ภาคผนวก I: หลัั กการและสถิิ ติิประชากรของการวิิ จััย)

มีีเดิิ มพัันก้้อนโต
สิ่่� งที่่� เห็็ นได้้ ชััดจากการวิิ จััย: ความเป็็ นเลิิ ศด้้าน CX เป็็ นสิ่่� งที่่� ต้้องมีีอย่่ างหลีีกเลี่่� ยงไม่่ ได้้ ผู้้�ตอบเชื่่�อว่่ าลููกค้้ ามีีความอดทนต่ำำ� �
สำำ �หรัั บ CX ที่่� ด้้อยกว่่ ามาตรฐาน และจะแสวงหาทางเลืื อกอื่่� นอย่่ างกระตืื อรืื อร้้ นหากได้้ รัับการตอบสนองที่่� ไม่่ น่่าพึึงพอใจ เมื่่� อ
ถามว่่ าเห็็ นด้้ วยหรืื อไม่่ ว่่าองค์์ กรของตนจะสูู ญเสีียโอกาสทางธุุ รกิิจให้้ กัับคู่่�แข่่ งที่่� เน้้ นการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็ นจุุ ดศูู นย์์ กลาง
มากกว่่ า หากไม่่ ทำำ�การปรัั บปรุุ ง CX อย่่ างต่่ อเนื่่� อง ผู้้�ตอบ 89% เห็็ นด้้ วย (โปรดดูู ที่่� รูู ป 1)
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 1 ความย่่ อหย่่ อนด้้ าน CX นำำ �ไปสู่่� ความเสี่่� ยงของธุุ รกิิ จ
คุุ ณเห็็ นด้้ วยกัั บข้้ อความต่่ อไปนี้้� เพีี ยงใด ถ้้ าเราไม่่ ปรัับปรุุ งความสามารถด้้ าน CX ของเราอย่่ างต่่ อเนื่่� อง องค์์ กรของฉัั นจะสูู ญเสีี ยโอกาส
ทางธุุ รกิิ จให้้ กัับคู่่�แข่่ งที่่� ให้้ เน้้ นการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็นจุุ ดศูู นย์์ กลางมากกว่่ า
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป N=512)

ไม่่ เห็็ นด้้วย 3%

ไม่่ เห็็ นด้้วยอย่่ างยิ่่� ง 1%

89% ขององค์์ กรเชื่่� อว่่ า
ความย่่ อหย่่ อนด้้ าน CX จะ
นำำ �ไปสู่่� การหยุุ ดชะงัั กของ
ธุุ รกิิ จ

เฉยๆ 7%

เห็็ นด้้วย 41%

เห็็ นด้้วยอย่่ าง
ยิ่่� ง 49%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

แน่่ นอนว่่ าความสามารถด้้ าน CX เป็็ นเรื่่� องสำำ �คัั ญ แต่่ องค์์ กรให้้ ความสำำ �คัั ญต่่อปัั จจัั ยใดในการขัั บเคลื่่� อนการพัั ฒนาแนวทาง
ปฏิิ บััติิด้้าน CX เราได้้ ถามคำำ �ถามนี้้� ต่่อผู้้�ตอบ และได้้ ผลลัั พธ์์ ที่่�น่่ายิินดีีอย่่ างยิ่่� ง แม้้ ว่่าการวิิ จััยนี้้� จะดำำ �เนิิ นการในขณะที่่� องค์์ กร
ต่่ างๆ ชะงัั กงัั นเนื่่� องด้้ วยความไม่่ แน่่ นอนและผลกระทบต่่ อเศรษฐกิิ จมหภาคจากการระบาดของโควิิ ด 19 ผู้้�ตอบได้้ รายงานว่่ า
องค์์ กรของพวกเขาให้้ ความสำำ �คัั ญต่่อการปรัั บปรุุ งความสามารถของตนในการบริิ การลูู กค้้ า แทนที่่� จะลดค่่ าใช้้ จ่่ายที่่�เกี่่� ยวข้้ อง
กัั บ CX โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� ง องค์์ กรต่่ างให้้ ความสำำ �คัั ญในการเสนอข้้ อมูู ลที่่� ดีียิ่่� งขึ้้� นต่่ อลูู กค้้ า ผ่่ านช่่ องทางที่่� มากขึ้้� น เพื่่� อเข้้ าถึึง
ลูู กค้้ าในช่่ องทางที่่� ลููกค้้ าใช้้ ในเส้้ นทางประสบการณ์์ ของตน และด้้ วยข้้ อมูู ลที่่� ลููกค้้ าต้้องการ (โปรดดูู ที่่� รูู ป 2)

รูู ป 2 ลำำ �ดัั บความสำำ �คัั ญขององค์์ กรสำำ �หรัั บ CX
ในอีีก 12 เดืือนข้้ างหน้้ า แง่่ มุุมใดเกี่่� ยวกัั บ CX ที่่� องค์์ กรของคุุ ณต้้ องการปรัั บปรุุ งมากที่่� สุุด
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป N=512)
การเสนอข้้ อมูู ลที่่� มีีคุุณภาพสูู งขึ้้� นแก่่
ลูู กค้้ า

45%

การเสนอทางเลืื อกเพิ่่� มเติิ มแก่่
ลูู กค้้ าในการสื่่� อสารโต้้ ตอบกัั บเรา

44%

การเสนอข้้ อมูู ลแก่่ ลููกค้้ าอย่่ าง
รวดเร็็ วยิ่่� งขึ้้� น

33%

การปรัั บปรุุ งเกี่่� ยวกัั บความสามารถใน
การมองเห็็ นและการใช้้ งานข้้ อมูู ลลูู กค้้ า
การลดค่่ าใช้้ จ่่าย

การเพิ่่� มคุุณค่่ าซึ่�่ งส่่ ง
เสริิ มการลดค่่ าใช้้ จ่่าย

30%
21%
แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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ส่่ วนที่่� เหลืื อของรายงานฉบัั บนี้้� จะอภิิ ปรายถึึงวิิ ธีี การต่่ างๆ ที่่� องค์์ กรใช้้ เพื่่� อเสนอบริิ การและการสนัั บสนุุ นแก่่ ลููกค้้ าของตน และ
ผลลัั พธ์์ ที่่�องค์์ กรเหล่่ านี้้� ได้้ รัับ อย่่ างไรก็็ ตาม ก่่ อนที่่� เราจะอธิิ บายถึึ งหลัั กการนี้้� เป็็ นสิ่่� งสำำ �คัั ญที่่�จะต้้ องพิิ จารณาจุุ ดข้้ อมูู ลที่่� สำำ�คัั ญ
จำำ �นวนมาก
แม้้ เป็็ นที่่� เห็็ นพ้้ องกัั นโดยทั่่� วไปว่่ า CX จะต้้ องได้้ รัับการพัั ฒนาอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อสถานภาพที่่� ดีี ของธุุ รกิิจ แต่่ องค์์ กรแต่่ ละแห่่ ง
ต่่ างก็็ ให้้ ความสำำ �คัั ญต่่อ CX ไม่่ เท่่ ากััน เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบตอบว่่ าเห็็ นด้้ วยหรืื อไม่่ เห็็ นด้้ วยกัั บข้้ อความต่่ อไปนี้้� : “องค์์ กรของฉัั นเห็็ น
ว่่ า CX เป็็ นสิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญอย่่ างยิ่่� งต่่ อธุุ รกิิจ” สำำ �หรัั บองค์์ กรที่่� ได้้ ใช้้ แนวทางปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศด้้านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าใน
ระดัั บองค์์ รวม ซึ่่� งได้้ ชื่่�อว่่ าเป็็ น “แชมเปี้้� ยน (Champions) ด้้ านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า” ตามจุุ ดประสงค์์ ของรายงานฉบัั บ
นี้้� ตอบเห็็ นด้้ วยอย่่ างยิ่่� ง 81% ตรงข้้ ามกัั บองค์์ กรที่่� ใช้้ แนวทางปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศด้้าน CX เพีียงไม่่ กี่่�ข้้อ ซึ่�่ งได้้ ชื่่�อว่่ าเป็็ น “ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� ม
ต้้ น (Starter) ด้้ านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า” ตามจุุ ดประสงค์์ ของรายงานฉบัั บนี้้� ตอบเห็็ นด้้ วยอย่่ างยิ่่� งเพีียง 41% เท่่ านั้้� น
เห็็ นได้้ ชััดว่่ าความสำำ �คัั ญที่่�องค์์ กรให้้ กัับเรื่่� อง CX มีีความสัั มพัั นธ์์ โดยตรงกัั บความสามารถขององค์์ กรนั้้� นๆ ในการนำำ �แนวทาง
ปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศด้้าน CX มาใช้้ อย่่ างกว้้ างขวาง
ในทำำ �นองเดีียวกัั น พึึ งสัั งเกตว่่ าการเน้้ นถึึ งเรื่่� องการพัั ฒนาด้้ าน CX จะมีีมากขึ้้� นตามขนาดขององค์์ กรที่่� ใหญ่่ ขึ้้� น สำำ �หรัั บองค์์ กรที่่�
มีีพนัั กงาน 100 คนขึ้้� นไป มีี 57% ที่่� ตอบเห็็ นด้้ วยอย่่ างยิ่่� ง ตรงข้้ ามกัั บองค์์ กรที่่� มีี พนัั กงานน้้ อยกว่่ า 100 คน มีีผู้้�ตอบเห็็ นด้้ วย
อย่่ างยิ่่� งเพีียง 49%
สิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญยิ่่� งกว่่ านั้้� น เราพบว่่ าองค์์ กรที่่� ให้้ ความสำำ �คัั ญกัับการให้้ ลููกค้้ าเป็็ นศูู นย์์ กลาง ประสบความสำำ �เร็็ จในการขยายฐานลูู กค้้ า
ของตนมากกว่่ า ซึ่่� งเป็็ นสัั ดส่่ วนที่่� ได้้ มาจากองค์์ กรที่่� มีีความพร้้ อมในด้้ าน CX น้้ อยกว่่ านั่่� นเอง เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบตอบว่่ าองค์์ กร
ของตนมีีส่่ วนแบ่่ งการตลาดเพิ่่� มขึ้้� นหรืื อลดลงในช่่ วงหกเดืื อนที่่� ผ่่านมา มากกว่่ าสามในสี่่� (76%) ของแชมเปี้� ้ ยน (Champions)
รายงานว่่ ามีีจำำ �นวนลููกค้้ าสุุ ทธิิ เพิ่่� มขึ้้� นเมื่่� อเทีียบกัั บคู่่�แข่่ ง ขณะที่่� ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ในสัั ดส่่ วนใกล้้ เคีียงกัั น (73%)
รายงานว่่ าการเติิ บโตของลูู กค้้ าคงที่่� หรืื อลดลง

ผู้้�เป็็ นเลิิ ศด้้ านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลููกค้้ ามีีคุุ ณสมบัั ติิอย่่ างไร
เราได้้ พััฒนาสเกลการพัั ฒนาเพื่่� อใช้้ ประเมิิ นว่่ าองค์์ กรต่่ างๆ อยู่่� ในสถานะระดัั บใดในการเสนอประสบการณ์์ ด้้ านบริิ การและการ
สนัั บสนุุ นที่่� โดดเด่่ นแก่่ ลููกค้้ า สเกลดัั งกล่่ าวใช้้ คำำ�ถามเจ็็ ดข้้ อจากแบบสำำ �รวจนี้้� เป็็ นข้้ อมูู ลตั้้� งต้้ นในการระบุุ ถึึงการพัั ฒนาด้้ าน
บริิ การและการสนัั บสนุุ นของแต่่ ละองค์์ กร ซึ่่� งคำำ �ถามแต่่ ละข้้ อจากทั้้� งเจ็็ ดข้้ อเหล่่ านี้้� เกี่่� ยวข้้ องกัั บแง่่ มุุมของทีีม เครื่่� องมืื อ และ
ข้้ อมูู ลที่่� องค์์ กรบริิ การและการสนัั บสนุุ นมีีอยู่่� และพร้้ อมนำำ �มาใช้้ เพื่่� อผลัั กดัั นสู่่�ประสิิ ทธิิ ภาพที่่� ดีียิ่่� งขึ้้� น กล่่ าวโดยสั้้� นๆ ข้้ อมูู ลตั้้� งต้้ น
ได้้ แก่่ :
●

ทีีมงานขององค์์ กรมีีจำำ �นวนเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ การและการสนัั บสนุุ นเพีียงพอหรืื อไม่่ และเจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ รัับการฝึึ กอบรม
อย่่ างเพีียงพอหรืื อไม่่

●

องค์์ กรได้้ มอบเครื่่� องมืื อแก่่ เจ้้ าหน้้ าที่่�ซึ่�่ งมอบ “ประสบการณ์์ ของเจ้้ าหน้้ าที่่�” ที่่� พึึงประสงค์์ และช่่ วยเสริิ มศัั กยภาพให้้
พวกเขาปฏิิ บััติิงานของตนได้้ เป็็ นอย่่ างดีีหรืื อไม่่

●

องค์์ กรมีีการบัั นทึึ กตัั วชี้้� วััดผลการปฏิิ บััติิงานหลัั ก (Key Performance Indicator – KPI) อย่่ างครอบคลุุ มและทัั น
ต่่ อสถานการณ์์ หรืื อไม่่ และองค์์ กรใช้้ ข้้อมูู ลดัั งกล่่ าวเพื่่� อพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ บริิ การ และกระบวนการทางธุุ รกิิจหรืื อไม่่

เราได้้ ใช้้ ระบบการให้้ คะแนนไบนารีีเพื่่� อประเมิิ นองค์์ กรต่่ างๆ ซึ่�่ งความหมายว่่ าแต่่ ละองค์์ กรจะได้้ รัับการประเมิิ นว่่ ามีี หรืื อไม่่ มีี
คุุ ณลัั กษณะของผู้้� เป็็ นเลิิ ศด้้านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าแต่่ ละข้้ อจากทั้้� งหมดเจ็็ ดข้้ อ ในรายงานฉบัั บนี้้� แชมเปี้้� ยน
(Champions) หมายถึึ งองค์์ กรที่่� มีีคุุณลัั กษณะเหล่่ านี้้� แล้้ วอย่่ างน้้ อยหกข้้ อ ดาวรุ่่�ง (Riser)หมายถึึ งองค์์ กรที่่� มีีคุุณลัั กษณะเหล่่ า
นี้้� แล้้ วสี่่�ถึึ งห้้ าข้้อ ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) หมายถึึ งองค์์ กรที่่� มีีคุุณลัั กษณะเหล่่ านี้้� ไม่่ เกิิ นสามข้้ อ (สำำ �หรัั บรายละเอีียดเพิ่่� มเติิ ม
โปรดดูู ที่่� รูู ป 3 และ ภาคผนวก II: การกำำ �หนดระดัั บการพัั ฒนาสำำ �หรัั บการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า)
ผู้้�ประกอบอาชีีพด้้ าน CX สามารถพิิ จารณาข้้ อมูู ลตั้้� งต้้ นเหล่่ านี้้� ว่่าเป็็ นแผนสู่่� อนาคตในการปรัั บปรุุ งขีีดความสามารถต่่ างๆ การ
วิิ จััยของเราย้ำำ� �ให้้ เห็็ นว่่ าการทำำ �ความเข้้ าใจและเสริิ มสร้้ างความแข็็ งแรงขององค์์ กรของคุุ ณ พร้้ อมกัั บพยายามปรัั บปรุุ งจุุ ดอ่่ อน
จะช่่ วยให้้ องค์์ กรของคุุ ณสามารถปรัั บปรุุ งผลงานด้้ านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น และยัั งช่่ วยปรัั บปรุุ งผลลัั พธ์์ ทางธุุ รกิิจโดย
รวมอีี กด้้ วย
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 3 สถานะปััจจุุ บัันของการพัั ฒนาด้้ านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions)
คุุ ณลัั กษณะ 6
ข้้ อขึ้้� นไป มีี
29% ของ
ตลาด

ดาวรุ่่�ง (Riser)
คุุ ณลัั กษณะ 4–5 ข้้ อ มีี 35% ของ
ตลาด

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter)
คุุ ณลัั กษณะ 0–3 ข้้ อ มีี 36% ของตลาด

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

แม้้ ว่่าข้้อมูู ลเหล่่ านี้้� จะทำำ �ให้้ เห็็ นอย่่ างชัั ดเจนว่่ าองค์์ กรส่่ วนใหญ่่ มีีช่่องว่่ างในการพัั ฒนามากพอสมควร แต่่ ควรสัั งเกตว่่ าองค์์ กร
ขนาดใหญ่่ มีีผลงานที่่� โดดเด่่ นกว่่ า SMB ในแง่่ การพัั ฒนา องค์์ กรที่่� มีี พนัั กงาน 100 คนขึ้้� นไปถูู กจัั ดให้้ เป็็ นแชมเปี้้� ยน
(Champions) 29% แต่่ สำำ�หรัั บ SMB มีีเพีียง 22% เท่่ านั้้� นที่่� ถููกจัั ดให้้ เป็็ นแชมเปี้้� ยน (Champions) SMB มีีสัั ดส่่ วนเป็็ นผู้้�ที่่�เพิ่่� ง
เริ่่� มต้้ น (Starter) (47%) มากกว่่ าเมื่่� อเปรีียบเทีียบกัั บองค์์ กรขนาดใหญ่่ (36%)
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แชมเปี้� ้ ยน (Champions) สามารถตอบสนองความคาดหวัั งของลูู กค้้ า และทำำ �ได้้ ดีี กว่่ านั้้� น
นอกเหนืื อจากข้้ อมูู ลตั้้� งต้้ นดัั งที่่� อธิิ บายไปแล้้ ว การสำำ �รวจยัั งได้้ ครอบคลุุ มถึึ ง KPI ด้้ านการบริิ การและการสนัั บสนุุ นอย่่ างกว้้ าง
ขวางด้้ วย ในเมตริิ กทั้้� งหมดที่่� ได้้ รวมไว้้ ในการวิิ จััยนี้้� แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีผลงานที่่� เหนืื อกว่่ าองค์์ กรที่่� มีี การพัั ฒนาน้้ อยกว่่ า
ซึ่�่ งเป็็ นสิ่่� งที่่� ยืืนยัั นหนึ่่� งในสมมุุ ติิฐานสำำ �คัั ญของการวิิ จััยครั้้� งนี้้� : แนวทางปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศด้้านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น มีีความ
เชื่่�อมโยงกัั บผลงานด้้ านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น ในลัั กษณะที่่� พิิสููจน์์ ได้้ และตรวจวัั ดได้้ เนื้้� อหาหมวดนี้้� ของรายงานจะสรุุ ปสิ่่� ง
สำำ �คัั ญที่่�เราค้้ นพบ เกี่่� ยวกัั บความเป็็ นเลิิ ศด้้านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น

การนำำ �เสนอความพร้้ อมตอบสนองลูู กค้้ าในระดัั บที่่� เป็็ นแนวหน้้ าของตลาด
สำำ �หรัั บการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า ความเร็็ วเป็็ นเรื่่� องสำำ �คัั ญ เวลาของลูู กค้้ าของเราเป็็ นสิ่่� งที่่� มีีค่่า และการทำำ �ให้้ ลููกค้้ าเสีีย
เวลาหมายถึึ งปัั ญหาด้้ านทุุ น CX ในการตรวจวัั ดว่่ าองค์์ กรต่่ างๆ ตอบสนองต่่ อความต้้ องการของลูู กค้้ าได้้ รวดเร็็ วเพีียงใด เราได้้
รวมคำำ �ถามหลายข้้ อเกี่่� ยวกัั บความคล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็ นจุุ ดศูู นย์์ กลาง
ในเชิิ งคุุ ณภาพ เห็็ นได้้ ชััดว่่ าแชมเปี้้� ยน (Champions) เชื่่�อว่่ า พวกเขามีีผลงานที่่� ดีี เกี่่� ยวกัั บเรื่่� องความคล่่ องตัั ว ESG ได้้ ขอให้้ ผู้้�
ตอบให้้ คะแนนด้้ านความคล่่ องตัั วทั่่� วไปขององค์์ กรของตน ซึ่�่ งหมายถึึ งความสามารถในการปรัั บตัั วและตอบสนองต่่ อความ
ต้้ องการของลูู กค้้ าได้้ อย่่ างรวดเร็็ ว ส่่ วนใหญ่่ (55%) ของผู้้�ตอบที่่� มีีสถานะแชมเปี้้� ยน (Champions) ให้้ คะแนนองค์์ กรของตนใน
ระดัั บสูู งที่่� สุุด คืื อ “5 – คล่่ องตัั วที่่� สุุด” สำำ �หรัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) มีีเพีียง 9% เท่่ านั้้� นที่่� ให้้ คะแนนตนเองในระดัั บสูู งเช่่ นนี้้�
กล่่ าวอีีกนัั ยหนึ่่� ง แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่�จะมีีความคล่่ องตัั วมากที่่� สุุดมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ถึึ ง 6.1
เท่่ า ในเรื่่� องการตอบสนองต่่ อความต้้ องการของลูู กค้้ า
แม้้ การตรวจวัั ดเชิิ งปริิ มาณนี้้� เป็็ นเรื่่� องความคิิ ดเห็็ นเท่่ านั้้� น แต่่ มีี
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) จะลดระยะ
ข้้ อมูู ลเพิ่่� มเติิ มที่่� ช่่วยเน้้ นย้ำำ� �ถึึ งสิ่่� งนี้้� การตรวจวัั ดเชิิ งปริิ มาณอย่่ าง
เวลาโดยรวมในการแก้้ ปััญหาได้้ ถึึง
แรกสำำ �หรัั บความคล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็ น
จุุ ดศูู นย์์ กลาง คืื อ “ระยะเวลาตอบกลัั บครั้้� งแรก” หรืื อระยะเวลาที่่�
34% โดยเฉลี่่� ย หรืื อเกืื อบ 3 ชั่่� วโมง
ผ่่ านไปนัั บจากเมื่่� อลูู กค้้ าส่่งข้้ อสอบถามหรืื อใบสั่่� งงาน จนถึึ งเวลาที่่�
เมื่่� อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
เจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ การลูู กค้้ าตอบสนองต่่ อลูู กค้้ า เมื่่� อลูู กค้้ าติิดต่่ อโดยแจ้้ ง
คำำ �ถามหรืื อปัั ญหา สิ่่� งที่่� เราไม่่ อยากทำำ �คืื อปล่่ อยให้้ พวกเขารอเป็็ น
(Starter)
เวลานานก่่ อนที่่� จะมีีการตอบสนอง จนทำำ �ให้้ พวกเขาไม่่ พอใจ ข้้ อมูู ลนี้้�
แสดงให้้ เห็็ นว่่ ากลุ่่�ม แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีการตอบสนองที่่� ดีี กว่่ าอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ: พวกเขามีีแนวโน้้ มมากกว่่ าเกืื อบ 2
เท่่ าที่่� จะระบุุ ว่่าระยะเวลารอตอบกลัั บครั้้� งแรกน้้ อยกว่่ า 1 ชั่่� วโมง (27% เทีียบกัั บ 16%) และระยะเวลารอตอบกลัั บครั้้� งแรกโดย
เฉลี่่� ยของกลุ่่�มนี้้� เร็็ วกว่่ ากลุ่่�มผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) หนึ่่� งชั่่� วโมง (โปรดดูู ที่่� รูู ป 4)
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รูู ป 4 การวัั ดระยะเวลารอตอบกลัั บครั้้�งแรกโดยเฉลี่่� ย
นัั บตั้้� งแต่่ เมื่่� อลูู กค้้ าสร้้ างข้้ อสอบถาม ส่่ งคำำ �ขอการสนัั บสนุุ น หรืือส่่ งใบสั่่� งงานขอความช่่ วยเหลืือ เวลาผ่่ านไปเท่่ าใดก่่ อนที่่� พวกเขาจะได้้
รัั บการตอบสนองจากเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ การลูู กค้้ า (กล่่ าวคืือ ระยะเวลารอตอบกลัั บครั้้�งแรกโดยเฉลี่่� ย)
(ค่่ าเฉลี่่� ยขององค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
3.77

เร็็ วกว่่ า 27%

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=173)

3.10

2.77

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=176)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

นอกจากการวัั ดระยะเวลารอตอบกลัั บครั้้� งแรกแล้้ ว เรายัั งได้้ วััดเวลาการแก้้ ปััญหารวมโดยเฉลี่่� ย ซึ่�่ งหมายถึึ งเวลาที่่� ผ่่านไปนัั บ
จากการส่่ งข้้ อสอบถามเริ่่� มแรกไปจนถึึ งการแก้้ ปััญหาลุุ ล่่วง (การวัั ดเชิิ งปริิ มาณสำำ �หรัั บความคล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้
ลูู กค้้ าเป็็ นจุุ ดศูู นย์์ กลางในส่่ วนนี้้� มีีความสำำ �คัั ญมากกว่่ าการวัั ดเชิิ งปริิ มาณเรื่่� องแรก) และเป็็ นอีี กครั้้� งที่่� แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
มีีผลงานเหนืื อกว่่ าคู่่�แข่่ ง: พวกเขามีีแนวโน้้ มมากกว่่ าถึึ ง 2.1 เท่่ าที่่� จะระบุุ ว่่าเวลาการแก้้ ปััญหารวมโดยเฉลี่่� ยของตนน้้ อยกว่่ า 1
ชั่่� วโมง (21% เทีียบกัั บ 10%) และเวลาการแก้้ ปััญหารวมโดยเฉลี่่� ยของกลุ่่�มนี้้� เร็็ วกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) 34% (โปรดดูู ที่่�
รูู ป 5)
เห็็ นได้้ ชััดว่่ าแชมเปี้้� ยน (Champions) มีีเหตุุ ผลที่่� ดีี ในการให้้ คะแนนตัั วเองสูู งในเรื่่� องความคล่่ องตัั ว ตามข้้ อเท็็ จจริิ งที่่� ว่่า 86%
ขององค์์ กรพาณิิ ชย์์และองค์์ กรขนาดใหญ่่ ทั้้� งหมดที่่� มีี การสำำ �รวจรู้้�สึึกว่่ าความคล่่ องตัั วเป็็ นสิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญอย่่ างยิ่่� งหรืื อมีีความ
สำำ �คัั ญต่่อองค์์ กรของตน ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) มีีเรื่่� องสำำ �คัั ญที่่�ต้้องปรัั บปรุุ ง

รูู ป 5 การตรวจวัั ดเวลาการแก้้ ปััญหารวมโดยเฉลี่่� ย
โดยเฉลี่่� ยแล้้ ว นัั บจากเมื่่� อลูู กค้้ าสร้้ างข้้ อสอบถาม ส่่ งคำำ �ขอการสนัั บสนุุ น หรืือส่่ งใบสั่่� งงานขอความช่่ วยเหลืือ ต้้ องใช้้ เวลาเท่่ าใดจึึ งจะได้้
รัั บวิิ ธีีที่่�แก้้ ปััญหาได้้ สำำ�เร็็ จ (กล่่ าวคืือ เวลาการแก้้ ปััญหาโดยเฉลี่่� ย) (ค่่ าเฉลี่่� ยขององค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
8.48

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=173)

เร็็ วกว่่ า 34%

5.65

5.60

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=176)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
© 2020 โดย The Enterprise Strategy Group, Inc. สงวนลิิ ขสิิ ทธิ์์�
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ความเร็็ วและประสิิ ทธิิ ภาพ คืื อสูู ตรความสำำ �เร็็ จด้้านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น
สำำ �หรัั บการบริิ การและการสนัั บสนุุ น ความเร็็ วเป็็ นสิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญ แต่่ การตอบสนองที่่� รวดเร็็ วแต่่ ไม่่ เป็็ นประโยชน์์ จะนำำ �ไปสู่่�
ประสบการณ์์ เชิิ งลบของลูู กค้้ า ซึ่่� งไม่่ ต่่างไปจากการตอบสนองที่่� ช้้า การเป็็ นผู้้�เป็็ นเลิิ ศด้้านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า
หมายความว่่ าคุุณเสนอทั้้� งความเร็็ วและประสิิ ทธิิ ภาพในการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า
ในเชิิ งคุุ ณภาพ เราพบว่่ าแชมเปี้้� ยน (Champions) เชื่่�อว่่ าพวกเขานำำ �เสนอประสิิ ทธิิ ภาพ เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบให้้ คะแนนองค์์ กร
บริิ การลูู กค้้ าของตน เกี่่� ยวกัั บความสามารถในการเสนอข้้ อมูู ลและวิิ ธีี แก้้ ปััญหาที่่� ลููกค้้ าต้้องการแก่่ ลููกค้้ า แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) มีีแนวโน้้ มที่่�จะให้้ คะแนนทีีมงานของตนว่่ าอยู่่� ในระดัั บผู้้�นำำ�ของตลาดหรืื อระดัั บเข้้ มแข็็ ง มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) ถึึ ง 3.2 เท่่ า (77% เทีียบกัั บ 24%) เช่่ นเดีียวกัั บเรื่่� องความคล่่ องตัั ว การสำำ �รวจนี้้� ยัังได้้ ครอบคลุุ มการตรวจวัั ดเชิิ ง
ปริิ มาณสำำ �หรัั บประสิิ ทธิิ ภาพ เพื่่� อสนัั บสนุุ นจุุ ดข้้ อมูู ลเชิิ งคุุ ณภาพนี้้�
การตรวจวัั ดเชิิ งปริิ มาณเรื่่� องแรกสำำ �หรัั บประสิิ ทธิิ ภาพในการเสนอ
ข้้ อมูู ลแก่่ ลููกค้้ าของทีีมงานบริิ การและการสนัั บสนุุ น คืื อเปอร์์ เซ็็ นต์์ โดย
รวมของปัั ญหาที่่� ไม่่ สามารถแก้้ ไขได้้ แม้้ จะมีีปัั ญหาของลูู กค้้ าที่่�ไม่่
สามารถแก้้ ไขให้้ ลุุล่่วงได้้ ส่่วนหนึ่่� งเสมอ องค์์ กรที่่� มีีทีี มงานที่่� พร้้ อมที่่� สุุด
ใช้้ เครื่่� องมืื อที่่� ดีีที่่�สุุด และใช้้ ข้้อมูู ลที่่� มีี อยู่่�อย่่ างชาญฉลาดที่่� สุุด ควรจะ
สามารถลดจำำ �นวนปัั ญหาดัั งกล่่ าวได้้ และนี่่�คืือสิ่่� งที่่� เราสัั งเกตเห็็ นใน
ข้้ อมูู ลนี้้� : แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) ถึึ ง 3.2 เท่่ า ที่่� จะรายงานว่่ ามีีปััญหาของลูู กค้้ าน้้ อยกว่่ า 1%
ที่่� ไม่่ สามารถแก้้ ไขได้้ จากปัั ญหาทั้้� งหมด (29% เทีียบกัั บ 9%)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีการ
จััดการปัั ญหาแบบจบในครั้้� งเดีียว
ได้้ บ่่อยกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter)ถึึ ง 12% ซึ่�่ งเป็็ นสิ่่� งที่่� ขัับ
เคลื่่� อนประสิิทธิิภาพของเจ้้ าหน้้ าที่่�
และความพึึ งพอใจสำำ �หรัับลููกค้้ า

รูู ป 6 อัั ตราการเกิิ ดปััญหาของลูู กค้้ าที่่� ไม่่ สามารถแก้้ ไขได้้
จากข้้ อสอบถาม คำำ �ขอการสนัั บสนุุ น หรืือใบสั่่� งงานขอความช่่ วยเหลืือทั้้� งหมดของฝ่่ายบริิ การลูู กค้้ า ที่่� ทีีมงานการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าของ
องค์์ กรของคุุ ณได้้ รัับ มีีกี่่� เปอร์์ เซ็็ นต์์ ที่่�ไม่่ สามารถแก้้ ปััญหาให้้ ลุุล่่วงได้้ (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนวโน้้ ม
ที่่� จะมีีปััญหาที่่� ไม่่ สามารถแก้้ ไขได้้ ใน
ระดัั บต่ำำ� � มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้น
(Starter) ถึึ ง 3.2 เท่่ า

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

41%

44%

29%

9%

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

42%

44%

44%

27%

10%
น้้ อยกว่่ า 1%

1% ถึึ ง 4%

5% ขึ้้� นไป

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

การตรวจวัั ดเชิิ งปริิ มาณอีีกอย่่ างหนึ่่� งเกี่่� ยวกัั บประสิิ ทธิิ ภาพของทีีมบริิ การและการสนัั บสนุุ น คืื อเปอร์์ เซ็็ นต์์ ของปัั ญหาที่่� ทีี มงาน
สามารถแก้้ ไขได้้ ในการโต้้ ตอบครั้้� งเดีียว (กล่่ าวคืื อ เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของใบสั่่� งงานที่่� จบในครั้้� งเดีียว) และอีี กครั้้� งที่่� แชมเปี้้� ยน
(Champions) เป็็ นผู้้�นำำ�ในแง่่ ความสามารถของตนในการแก้้ ไขปัั ญหาของลูู กค้้ าได้้ ตรงจุุ ด โดยเฉลี่่� ยแล้้ ว แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) รายงานว่่ าปัั ญหาของลูู กค้้ า 83% ได้้ รัับการแก้้ ไขจากการโต้้ ตอบเพีียงครั้้� งเดีียว ซึ่่� งเหนืื อกว่่ าค่่ า 74% ที่่�
รายงานโดยผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)
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รูู ป 7 ใบสั่่� งงานที่่� จบในครั้้�งเดีียว
คำำ �ขอหรืือใบสั่่� งงานขอความช่่ วยเหลืือของฝ่่ายสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า มีีกี่่� เปอร์์ เซ็็ นต์์ ที่่�ทีีมงานสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าสามารถแก้้ ไขปััญหาให้้ ลุุล่่วงได้้
ในการโต้้ ตอบกัั บลูู กค้้ าเพีี ยงครั้้�งเดีียว (กล่่ าวคืือ เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของใบสั่่� งงานที่่� โต้้ ตอบเพีี ยงครั้้�งเดีียว)
(ค่่ าเฉลี่่� ยขององค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)

79%

สูู งกว่่ า 12%

83%

74%

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=174)

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=175)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ช่่ วยให้้ ลููกค้้ าช่่ วยเหลืื อตนเองได้้
หนึ่่� งในวิิ ธีีที่่�มีีประสิิ ทธิิ ภาพสูู งสุุ ดสำำ �หรัั บบริิ การและการสนัั บสนุุ น คืื อการบริิ การตนเองของลูู กค้้ า ผลที่่� ตามมาคืื อ ศูู นย์์ ความช่่ วย
เหลืื อออนไลน์์ เป็็ นองค์์ ประกอบที่่� สำำ�คัั ญต่่อกลยุุ ทธ์์ ด้้าน CX ที่่� มีีประสิิ ทธิิ ภาพ ศูู นย์์ ความช่่ วยเหลืื อออนไลน์์ จะจัั ดระบบคำำ �ถามที่่�
ถามบ่่ อย (FAQ) รายละเอีียดผลิิ ตภััณฑ์์ นโยบาย เป็็ นต้้ น เพื่่� อให้้ ลููกค้้ าสามารถค้้ นหาข้้ อมูู ลที่่� ตนต้้ องการโดยไม่่ จำำ�เป็็ นต้้ องติิ ดต่่ อ
ฝ่่ายสนัั บสนุุ น แต่่ การสร้้ างศูู นย์์ ความช่่ วยเหลืื อที่่� มีีประสิิ ทธิิ ภาพ ไม่่ ใช่่ สิ่่� งที่่� ทำำ�แล้้ วเสร็็ จ แต่่ เป็็ นการเดิิ นทางระยะยาว ข้้ อมูู ลที่่�
ลูู กค้้ าของคุุ ณต้้ องการจะมีีการเปลี่่� ยนแปลงในระยะยาว เมื่่� อมีีการเปิิ ดตัั วผลิิ ตภััณฑ์์ ใหม่่ ๆ ซอฟต์์ แวร์์ มีี การอัั ปเดต และนโยบาย
ของบริิ ษััทมีีการเปลี่่� ยนแปลง เป็็ นดัั งที่่� เราคาด แชมเปี้้� ยน (Champions) ทราบดีีถึึ งพลวัั ตเหล่่ านี้้� เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบให้้ คะแนน
ประสิิ ทธิิ ภาพของพวกเขาเองในดำำ �เนิิ นการเพื่่� อให้้ มั่่� นใจว่่ าทรัั พยากรของศูู นย์์ ความช่่ วยเหลืื อเป็็ นปัั จจุุ บัันเสมอ แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) เจ็็ ดในสิิ บ (70%) ให้้ คะแนนตนเองว่่ ามีีประสิิ ทธิิ ภาพสูู งมาก โดยมีีการดำำ �เนิิ นการบ่่ อยกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) ถึึ ง 5.4 เท่่ า (13%) (โปรดดูู ที่่� รูู ป 8)
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รูู ป 8 การดูู แลทรััพยากรของศูู นย์์ ความช่่ วยเหลืือออนไลน์์ ให้้ เป็็นปััจจุุ บััน
องค์์ กรของคุุ ณมีีประสิิ ทธิิ ภาพเพีี ยงใดในการดำำ �เนิิ นการเพื่่� อให้้ มั่่� นใจว่่ าทรััพยากรต่่ างๆ ในศูู นย์์ ความช่่ วยเหลืือออนไลน์์ เป็็นปััจจุุ บััน
เสมอ (กล่่ าวคืือ มีีการประกาศข้้ อมูู ล/บทความใหม่่ เป็็นประจำำ � นำำ �ข้้ อมูู ล/บทความที่่� ล้้าสมัั ยออก เป็็นต้้ น)
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=133)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) มีีแนว
โน้้ มที่่�จะมีีประสิิ ทธิิ ภาพ
สูู งกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้น
(Starter) ถึึ ง 5.4 เท่่ า

70%

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=150)

61%

แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
(N=138)

67%

30%

27%

26%

13%
มีีประสิิ ทธิิ ภาพ
มาก

มีีประสิิ ทธิิ ภาพ

6%

1%

ไม่่ มีี ประสิิ ทธิิ ภาพ

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

พบลูู กค้้ าในที่่� ที่่�พวกเขาอยู่่�
จำำ �นวนช่่ องทางที่่� ลููกค้้ าสามารถมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับเราได้้ ได้้ เพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมากตลอด
ทศวรรษที่่� ผ่่านมา การระบุุ อีี เมลแอดเดรสและหมายเลขโทรศัั พท์์ สำำ�หรัั บ “ติิ ดต่่ อเรา”
ไม่่ เพีียงพออีีกต่่ อไปแล้้ ว ในปัั จจุุ บััน ลูู กค้้ าคาดหมายให้้ องค์์ กรต่่ างๆ มีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับ
พวกเขาผ่่ านช่่ องทางที่่� พวกเขาใช้้ รวมถึึ งระบบข้้ อความ การแชท และปฏิิ สััมพัั นธ์์ ทาง
เครืื อข่่ ายสัังคมออนไลน์์ (และช่่ องทางอื่่� นๆ ที่่� ไม่่ ใช่่ วิิธีีดั้้� งเดิิ ม)

แชมเปี้� ้ ยนเสนอทางเลืื อก
ในการมีีส่่ วนร่่ วมแก่่ ลูู กค้้ า
ของตนได้้ มากกว่่ า โดย
เฉลี่่� ยแล้้ ว พวกเขาเสนอ
ช่่ องทางสร้้ างการมีีส่่ วน
ร่่ วมได้้ มากกว่่ าผู้้� เพิ่่� งเริ่่� ม
ต้้ นถึึ งสองช่่ องทาง

ข้้ อมูู ลนี้้� แสดงให้้ เห็็ นว่่ าแชมเปี้้� ยน (Champions) ยอมรัั บลัั กษณะการมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์
หลายช่่ องทาง เราให้้ ผู้้�ตอบพิิ จารณารายการช่่ องทางการสื่่� อสารกัั บลูู กค้้ าที่่�เป็็ นไปได้้
และขอให้้ ตอบว่่ าช่่องทางใดบ้้ างที่่� องค์์ กรของพวกเขาใช้้ เพื่่� อติิ ดต่่ อกัั บลูู กค้้ าใน
ปัั จจุุ บััน แม้้ การใช้้ โทรศัั พท์์ และอีีเมลเป็็ นวิิ ธีีที่่�พบได้้ ทั่่� วไป แต่่ องค์์ กรในกลุ่่�มผู้้�เป็็ นเลิิ ศมีี
แนวโน้้ มสูู งกว่่ ามากที่่� จะใช้้ ทรัั พยากรความช่่ วยเหลืื อออนไลน์์ แอปสนทนาทาง
ข้้ อความ ปฏิิ สััมพัั นธ์์ ทางเครืื อข่่ ายสัังคม การแชทออนไลน์์ และระบบข้้ อความ เป็็ นต้้ น
(โปรดดูู ที่่� รูู ป 9) ที่่� จริิ งแล้้ ว เมื่่� อเราพิิ จารณาจำำ �นวนเฉลี่่� ยของช่่ องทางที่่� องค์์ กรต่่ างๆ ใช้้ โดยเฉลี่่� ยแล้้ วแชมเปี้� ้ ยน (Champions)
เสนอช่่ องทางมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ประมาณสองช่่ องทาง (7.2 เทีียบกัั บ 5.3)
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รูู ป 9 ช่่ องทางปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับลูู กค้้ าที่่� มีี การใช้้ งาน
โปรดระบุุ ว่่าในปััจจุุ บัันองค์์ กรของคุุ ณเสนอการบริิ การลูู กค้้ าผ่่ านช่่ องทางใดบ้้ างดัั งต่่ อไปนี้้�
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)

โทรศัั พท์์

91%
90%
96%

อีีเมล

90%
96%
95%
72%

ศูู นย์์ ความช่่ วย
เหลืื อออนไลน์์
58%

แอปรัั บส่่ ง
ข้้ อความ

74%
70%

โซเชีียลมีีเดีีย
60%

การแชทออนไลน์์

การสร้้ างชุุ มชน
ออนไลน์์

89%

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) (N=184)

80%
87%

ดาวรุ่่�ง (Riser) (N=178)
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) (N=150)

76%
83%

64%
71%
75%

แบบฟอร์์ มบนเว็็ บ
SMS (ข้้ อความ)

84%
92%

46%
40%

53%

65%
72%
68%
แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

รวมทั้้� งหมดเข้้ าด้้ วยกัั น: ความเป็็ นเลิิ ศด้้ านบริิ การและการสนัั บสนุุ น เพื่่� อลดความยุ่่�งยากสำำ �หรัั บลูู กค้้ า
KPI และขีีดความสามารถทั้้� งหมดที่่� กล่่ าวถึึ งจนถึึ งขณะนี้้� มีีเป้้ าหมายเดีียวกัั น คืื อการเสนอประสบการณ์์ การสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าที่่�
สะดวกที่่� สุุด เราต้้ องการให้้ ลููกค้้ าของเราทราบว่่ าเรากำำ �ลัั งช่่ วยเหลืื อพวกเขา ไม่่ รู้้�สึึกว่่ าพวกเขาต้้ องพยายามอย่่ างมากเพื่่� อที่่� จะ
รัั บการสนัั บสนุุ นที่่� พวกเขาควรได้้ รัับ เช่่ น ถ้้ าเราจำำ �เป็็ นต้้ องส่่ งเรื่่� องของลูู กค้้ าของเราผ่่ านหลายแผนกเพื่่� อที่่� จะหาคำำ �ตอบ ลูู กค้้ า
จำำ �เป็็ นต้้ องติิ ดต่่ อหลายครั้้� งเพื่่� อให้้ ได้้ คำำ�ตอบที่่� ถููกต้้ อง หรืื อต้้ องใช้้ หลายช่่ องทางเพื่่� อที่่� จะได้้ วิิธีี แก้้ ปััญหาที่่� เหมาะสม หมายความ
ว่่ าเราทำำ �ให้้ พวกเขาเกิิ ดความยุ่่�งยากกว่่ าที่่�ควรจะเป็็ น
ด้้ วยเหตุุ นี้้� วิิ ธีี หนึ่่� งในการตรวจวัั ดความสำำ �เร็็ จขององค์์ กรคืื อ คะแนนความยุ่่�งยากของลูู กค้้ า (Customer Effort Score – CES)
เราทำำ �หน้้ าที่่�เป็็ นตัั วกลางสำำ �หรัั บ CES ซึ่่� งในการสำำ �รวจของเรา เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบทำำ �การประมาณค่่ าเปอร์์ เซ็็ นต์์ ของลูู กค้้ าที่่�พวก
เขาเชื่่�อว่่ าน่่าจะเห็็ นด้้ วยว่่ าทางบริิ ษััทจัั ดการปัั ญหาของพวกเขาโดยไม่่ ยุ่่� งยาก โดยเฉลี่่� ยแล้้ ว แชมเปี้� ้ ยน (Champions) เชื่่� อว่่ า
85% ของลูู กค้้ าน่่ าจะเห็็ นด้้วยว่่ าพวกเขาให้้ ความช่่ วยเหลืื อโดยไม่่ ยุ่่� งยาก ซึ่่� งสูู งกว่่ าสัั ดส่่ วนความเชื่่� อของผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ (74% ของลูู กค้้ า) (โปรดดูู ที่่� รูู ป 10)
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รูู ป 10 การประเมิิ นความยุ่่�งยากของลูู กค้้ า
มีีลูู กค้้ ากี่่� เปอร์์ เซ็็ นต์์ ที่่�คุุณเชื่่� อว่่ าน่่ าจะเห็็ นด้้ วยว่่ าบริิ ษััทของคุุ ณจัั ดการปััญหาของพวกเขาโดยไม่่ ยุ่่� งยาก
(ค่่ าเฉลี่่� ยขององค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
สูู งกว่่ า 15%

74%

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=133)

85%

81%

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=174)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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ประสบการณ์์ ของเจ้้ าหน้้ าที่่� การเตรีียมเจ้้ าหน้้ าที่่� ให้้ พร้้อมสำำ �หรัั บความสำำ �เร็็ จ
ในรายงานฉบัั บนี้้� เราได้้ อภิิ ปรายแนวคิิ ดของแนวทางปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศเกี่่� ยวกัั บการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า “แบบองค์์ รวม”
แน่่ นอนว่่ าส่่วนสำำ �คัั ญของแนวทางปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศจะเกี่่� ยวข้้ องกัั บประสบการณ์์ ของ ลูู กค้้ า แต่่ เราไม่่ สามารถมองข้้ าม
ประสบการณ์์ ของเจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ายบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าคืือแนวหน้้ าของการมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับลูู กค้้ าครั้้� งแล้้ วครั้้� ง
เล่่ า จึึ งเป็็ นเรื่่� องสำำ �คัั ญที่่�พวกเขาจะต้้ องพร้้ อมสร้้ างความประทัั บใจแก่่ ลููกค้้ า และช่่ วยเสริิ มสร้้ างความภัั กดีีต่่ อบริิ ษััทและต่่ อ
แบรนด์์

การทำำ �ลายไซโลการติิ ดต่่ อหลายช่่ องทาง
ก่่ อนหน้้ านี้้� เราได้้ อภิิ ปรายว่่าแชมเปี้้� ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่� จะเสนอช่่ องทาง
ปฏิิ สััมพัั นธ์์ หลายช่่ องทางกัั บลูู กค้้ ามากกว่่ าคู่่� แข่่ งอย่่ างไร ในทางทฤษฎีีแล้้ ว หลัั กการ
ดัั งกล่่ าวจะช่่ วยปรัั บปรุุ ง CX จากการเสนอทางเลืื อกและความยืื ดหยุ่่�นแก่่ ลููกค้้ ามาก
ขึ้้� น แต่่ ในทางปฏิิ บััติิอาจไม่่ เป็็ นจริิ งเสมอไป

แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
มีีแนวโน้้ มมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� ง
เริ่่� มต้้ น (Starter) ถึึ ง 4.5
เท่่ า ที่่� จะมีีความสามารถใน
การมองเห็็ นหลายช่่ อง
ทางในระดัับผู้้�นำำ�ของ
ตลาด

ลองพิิ จารณาสถานการณ์์ ที่่�ลููกค้้ าได้้ หารืื อปัั ญหาทางโทรศัั พท์์ กัับเจ้้ าหน้้ าที่่�บริิ การ
ลูู กค้้ า และหลัั งจากนั้้� นสองสามวัั นก็็ ติิดตามคำำ �ถามเดิิ มและมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ กัับเจ้้ าหน้้ าที่่�
อีี กคนหนึ่่� งผ่่ านการแชทออนไลน์์ หากไม่่ มีี การเก็็ บโปรไฟล์์ ข้้ามช่่ องทางที่่� ชััดเจน ซึ่�่ งมีี
ข้้ อมูู ลเกี่่� ยวกัั บลูู กค้้ า ปัั ญหาของลูู กค้้ า และความคืื บหน้้ าเพื่่� อให้้ ได้้ วิิธีี แก้้ ไข เป็็ นไปได้้
ยากที่่� เจ้้ าหน้้ าที่่�ซึ่�่ งแชทกัั บลูู กค้้ าจะสามารถมอบประสบการณ์์ ที่่�พึึงประสงค์์ ได้้
สถานการณ์์ นี้้� เน้้ นย้ำำ� �ถึึ งความสำำ �คัั ญของการจัั ดเตรีียมความสามารถในการมองเห็็ น
ลูู กค้้ าหลายช่่ องทางสำำ �หรัั บเจ้้ าหน้้ าที่่� ซึ่่� งเป็็ นความสามารถที่่� แปรผัั นตามการพัั ฒนาด้้ านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าของ
องค์์ กร

ในการวิิ จััยนี้้� เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบได้้ ให้้ คะแนนความสามารถขององค์์ กรของตนในการสร้้ างโปรไฟล์์ ลููกค้้ าที่่�มีี การเก็็ บประวัั ติิและมีี
ความครอบคลุุ ม ซึ่่� งเรีียกใช้้ ได้้ ในทุุ กช่่ องทางปฏิิ สััมพัั นธ์์ แชมเปี้� ้ ยน (Champions) จำำ �นวนมาก (45%) ให้้ คะแนนองค์์ กรของตน
ว่่ าอยู่่� ในระดัั บผู้้�นำำ�ของตลาด โดยระบุุ ว่่าสามารถดูู โปรไฟล์์ ลููกค้้ าของพวกเขาในลัั กษณะ “แหล่่ งข้้ อมูู ลจริิ งที่่� เป็็ นหนึ่่� งเดีียว”
สำำ �หรัั บประวัั ติิการบริิ การ ในทางตรงข้้ าม มีีผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) เพีียง 10% ที่่� เชื่่�อมั่่� นในระดัั บเดีียวกัั นในเรื่่� องความสมบูู รณ์์
ของโปรไฟล์์ ลููกค้้ าของพวกเขา (โปรดดูู ที่่� รูู ป 11)
และที่่� มากไปกว่่ า คุุ ณภาพ ของความสามารถในการมองเห็็ นหลายช่่ องทางขององค์์ กร ยัั งมีีคำำ �ถามว่่ าองค์์ กรสามารถส่่ งข้้ อมูู ล
ดัั งกล่่ าวให้้ แก่่ เจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ รวดเร็็ วเพีียงใด เมื่่� อเราขอให้้ ผู้้�ตอบอธิิ บายว่่ าองค์์ กรของตนสร้้ างโปรไฟล์์ ลููกค้้ าข้้ามช่่ องทางอย่่ างไร
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ส่่ วนใหญ่่ (57%) กล่่ าวว่่ ากระบวนการดัั งกล่่ าวต้้ องดำำ �เนิิ นการด้้ วยตนเองตามรอบระยะเวลา ในขณะ
ที่่� แชมเปี้้� ยน (Champions) เพีียง 19% ที่่� รายงานว่่ าองค์์ กรของตนเป็็ นเช่่ นนั้้� น ในทางตรงข้้ าม แชมเปี้� ้ ยน (Champions) 37%
รายงานว่่ าโปรไฟล์์ ข้้ามช่่ องทางจะพัั ฒนาขึ้้� นโดยอัั ตโนมัั ติิ และได้้ รัับการอัั ปเดตตลอดเวลา ในขณะที่่� ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)
จะมีีเพีียง 13% เท่่ านั้้� น องค์์ กรที่่� มีี การพัั ฒนาด้้ านบริิ การและการสนัั บสนุุ นสูู งกว่่ า สามารถส่่ งข้้ อมูู ลให้้ แก่่ เจ้้ าหน้้ าที่่�แบบข้้ ามช่่ อง
ทางได้้ อย่่ างเป็็ นปัั จจุุ บัันมากกว่่ า
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รูู ป 11 การเสนอความสามารถในการมองเห็็ นข้้ ามช่่ องทาง โดยใช้้ โปรไฟล์์ ลููกค้้ าที่่� มีีประสิิ ทธิิ ภาพ
คุุ ณให้้ คะแนนองค์์ กรของคุุ ณอย่่ างไรเกี่่� ยวกัั บความสามารถในการสร้้ างโปรไฟล์์ ลููกค้้ าที่่� มีี การเก็็ บประวัั ติิและมีีความครอบคลุุ ม
(กล่่ าวคืือ เรีียกใช้้ ได้้ ในทุุ กช่่ องทางปฏิิ สััมพัั นธ์์ ) (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=115)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีี
แนวโน้้ มที่่�จะอยู่่�ในระดัั บ
ผู้้�นำำ�ของตลาดสูู งกว่่ าผู้้�ที่่�
เพิ่่� งเริ่่� มต้้น (Starter) ถึึ ง
4.5 เท่่ า

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=157)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=146)

63%
52%

45%

42%

27%

22%

26%
13%

10%
เป็็ นผู้้�นำำ �ของตลาด โปรไฟล์์ ลููกค้้ าของ
เราสามารถเรีียกดูู ได้้ ในลัั กษณะ
“แหล่่ งข้้ อมูู ลจริิ งที่่� เป็็ นหนึ่่� งเดีียว”
สำำ �หรัั บประวัั ติิการบริิ การ

เพีียงพอหรืื อต่ำำ� �
กว่่ านั้้� น

แข็็ งแกร่่ ง

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

การมอบความสามารถในการมองเห็็ นในทุุ กช่่ องทางที่่� มีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ เป็็ นวิิ ธีี หนึ่่� งที่่� องค์์ กรสามารถทำำ �ลายไซโลได้้ อีี กวิิ ธีี หนึ่่� งคืื อการ
ทำำ �ให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�สามารถสัั บเปลี่่� ยนช่่ องทางปฏิิ สััมพัั นธ์์ ได้้ อย่่ างไร้้ รอยต่่ อ เพื่่� อให้้ สามารถให้้ บริิ การลูู กค้้ าได้้ ดีียิ่่� งขึ้้� น เช่่ น เจ้้ าหน้้ าที่่�
คนหนึ่่� งอาจมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ ในการแชทออนไลน์์ กัับลูู กค้้ ารายหนึ่่� ง ในระหว่่ างที่่� มีีปฏิิ สััมพัั นธ์์ เจ้้ าหน้้ าที่่�อาจเห็็ นว่่ าการเปลี่่� ยนเป็็ นการ
ติิ ดต่่ อทางโทรศัั พท์์ น่่าจะช่่ วยเร่่ งรัั ดการแก้้ ปััญหาได้้ ความสามารถในการเปลี่่� ยนช่่ องทางติิ ดต่่ อโดยที่่� ไม่่ ทำำ�ให้้ การแก้้ ปััญหาของ
ลูู กค้้ าต้้องขาดความต่่ อเนื่่� อง จะส่่ งเสริิ มประสบการณ์์ เชิิ งบวกที่่� ลููกค้้ าได้้ รัับ การติิ ดขัั ดเนื่่� องจากช่่ องทางที่่� ขาดประสิิ ทธิิ ภาพ
หรืื อการเปลี่่� ยนช่่ องทางโดยที่่� ขาดความต่่ อเนื่่� องหรืื อเกิิ ดการหยุุ ดชะงัั ก จะทำำ �ให้้ ลููกค้้ าได้้ รัับประสบการณ์์ ในเชิิ งลบ และ
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) ก็็ ทำำ�ได้้ เหนืื อกว่่ าในเรื่่� องนี้้� เช่่ นกััน: 76% ของแชมเปี้� ้ ยน (Champions) ระบุุ ว่่าเจ้้ าหน้้ าที่่� ฝ่่ายบริิ การ
และการสนัั บสนุุ นมีีความสามารถในการสลัั บช่่ องทางการสนัั บสนุุ นลููกค้้ าได้้ อย่่ างราบรื่่� น ซึ่่� งมีีอัั ตราเป็็ น 4 เท่่ าของผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� ม
ต้้ น (Starter) (19%) (โปรดดูู ที่่� รูู ป 12)
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รูู ป 12 ความสามารถในการสลัั บช่่ องทางให้้ บริิ การอย่่ างราบรื่่� น
ทีีมงานฝ่่ายบริิ การลูู กค้้ ามีีความสามารถในการสลัั บช่่ องทางที่่� พวกเขาสื่่� อสารโต้้ ตอบกัั บลูู กค้้ า เพื่่� อให้้ สามารถตอบสนองความ
ต้้ องการของลูู กค้้ าได้้ ดีียิ่่� งขึ้้� น (เช่่ น การโอนการสนทนาจากโทรศัั พท์์ เป็็นการแชทกัั บลูู กค้้ า) หรืือไม่่
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=170)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
มีีแนวโน้้ มที่่�จะเปลี่่� ยนช่่ อง
ทางการติิ ดต่่ อได้้ อย่่ าง
ราบรื่่� นมากกว่่ าถึึ ง 4 เท่่ า

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=171)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
(N=139)

76%

39%
19%
ใช่่ ทีีมงานฝ่่ ายบริิ การลูู กค้้ า
สามารถสลัั บช่่ องทางได้้
อย่่ างราบรื่่� น

46%

54%
33%

22%
ใช่่ แต่่ ยัังคงสามารถ
ปรัั บปรุุ งประสบการณ์์ ของ
ผู้้� ใช้้ ได้้

6%

1%

ไม่่

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

การปรัั บปรุุ งประสบการณ์์ ของเจ้้ าหน้้ าที่่� จะช่่ วยผลัั กดัั นประสิิ ทธิิ ภาพ
และช่่ วยหลีีกเลี่่� ยงสภาวะหมดความพร้้ อมทำำ �งาน
หนึ่่� งในความเชื่่� อหลัั กของสเกลการพัั ฒนาของเราเกี่่� ยวข้้ องกัั บประสบการณ์์ ด้้ านเทคโนโลยีีที่่� องค์์ กรมอบให้้ กัับเจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่าย
บริิ การและการสนัั บสนุุ นของตน เราได้้ อธิิ บายถึึ งความสัั มพัั นธ์์ ต่่างๆ ที่่� พบในขอบเขตนี้้� : เครื่่� องมืื อสามารถแสดงโปรไฟล์์ ลููกค้้ า
ข้้ ามช่่ องทางได้้ อย่่ างทัั นท่่ วงทีีและครอบคลุุ มหรืื อไม่่ และเจ้้ าหน้้ าที่่�มีีความสามารถในการสลัั บระหว่่ างช่่ องทางปฏิิ สััมพัั นธ์์ ของ
ลูู กค้้ าได้้ อย่่ างราบรื่่� นหรืื อไม่่ ในการประเมิิ นประสบการณ์์ ด้้ านเทคโนโลยีีอย่่ างครอบคลุุ มยิ่่� งขึ้้� น เราขอให้้ ผู้้�ตอบให้้ คะแนนความพึึ ง
พอใจของทีีมงานฝ่่ายบริิ การและการสนัั บสนุุ นของพวกเขา เกี่่� ยวกัั บเทคโนโลยีีและเครื่่� องมืื อที่่� พวกเขาใช้้ ในการปฏิิ บััติิงานของ
ตนเอง สเกลคะแนนมีีตั้้� งแต่่ 0 (ไม่่ พึึงพอใจอย่่ างสิ้้� นเชิิ ง) ไปจนถึึ ง 10 (พึึ งพอใจอย่่ างยิ่่� ง) ซึ่�่ ง 93% ของแชมเปี้� ้ ยน
(Champions) ให้้ คะแนนความพึึ งพอใจของทีีมของตนสำำ �หรัั บโซลูู ชัันของศูู นย์์ ช่่วยเหลืื อในระดัั บ 9 และ 10 ซึ่่� งแตกต่่ างอย่่ าง
มากจากตัั วเลข 28% ของดาวรุ่่�ง (Riser) และ 6% ของผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ที่่� ชื่่� นชมเกี่่� ยวกัั บเครื่่� องมืื อที่่� ทีีมงานของตนใช้้
ในระดัั บเดีียวกัั น
การมุ่่�งเน้้ นให้้ ทีี มงานฝ่่ายบริิ การและการสนัั บสนุุ นได้้ ใช้้ เทคโนโลยีีที่่� ดีีที่่�สุุดในกลุ่่�ม
เจ้้ าหน้้ าที่่� ที่่�องค์์ กรผู้้� เป็็ น
เดีียวกัั น ส่่ งผลดีีหลายประการ เราได้้ พููดถึึ งผลดีีเหล่่ านั้้� นไปบ้้ างแล้้ ว ตั้้� งแต่่ ความ
เลิิศสามารถรัับคำำ �ร้้องขอ
คล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็ นจุุ ดศูู นย์์ กลาง ไปจนถึึ งการผลัั กดัั นการแก้้
ปัั ญหาสำำ �หรัั บลูู กค้้ าที่่�มีีประสิิ ทธิิ ภาพมากขึ้้� น และผลดีีอีีกอย่่ างหนึ่่� งก็็ คืือ ประสิิ ทธิิ ภาพ
ได้้ เกืื อบสองเท่่ า (มากกว่่ า
และความสามารถในการรองรัั บปริิ มาณงานของเจ้้ าหน้้ าที่่� ในเชิิ งคุุ ณภาพ ข้้ อมูู ลนี้้�
ถึึ ง 92%) ภายในเวลา
ช่่ วยให้้ เห็็ นได้้ อย่่ างชัั ดเจนว่่ าแชมเปี้้� ยน (Champions) เชื่่�อว่่ าพวกเขาทำำ �ได้้ ดีี ในเรื่่� อง
ปริิ มาณงานที่่� เจ้้ าหน้้ าที่่�รองรัั บได้้ ESG ได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบได้้ ให้้ คะแนนประสิิ ทธิิ ภาพของ
เท่่ ากัับเจ้้ าหน้้ าที่่� ที่่�องค์์ กร
ทีีมงานของตน ซึ่่� งผู้้�ตอบซึ่่� งถูู กระบุุ เป็็ นแชมเปี้้� ยน (Champions) สี่่�จากห้้ าราย (80%)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)
ให้้ คะแนนองค์์ กรของตนว่่ าอยู่่� ในระดัั บผู้้�นำำ�ตลาดหรืื อระดัั บเข้้ มแข็็ ง สำำ �หรัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� ง
เริ่่� มต้้ น (Starter) มีีเพีียง 23% เท่่ านั้้� นที่่� ให้้ คะแนนตนเองในระดัั บสูู งเช่่ นนี้้� กล่่ าวอีี ก
นัั ยหนึ่่� ง แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่�จะมีีผลงานที่่� ดีี ในแง่่ ประสิิ ทธิิ ภาพของเจ้้ าหน้้ าที่่� มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)
ถึึ ง 3.5 เท่่ า
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และเป็็ นอีีกครั้้� งที่่� ข้้อมูู ลเชิิ งปริิ มาณของเราสนัั บสนุุ นการประเมิิ นเชิิ งปริิ มาณนี้้� ในการสำำ �รวจครั้้� งนี้้� เราได้้ บัันทึึ กจำำ �นวนทีีมงานที่่� มีี
บทบาทด้้ านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าโดยเฉพาะหรืื อรัั บผิิ ดชอบงานดัั งกล่่ าวเป็็ นส่่ วนใหญ่่ และเรายัั งได้้ บัันทึึ กจำำ �นวนรวม
ของการสอบถาม คำำ �ร้้ องขอ และใบสั่่� งงาน ที่่� รองรัั บได้้ ต่่อเดืื อน เมื่่� อใช้้ จุุดข้้ อมูู ลทั้้� งสองร่่ วมกัั น เราสามารถระบุุ การตรวจวัั ดเชิิ ง
ปริิ มาณสำำ �หรัั บปริิ มาณงานที่่� เจ้้ าหน้้ าที่่�รองรัั บได้้ ซึ่่� งก็็ คืือจำำ �นวนของใบสั่่� งงานที่่� สมาชิิ กทีีมสนัั บสนุุ นรองรัั บได้้ โดยเฉลี่่� ยต่่อคนต่่ อ
เดืื อน และอีีกเช่่ นกัั น แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีความโดดเด่่ นอย่่ างมากในเมตริิ กนี้้� ซึ่่� งเจ้้ าหน้้ าที่่� รองรัั บคำำ �ร้้องขอได้้ ถึึงเกืื อบ
สองเท่่ า (มากกว่่ า 92%) ต่่ อเดืื อน เมื่่� อเทีียบกัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) (โปรดดูู ที่่� รูู ป 13)

รูู ป 13 การตรวจวัั ดปริิมาณงานที่่� เจ้้ าหน้้ าที่่� รองรัั บได้้
จำำ �นวนข้้ อสอบถามที่่� ตััวแทนฝ่่ายบริิ การลูู กค้้ าหนึ่่� งคนรองรัั บได้้ ต่่อเดืือน (ค่่ าเฉลี่่� ยจากองค์์ กรที่่� มีี 100 คนขึ้้� นไป)
144
สูู งกว่่ า 92%

75

72

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=129)

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=124)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=91)

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ในอีี กด้้ านหนึ่่� ง ข้้ อมูู ลของเราเผยให้้ เห็็ นความสัั มพัั นธ์์ ปฏิิ ภาคระหว่่ างการพัั ฒนาด้้ านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น เทีียบกัั บ
จำำ �นวนปัั ญหาเนื่่� องจากการกลัั บมาติิ ดตามปัั ญหาซ้ำำ� �ของทีีมงาน เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบอธิิ บายอัั ตราการกลัั บมาติิ ดตามปัั ญหาซ้ำำ� �
ภายในองค์์ กรบริิ การและการสนัั บสนุุ น และแชมเปี้� ้ ยน (Champions) จำำ �นวนมาก (40%) ระบุุ ว่่าการกลัั บมาติิ ดตามปัั ญหาซ้ำำ� �
ไม่่ ใช่่ ปััญหาแต่่ อย่่ างใด ซึ่่� งมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ถึึ ง 6.7 เท่่ า (6%) (โปรดดูู ที่่� รูู ป 14) ผลโดยนัั ยก็็คืือ การมอบ
เครื่่� องมืื อที่่� ทีี มงานต้้ องการในการปฏิิ บััติิงานให้้ แก่่ ทีี มงาน นอกเหนืื อจากการฝึึ กอบรมและการจัั ดหาพนัั กงานที่่� เหมาะสมสำำ �หรัั บ
ทีีมงาน ช่่ วยให้้ แชมเปี้้� ยน (Champions) ประสบปัั ญหาน้้ อยกว่่ าในการรัั กษาพนัั กงาน
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รูู ป 14 การตรวจวัั ดความไม่่ สะดวกที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการกลัั บมาติิ ดตามปััญหาซ้ำำ� �ของเจ้้ าหน้้ าที่่�
คุุ ณให้้ คะแนนอัั ตราการกลัั บมาติิ ดตามปััญหาซ้ำำ� �ของทีีมงานฝ่่ายการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าที่่� องค์์ กรของคุุ ณอย่่ างไร
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
มีีแนวโน้้ มที่่�จะประสบ
ปััญหาเกี่่� ยวกัั บการกลัั บ
มาติิ ดตามปััญหาซ้ำำ� �ของ
เจ้้ าหน้้ าที่่� น้้อยกว่่ าถึึ ง
6.7 เท่่ า

6%

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

55%

49%
40%

41%

37%

32%

28%

10%
ไม่่ เป็็ นปัั ญหาแต่่
อย่่ างใด

ไม่่ เป็็ นปัั ญหามาก
นัั ก

เฉยๆ/เป็็ นปัั ญหา

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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การเชื่่� อมโยงความเป็็นเลิิ ศด้้านบริิ การและการสนัั บสนุุ นเข้้ ากัั บผลลัั พธ์์ทางธุุ รกิิ จที่่�ดีียิ่่� งขึ้้� น
การวิิ จััยซึ่่� งอธิิ บายถึึ งประเด็็ นนี้้� ได้้ ชี้้� ให้้ เห็็ นอย่่ างชัั ดเจนว่่ าสเกลการพัั ฒนาที่่� พััฒนาขึ้้� นมีีความสัั มพัั นธ์์ ที่่�ชััดเจนกัั บเมตริิ กความ
สำำ �เร็็ จภายในองค์์ กรบริิ การและการสนัั บสนุุ น แต่่ ความสัั มพัั นธ์์ ไม่่ ได้้ มีี เพีียงต่่ อองค์์ กรบริิ การและการสนัั บสนุุ นเท่่ านั้้� น แต่่ ยัังมีี
ความเชื่่� อมโยงกัั บการตรวจวัั ดความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิจที่่� กว้้ างขวางยิ่่� งขึ้้� น เช่่ น ความพึึ งพอใจของลูู กค้้ า การเติิ บโตของฐานลูู กค้้ า
และการใช้้ จ่่ายของฐานลูู กค้้ า ไปจนถึึ งความมั่่� นใจในความสามารถขององค์์ กรในการรัั กษาลูู กค้้ า เห็็ นได้้ อย่่ างชัั ดเจนว่่ าการ
ปรัั บปรุุ งฝ่่ายงานบริิ การและการสนัั บสนุุ นจะช่่ วยให้้ องค์์ กรอยู่่� ในสถานะพร้้ อมสร้้ างความพึึ งพอใจให้้ กัับลูู กค้้ าของตนมากขึ้้� น ซึ่่� ง
จะช่่ วยส่่ งเสริิ มสถานภาพโดยรวมของธุุ รกิิจ

การสร้้ างความพึึ งพอใจของลูู กค้้ าเพื่่� อเพิ่่� มการมีีปฏิิ สััมพัั นธ์์
โอกาสสำำ �หรัั บทีีมงานบริิ การและการสนัั บสนุุ นในการข้้ ามพ้้ นจากการพิิ จารณาต้้ นทุุ นเป็็ นหลัั ก ไปสู่่� การสร้้ างความแตกต่่ างในการ
แข่่ งขัั น ขึ้้� นอยู่่�กัับความสามารถขององค์์ กรในการปรัั บปรุุ งความพึึ งพอใจของลูู กค้้ า เมื่่� อปรัั บปรุุ งความพึึ งพอใจของลูู กค้้ า ทีีม
สนัั บสนุุ นได้้ ช่่วยให้้ องค์์ กรสร้้ างความภัั กดีีและปฏิิ สััมพัั นธ์์ ของลูู กค้้ า ซึ่�่ งส่่ งผลสู่่� การเติิ บโตของส่่ วนแบ่่ งการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ าและ
การรัั กษาลูู กค้้ า
เพื่่� อที่่� จะยืื นยัั นว่่ าสเกลการพัั ฒนาของเรามีีความเชื่่� อมโยงกัั บความพึึ งพอใจของลูู กค้้ าหรืื อไม่่ เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบตอบว่่ า
ประสิิ ทธิิ ภาพขององค์์ กรของพวกเขาเป็็ นอย่่ างไร เมื่่� อเทีียบกัั บเป้้ าหมายด้้ านความพึึ งพอใจของลูู กค้้ าขององค์์ กรเอง (CSAT)
แชมเปี้้� ยน (Champions) จำำ �นวนมาก (43%) ที่่� ตอบแบบสำำ �รวจ รายงานว่่ าทำำ�ได้้ ดีี กว่่ าเป้้ าหมายโดยปกติิ และมีีอีีก 35% ที่่�
รายงานว่่ าพวกเขามัั กทำำ �ได้้ ตามเป้้ าหมาย กล่่ าวอีี กนัั ยหนึ่่� ง แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่�จะทำำ �ได้้ ดีี กว่่ าเป้้ าหมายด้้ าน
ความพึึ งพอใจของลูู กค้้ าโดยปกติิ มากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) (7%) ถึึ ง 6.1 เท่่ า (โปรดดูู ที่่� รูู ป 15)
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร

22

รูู ป 15 ประสิิ ทธิิ ภาพ CSAT เมื่่� อเทีียบกัั บเป้้าหมาย
โดยปกติิ แล้้ วองค์์ กรของคุุ ณมีีประสิิ ทธิิ ภาพอย่่ างไรเกี่่� ยวกัั บความพึึ งพอใจของลูู กค้้ า (หรืือ CSAT)
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีี
แนวโน้้ มที่่�จะทำำ �ได้้ ดีี กว่่ าเป้้า
หมาย CSAT สูู งกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� ง
เริ่่� มต้้น (Starter)ถึึ ง 6.1 เท่่ า

43%

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

43%

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

50%
35%

37%
26%

7%

17%

โดยปกติิ คะแนนจะสูู งกว่่ า
เป้้ าหมาย/ความคาดหวัั ง
ของเรา

13%

13%
คะแนนเป็็ นไปตามเป้้ า
หมาย/ความคาดหวัั งของ
เรา

โดยปกติิ คะแนนจะต่ำำ� �กว่่ า
เป้้ าหมาย/ความคาดหวัั ง
ของเรา

7% 9%

เราไม่่ มีี การวัั ดอย่่ างเป็็ น
กิิ จจะลัั กษณะ/ไม่่ ทราบ

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ยัั งมีีการเชื่่� อมโยงระหว่่ างการพัั ฒนากัั บเมตริิ กผลการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิจจำำ �นวนหนึ่่� งด้้ วย ความพึึ งพอใจของลูู กค้้ ามัักจะถูู กนำำ �มา
เชื่่�อมโยงกัั บการเติิ บโตของส่่ วนแบ่่ งตลาด ทฤษฎีีคืื อ CX ที่่� ดีี เยี่่� ยมจะนำำ �ไปสู่่�ความพึึ งพอใจของลูู กค้้ าที่่�สููงขึ้้� น ซึ่�่ งก่่ อให้้ เกิิ ดการ
ชื่่�นชมแบบปากต่่ อปาก และช่่ วยขยายฐานลูู กค้้ า เพื่่� อทดสอบทฤษฎีีนี้้� เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบได้้ อธิิ บายว่่ าองค์์ กรของตนมีี
ประสิิ ทธิิ ภาพอย่่ างไรในช่่ วงหกเดืื อนที่่� ผ่่านมา โดยระบุุ ว่่าพวกเขาได้้ พบการเพิ่่� มขึ้้� นโดยสุุ ทธิิ ของจำำ �นวนลูู กค้้ า หรืื อไม่่ พบการ
เปลี่่� ยนแปลงของจำำ �นวนลูู กค้้ า หรืื อพบการลดลงโดยสุุ ทธิิ ของจำำ �นวนลูู กค้้ า แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มากกว่่ าสามในสี่่� (76%)
รายงานถึึ งการเพิ่่� มขึ้้� นของจำำ �นวนลููกค้้ า ซึ่่� งคิิ ดเป็็ นอัั ตรา 3.3 เท่่ าของผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) (23%) (โปรดดูู ที่่� รูู ป 16)
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 16 การเปลี่่� ยนแปลงของส่่ วนแบ่่ งตลาด
ข้้ อใดสอดคล้้ องกัั บผลงานขององค์์ กรของคุุ ณในช่่ วง 6 เดืือนที่่� ผ่่านมามากที่่� สุุด
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนวโน้้ มที่่�
จะเพิ่่� มขนาดฐานลูู กค้้ าสูู งกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� ง
เริ่่� มต้้น (Starter) ถึึ ง 3.3 เท่่ า

76%
60%
46%
23%
เราได้้ เพิ่่� มจำำ�นวนลููกค้้ าซึ่่� งมา
จากคู่่�แข่่ งของเรา มากกว่่ า
จำำ �นวนที่่�เราเสีี ยให้้ กัับคู่่�แข่่ ง

49%
21%

13%

3%

3%

เราสูู ญเสีี ยจำำ �นวนลููกค้้ าให้้ กัับคู่่�
แข่่ งมากกว่่ าจำำ �นวนลููกค้้ าที่่� เพิ่่� ม
ขึ้้� นซึ่่� งได้้ มาจากคู่่�แข่่ งของเรา

เราไม่่ มีี การเปลี่่� ยนแปลง
ของจำำ �นวนลููกค้้ าเมื่่� อเทีียบ
กัั บคู่่�แข่่ งของเรา

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ในทำำ �นองเดีียวกัั น ความพึึ งพอใจของลูู กค้้ ายัังมีีความสัั มพัั นธ์์ (ในทางทฤษฎีี) กัั บการเพิ่่� มการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ าในระยะยาวอีีก
ด้้ วย แนวคิิ ดก็็ คืือ ลูู กค้้ าน่่าจะตอบรัั บข้้ อเสนอการขายผลิิ ตภััณฑ์์ ระดัั บสูู งขึ้้� นและการขายข้้ ามผลิิ ตภััณฑ์์ มากขึ้้� น จากผู้้� ให้้ บริิ การ
ที่่� สามารถตอบสนองความต้้ องการของพวกเขาได้้ เป็็ นอย่่ างดีี เพื่่� อทดสอบความเชื่่�อมโยงนี้้� เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบอธิิ บายว่่ าการใช้้
จ่่ ายของลูู กค้้ าต่่อรายมีีการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างไรในช่่ วงหกเดืื อนที่่� ผ่่านมา แชมเปี้� ้ ยน (Champions) ส่่ วนใหญ่่ (52%) ระบุุ
ว่่ าการใช้้ จ่่ายเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ แต่่ ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) รายงานเช่่ นนั้้� นเพีียง 6% เท่่ านั้้� น ในทางตรงข้้ าม ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� ม
ต้้ น (Starter)เกืื อบครึ่่� งหนึ่่� ง (49%) รายงานว่่ าการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ าต่่อรายคงที่่� หรืื อลดลง เมื่่� อเทีียบกัั บแชมเปี้้� ยน
(Champions) ที่่� รายงานเช่่ นนั้้� นเพีียง 15% (โปรดดูู ที่่� รูู ป 17)
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 17 แนวโน้้ มการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ า
จำำ �นวนเงิิ นที่่� ลููกค้้ าของคุุ ณใช้้ จ่่ายต่่ อปีีสำำ �หรัั บองค์์ กรของคุุ ณ (กล่่ าวคืือ จำำ �นวนเงิิ นโดยเฉลี่่� ยที่่� ลููกค้้ าใช้้ จ่่ายต่่ อปีีสำำ �หรัั บสิิ นค้้ าและ
บริิ การของคุุ ณ) มีีการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างไรในช่่ วง 6 เดืือนที่่� ผ่่านมา (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions) มีีแนว
โน้้ มที่่�จะเพิ่่� มการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ า
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญสูู งกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� ง
เริ่่� มต้้น (Starter) ถึึ ง 8.7 เท่่ า

ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=161)

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=167)

แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
(N=132)

57%

52%
43%

34%

6%

21%

19%

14%

เพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ย
สำำ �คัั ญ

28%

9%

6%
เพิ่่� มขึ้้� นพอ
ประมาณ

คงที่่�

9%

ลดลง

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ท้้ ายสุุด ข้้ อมูู ลนี้้� ชี้้� ให้้ เราเห็็ นว่่ าประสิิ ทธิิ ภาพในอดีีตนำำ �ไปสู่่�ความเชื่่�อมั่่� นในอนาคต: แชมเปี้� ้ ยน (Champions) 65% เชื่่� อว่่ าองค์์ กร
ของตนจะมีีการรัั กษาลูู กค้้ าของพวกเขาสูู งกว่่ าเป้้ าหมายในอีีก 12 เดืื อนข้้ างหน้้ า เทีียบกัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ซึ่่� งเชื่่� อเช่่ น
นั้้� นเพีียง 11%

ทีีมสนัั บสนุุ นได้้ รัับเครดิิ ตหรืื อไม่่
แม้้ เราพบความสัั มพัั นธ์์ มากมายระหว่่ างการพัั ฒนาด้้ านบริิ การและการสนัั บสนุุ นต่่ อผลการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิจเชิิ งบวก แต่่ ไม่่ จำำ �เป็็ น ที่่�
จะเป็็ นเหตุุ ผลซึ่่� งกัั นและกัั น แม้้ เราเชื่่� อว่่ ามีีความเป็็ นเหตุุ เป็็ นผลต่่ อกัั น ในกรณีีนี้้� ความคิิ ดเห็็ นของเรามีีความสำำ �คัั ญน้้อยกว่่ า
องค์์ กรต่่ างๆ ที่่� นำำ�เสนอในการวิิ จััยครั้้� งนี้้� และมีีหลัั กฐานในข้้ อมูู ลซึ่�่ งระบุุ ว่่าองค์์ กรต่่ างๆ เห็็ นถึึ งความเป็็ นเหตุุ เป็็ นผลต่่ อกัั น
ระหว่่ างผลงานของทีีมบริิ การและการสนัั บสนุุ นต่่ อผลลัั พธ์์ ทางธุุ รกิิจขององค์์ กร
เราได้้ ถามผู้้�ตอบว่่ าผู้้�นำำ�ระดัั บอาวุุ โสที่่� องค์์ กรของพวกเขามีีมุุ มมองอย่่ างไรต่่ อองค์์ กรบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า พวกเขา
สามารถเลืื อกคะแนนระหว่่ าง 5 (การบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าเป็็ นสิ่่� งที่่� สร้้างความแตกต่่ างในการแข่่ งขัั น) ถึึ ง 1 (การบริิ การ
และสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าเป็็ นแรงต้้ านของธุุ รกิิจ) องค์์ กรบริิ การและการสนัั บสนุุ นที่่�มีี การพัั ฒนาระดัั บสูู งขึ้้� นมีี แนวโน้้ มมากขึ้้� นที่่�จะ
มองว่่ าทีีมงานนี้้� เป็็ นสิ่่� งที่่� สร้้ างความแตกต่่ างในการแข่่ งขัั น: แชมเปี้� ้ ยน (Champions) 72% ระบุุ ว่่าหัั วหน้้ าธุุ รกิิ จน่่าจะให้้
คะแนนพวกเขาระดัั บ 5 เมื่่� อเทีียบกัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ที่่� ตอบเช่่ นนั้้� นเพีียง 19% (โปรดดูู ที่่� รูู ป 18)
ผู้้�นำำ�ธุุ รกิิจระดัั บอาวุุ โสในองค์์ กรแชมเปี้้� ยน (Champions) ระบุุ ว่่าทีี มบริิ การและการสนัั บสนุุ นของพวกเขาทำำ �ให้้ พวกเขามีีความ
โดดเด่่ นเหนืื อคู่่�แข่่ ง ข้้ อเท็็ จจริิ งนี้้� สนัับสนุุ นอย่่ างหนัั กแน่่ นว่่ ามีีความสัั มพัั นธ์์ ที่่�เป็็ นเหตุุ ผลต่่ อกัั น ระหว่่ างผลงานของฝ่่ายบริิ การ
และการสนัั บสนุุ นและความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิจ สำำ �หรัั บผู้้�ประกอบอาชีีพด้้ าน CX ที่่� ต้้องการเสริิ มสร้้ างอิิ ทธิิ พลภายในและการได้้ รัับ
ความยอมรัั บของทีีมบริิ การและการสนัั บสนุุ น การใช้้ แนวทางปฏิิ บััติิที่่�เป็็ นเลิิ ศของแชมเปี้้� ยน (Champions) ถืื อเป็็ นความ
พยายามที่่� คุ้้� มค่่ า
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 18 การรัั บรู้้�ของผู้้�นำำ�เกี่่� ยวกัั บทีีมการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า
ผู้้�นำำ�ระดัั บอาวุุ โสมีีมุุ มมองอย่่ างไรต่่ อฝ่่ายการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าขององค์์ กรของคุุ ณ
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

ผู้้�นำำ�ธุุ รกิิ จขององค์์ กร
แชมเปี้� ้ ยน (Champions)
มีีแนวโน้้ มที่่�จะมองว่่ าการ
บริิ การลูู กค้้ าเป็็นสิ่่� งที่่�
สร้้ างความแตกต่่ างสูู ง
กว่่ าถึึ ง 3.8 เท่่ า

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

72%

35%

42%

48%
21%

19%
5 – เห็็ นว่่าการบริิ การลูู กค้้ า
เป็็ นสิ่่� งที่่� สร้้ างความแตก
ต่่ างในการแข่่ งขัั น

37%
18%

4

7%

3 – เป็็ นกลาง และ 2, 1 – มอง
ว่่ าการบริิ การและสนัั บสนุุ น
ลูู กค้้ าเป็็ นแรงต้้ านของธุุ รกิิ จ

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ประสิิ ทธิิ ภาพภายใต้้ ความกดดัั น (และในสถานการณ์์ การระบาด)
พึึ งระลึึ กว่่ าในช่่ วงเวลาที่่� ดำำ�เนิิ นการรวบรวมข้้ อมูู ลในการสำำ �รวจครั้้� งนี้้� (7/14/20–8/8/20) เราได้้ ทราบข้้ อมูู ลในสถานการณ์์
เฉพาะ อัั นเนื่่� องมาจากสถานะของธุุ รกิิจต่่ างๆ ซึ่่� งได้้ รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ การระบาดระดัั บโลก คำำ �ถามเกี่่� ยวกัั บผลการ
ดำำ �เนิิ นธุุ รกิิจที่่� เราถาม ซึ่่� งเกี่่� ยวข้้ องกัั บส่่ วนแบ่่ งตลาดและแนวโน้้ มการใช้้ จ่่ายของลูู กค้้ า อยู่่�ภายใต้้ กรอบบริิ บท “ช่่ วงหกเดืื อนที่่�
ผ่่ านมา” ซึ่่� งเป็็ นขอบเขตเวลาที่่� กิิจกรรมทางเศรษฐกิิ จชะลอตัั ว ทั้้� งเนื่่� องจากการล็็ อกดาวน์์ โดยข้้ อบัั งคัั บของรัั ฐ และพฤติิ กรรม
การจัั บจ่่ ายที่่�รอบคอบยิ่่� งขึ้้� นของสัั งคม ในบริิ บทเพิ่่� มเติิ มนี้้� ผลงานที่่� แชมเปี้้� ยน (Champions) รายงานมีีความโดดเด่่ นเป็็ นพิิ เศษ
ในเรื่่� องการเสนอบริิ การและการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าในสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาด เราได้้ สัังเกตเห็็ นความสัั มพัั นธ์์ กัับสเกลการ
พัั ฒนาของเรา เราได้้ ถามผู้้�ตอบเกี่่� ยวกัั บนโยบายที่่� องค์์ กรของพวกเขาได้้ ประกาศ ซึ่�่ งเป็็ นผลเนื่่� องมาจากการแพร่่ ระบาดของโค
วิิ ด 19 ไม่่ น่่าแปลกใจที่่� การใช้้ นโยบายการทำำ �งานจากระยะไกลที่่� มีีความยืื ดหยุ่่�นมากขึ้้� นสำำ �หรัั บทีีมบริิ การและการสนัั บสนุุ น จะมีี
การรายงานมากที่่� สุุด (รายงานโดยผู้้�ตอบ 54%) แม้้ นโยบายการทำำ �งานจากระยะไกลที่่� ยืืดหยุ่่�นยิ่่� งขึ้้� นจะเป็็ นสิ่่� งที่่� แพร่่ หลาย แต่่
ความสำำ �เร็็ จ ในการใช้้ นโยบายเหล่่ านี้้� ของแต่่ ละองค์์ กรกลัั บแตกต่่ างกัั นค่่ อนข้้ างมาก เราได้้ ขอให้้ ผู้้�ตอบได้้ อธิิ บายลัั กษณะของ
กระบวนการเพื่่� อสนัั บสนุุ นให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�การบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าสามารถทำำ �งานได้้ จากที่่� บ้้าน และได้้ พบความแตกต่่ างที่่� เด่่ น
ชัั ดระหว่่ างองค์์ กรที่่� มีีระดัั บการพัั ฒนาต่่ างกัั น แชมเปี้� ้ ยน (Champions) เกืื อบครึ่่� งหนึ่่� ง (49%) รายงานว่่ าการเปลี่่� ยนแปลง
เพื่่� อสนัั บสนุุ นการทำำ �งานของเจ้้ าหน้้ าที่่� จากระยะไกล เป็็ นไปอย่่ างราบรื่่� นมาก ขณะที่่� ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ส่่ วนใหญ่่ (52%)
ระบุุ ว่่าการเปลี่่� ยนผ่่ านควรจะดีีกว่่ านี้้� หรืื อเป็็ นไปอย่่ างยากลำำ �บาก (โปรดดูู ที่่� รูู ป 19)
ไม่่ ว่่าจะเนื่่� องจากทีีมงานของพวกเขามีีขีีดความสามารถสูู งกว่่ า (ด้้ วยการฝึึ กอบรมและการรัั กษาพนัั กงานที่่� ดีี กว่่ า) โซลูู ชััน
สำำ �หรัั บศูู นย์์ ช่่วยเหลืื อที่่� ยืืดหยุ่่�นกว่่ า (เช่่ น โซลูู ชัันอิิ ง SaaS ซึ่�่ งต้้ องการเพีียงการเชื่่�อมต่่ อกัั บอิิ นเทอร์์ เน็็ ตในการทำำ �งาน) การใช้้
ข้้ อมูู ลเพื่่� อปรัั บปรุุ งปฏิิ บััติิการต่่ างๆ ให้้ ดีียิ่่� งขึ้้� น หรืื อเป็็ นผลรวมของทั้้� งสามปัั จจัั ย (น่่ าจะเป็็ นเช่่ นนั้้� น) แชมเปี้้� ยน (Champions) จึึ ง
สามารถอยู่่� ในสถานะที่่� ดีีที่่�สุุดในการจัั ดการความไม่่ แน่่ นอนของการแพร่่ ระบาดของโควิิ ด 19 โดยที่่� ไม่่ ส่่งผลกระทบต่่ อความ
สามารถในการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ ามากนัั ก
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 19 การประเมิิ นการเปลี่่� ยนผ่่ านเป็็นการทำำ �งานจากระยะไกลในสถานการณ์์ การระบาดของโควิิ ด 19
คุุ ณเชื่่� อว่่ าความพยายามสนัั บสนุุ นให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่� หรืือตัั วแทนฝ่่ายบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าสามารถทำำ �งานจากที่่� บ้้านได้้ มากขึ้้� น มีีการ
ดำำ �เนิิ นอย่่ างไร (ตามการรัั บรู้้�ของคุุ ณเองหรืือฟีีดแบ็็ กจากพนัั กงาน) (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=93)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) ประสบ
ความสำำ �เร็็ จในการ
เปลี่่� ยนเป็็นการทำำ �งาน
จากระยะไกลมากกว่่ าถึึ ง
4.9 เท่่ า

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=93)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=104)

57%

52%

49%
38%

38%
26%

17%

13%

10%
ราบรื่่� นมาก

ราบรื่่� น

ควรปรัั บปรุุ ง/ไม่่
ราบรื่่� น

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

สิ่่� งนี้้� สำำ�คัั ญอย่่ างไร สถานการณ์์ การทำำ �งานจากระยะไกลไม่่ เพีียงแพร่่ หลายเท่่ านั้้� น แต่่ จะยัั งคงอยู่่�ต่่อไปเป็็ นระยะเวลาค่่ อนข้้ าง
นาน: ในกลุ่่�มผู้้�ตอบที่่� ระบุุ ว่่าองค์์ กรของพวกเขาประกาศนโยบายการทำำ �งานจากระยะไกลที่่� ยืืดหยุ่่�นยิ่่� งขึ้้� น มีี 70% ที่่� รายงานว่่ า
องค์์ กรของพวกเขากำำ �ลัั งพิิ จารณาว่่ าการเปลี่่� ยนแปลงนโยบายเหล่่ านี้้� อาจเป็็ นไปอย่่ างถาวร
นอกจากนี้้� ข้้ อมูู ลยัั งระบุุ ด้้วยว่่ าลููกค้้ ายัังคงต้้ องการความตอบสนองที่่� ดีี แม้้ ในโลกยุุ คหลัั งการแพร่่ ระบาด: 78% ของผู้้�ตอบระบุุ
ว่่ า ความคล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็ นจุุ ดศูู นย์์ กลางได้้ มีีความสำำ �คัั ญเพิ่่� มขึ้้� น อัั นเป็็ นผลเนื่่� องมาจากโควิิ ด 19 ซึ่่� งเป็็ น
จำำ �นวนที่่� มากกว่่ าผู้้�ตอบที่่� ระบุุ ว่่าโควิิ ด 19 ได้้ ลดความสำำ �คัั ญของความคล่่ องตัั ว ในสัั ดส่่ วน 26 ต่่ อ 1 (โปรดดูู ที่่� รูู ป 20) และควร
ทราบว่่ าปรากฏการณ์์ นี้้� เด่่ นชัั ดเป็็ นพิิ เศษในเซกเมนต์์ ตลาดระดัั บกลางและตลาดองค์์ กรขนาดใหญ่่ ซึ่�่ ง SMB 65% รายงานว่่ า
ความคล่่ องตัั วได้้ มีีความสำำ �คัั ญเพิ่่� มขึ้้� น ทีีมบริิ การระยะไกลจะต้้ องสามารถเสนอการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าที่่�ทั้้� งรวดเร็็ วและมีี
ประสิิ ทธิิ ภาพ
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 20 ผลกระทบของโควิิ ด 19 ต่่ อความสำำ �คัั ญของความคล่่ องตัั วในการดำำ �เนิิ นงานที่่� ให้้ ลููกค้้ าเป็็นจุุ ดศูู นย์์ กลาง
ขณะที่่� องค์์ กรของคุุ ณจัั ดการสถานการณ์์ โควิิ ด 19 ความสำำ �คัั ญของความคล่่ องตัั ว (กล่่ าวคืือ ความสามารถในการปรัั บตัั วและทำำ �การ
เปลี่่� ยนแปลงอย่่ างรวดเร็็ วเพื่่� อตอบสนองความต้้ องการของลูู กค้้ า) มีีการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างไรที่่� องค์์ กรของคุุ ณ
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป N=512)
มีีความสำำ �คัั ญน้้ อยกว่่ าช่่ วง
ก่่ อนโควิิ ด 19 อย่่ างมาก 1%

ไม่่ ทราบ 1%

มีีความสำำ �คัั ญน้้ อยกว่่ าช่่ วง
ก่่ อนโควิิ ด 19 อยู่่�บ้้าง 2%
ไม่่ ได้้ มีีความสำำ �คัั ญมากกว่่ า
ช่่ วงก่่ อนโควิิ ด 19 17%

มีีความสำำ �คัั ญมากกว่่ าช่่ วงก่่ อน
โควิิ ด 19 อย่่ างมาก 37%

มีีความสำำ �คัั ญมากกว่่ าช่่ วง
ก่่ อนโควิิ ด 19 อยู่่�บ้้าง 41%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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สิ่่� งที่่� คุุณสามารถเรีียนรู้้�จากแชมเปี้� ้ ยน (Champions) ด้้ านบริิ การและการสนัั บสนุุ น
การเป็็ นผู้้�เป็็ นเลิิ ศต้้ องอาศัั ยวัั ฒนธรรมที่่� ให้้ ความสำำ �คัั ญต่่ อ CX ซึ่่� งขัั บเคลื่่� อนจากระดัั บบนสู่่� ระดัั บล่่ าง เมื่่� อเราถามผู้้�ตอบว่่ า CX
ถืื อเป็็ นสิ่่� งที่่� สำำ�คัั ญอย่่ างยิ่่� งต่่ อธุุ รกิิจใช่่ หรืื อไม่่ 94% เห็็ นด้้ วย อย่่ างไรก็็ ตาม ระดัั บของความเห็็ นด้้ วยมีีความแตกต่่ างกัั นไปตาม
ระดัั บการพัั ฒนาขององค์์ กร: 81% ของแชมเปี้้� ยน (Champions) เห็็ นด้้ วยอย่่ างยิ่่� ง ในขณะที่่� ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) มีีเพีียง
41% ระดัั บความสำำ �คัั ญที่่�สููงกว่่ าสะท้้ อนในพฤติิ กรรมของผู้้�นำำ�ธุุ รกิิจอาวุุ โสอย่่ างชัั ดเจน เมื่่� อเราถามผู้้�ตอบว่่ าผู้้�บริิ หารระดัั บ C
พิิ จารณาเมตริิ ก CX บ่่ อยเพีียงใด แชมเปี้้� ยน (Champions) 33% รายงานว่่ าดำำ�เนิิ นการเป็็ นประจำำ �ทุุ กวัั น ขณะที่่� ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) 63% รายงานว่่ าเมตริิ ก CX ได้้ รัับการพิิ จารณาโดยผู้้�บริิ หารระดัั บ C เพีียงเดืื อนละหนึ่่� งครั้้� งหรืื อน้้ อยกว่่ านั้้� น (โปรดดูู
ที่่� รูู ป 21)

รูู ป 21 การพิิ จารณา CX โดยผู้้�บริิ หารระดัั บ C
เมตริิ ก CX (เช่่ น NPS, CSAT, การรัั กษาลูู กค้้ า เป็็นต้้ น) ได้้ รัับการพิิ จารณาโดยผู้้�นำำ�ระดัั บอาวุุ โสขององค์์ กรของคุุ ณ เช่่ น ผู้้� บริิ หารธุุ รกิิ จ
ระดัั บ C (CEO, CFO, COO) หรืือเทีียบเท่่ า บ่่ อยเพีี ยงใด (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

63%
47%
33%
8%

16%
ทุุ กวัั น

45%

36%

26%

22%
ทุุ กสัั ปดาห์์

ทุุ กเดืื อนหรืื อนาน
กว่่ านั้้� น

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

การบริิ การและการสนัั บสนุุ นยัังคงเป็็ นความพยายามในระดัั บบุุ คคลต่่ อบุุ คคลเป็็ นส่่ วนใหญ่่ อย่่ าลืื มให้้ ความสำำ �คัั ญต่่ อผู้้�คนของ
คุุ ณ ข้้ อมูู ลตั้้� งต้้ นอย่่ างหนึ่่� งในสเกลการพัั ฒนาของเราคืื อ ความเชื่่�อว่่ าการฝึึ กอบรมสำำ �หรัั บทีีมงานบริิ การและการสนัั บสนุุ น มีี
ความเหมาะสม แต่่ การประเมิิ นเชิิ งความคิิ ดเห็็ นดัั งกล่่ าวมีีความหมายอย่่ างไร เพื่่� อหาคำำ �ตอบ เราได้้ ถามว่่ าเจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ รัับการฝึึ ก
อบรมในระหว่่ างชั่่� วโมงปฏิิ บััติิงานตามปกติิ โดยเฉลี่่� ย มากเพีียงใด ในแต่่ ละปีี โดยเฉลี่่� ยแล้้ วแชมเปี้้� ยน (Champions) ให้้ การฝึึ ก
อบรมสำำ �หรัั บทีีมงานของตนมากกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) สองวัั นครึ่่� งต่่ อปีี การลงทุุ นด้้ านการฝึึ กอบรมเป็็ นสิ่่� งที่่� แชมเปี้้� ยน
(Champions) ทำำ �ได้้ ดีี กว่่ าคู่่� แข่่ งอย่่ างชัั ดเจน
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เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) CX: ผู้้�นำำ� CX ซึ่่� งช่่ วยปรัั บปรุุ งกระบวนการ ผลัั กดัั นความสำำ �เร็็ จของธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างไร
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รูู ป 22 จำำ �นวนการฝึึกอบรมสำำ �หรัั บสมาชิิ กทีีมงานบริิ การและการสนัั บสนุุ น
ในแต่่ ละปีี พนัั กงานฝ่่ายบริิ การลูู กค้้ าทั่่� วไป (ไม่่ รวมพนัั กงานใหม่่ ) ได้้ รัับการฝึึกอบรมและการศึึ กษาอย่่ างเป็็นกิิ จจะลัั กษณะในระหว่่ าง
เวลาทำำ �งานปกติิ มากเพีี ยงใด (จำำ �นวนวัั นเฉลี่่� ยขององค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
6.86
5.72
4.18

ระดัั บ 1 (N=184)

ระดัั บ 2
(N=178)

ระดัั บ 3/4
(N=150)

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ผลของการสนัั บสนุุ นโดยมีีข้้ อมูู ลเป็็ นศูู นย์์ กลาง หลัั กการที่่� ว่่า “คุุ ณไม่่ สามารถปรัั บปรุุ งสิ่่� งที่่� คุุณไม่่ สามารถตรวจวัั ดได้้ ” เป็็ น
เรื่่� องจริิ งสำำ �หรัั บการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า แชมเปี้้� ยน (Champions) ใช้้ ข้้อมูู ลของพวกเขา: 97% อธิิ บายความครอบคลุุ ม
ของเมตริิ กและ KPI การสนัั บสนุุ นของตน ว่่ าอยู่่� ในระดัั บผู้้�นำำ�ตลาดหรืื อเข้้ มแข็็ ง นอกจากนี้้� ข้้ อมูู ลของพวกเขายัั งเป็็ นปัั จจุุ บััน
โดยมีี 63% ระบุุ ว่่าสามารถขอรายงานเมตริิ กและ KPI การสนัั บสนุุ นของพวกเขาได้้ แบบเรีียลไทม์์ แม้้ ว่่างานบริิ การและการ
สนัั บสนุุ นในปัั จจุุ บัันจะดำำ �เนิิ นการโดยมนุุ ษย์์ เป็็ นส่่ วนใหญ่่ แต่่ งานดัั งกล่่ าวจะต้้ องมีีข้้ อมูู ลเพื่่� อนำำ �ทาง
ระบบอัั ตโนมัั ติิและปัั ญญาประดิิ ษฐ์์ (AI) กำำ �ลัังสร้้ างผลกระทบ การรวบรวม การวิิ เคราะห์์ และการดำำ �เนิิ นการกัั บข้้ อมูู ลขนาด
ใหญ่่ แบบเรีียลไทม์์ ทำำ �ให้้ จำำ�เป็็ นต้้ องใช้้ ระบบอัั ตโนมัั ติิ แชมเปี้้� ยน (Champions) ตอบสนองต่่ อความจำำ �เป็็ นนี้้� และมีีแนวโน้้ มสูู งมาก
ที่่� จะปรัั บใช้้ วิิธีี การแบบอัั ตโนมัั ติิในการสร้้ างและอัั ปเดตโปรไฟล์์ ลููกค้้ าข้้ามช่่ องทาง ซึ่�่ งจะได้้ รัับการอัั ปเดตตลอดเวลา (37%
เทีียบกัั บ 13% ของผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter)) AI ได้้ เริ่่� มสร้้ างผลกระทบอย่่ างชัั ดเจนต่่ อผลงานด้้ านการบริิ การและการสนัั บสนุุ น
เช่่ นกัั น ประมาณ 9% ของผู้้�ตอบรายงานว่่ าองค์์ กรของตนได้้ ใช้้ งานแชทบอทอัั ตโนมัั ติิเต็็ มรูู ปแบบในการตอบคำำ �ถามของลูู กค้้ า
โดยเฉลี่่� ยแล้้ ว องค์์ กรดัั งกล่่ าวแจ้้ งเราว่่ าข้้อสอบถามของลูู กค้้ าประมาณ 8% ที่่� ส่่งไปยัั งแชทบอทดัั งกล่่ าวได้้ รัับการแก้้ ไขลุุ ล่่วง
โดยที่่� ไม่่ ต้้องมีีการโต้้ ตอบโดยตัั วแทนที่่� เป็็ นมนุุ ษย์์ แม้้ เทคโนโลยีีนี้้� จะเริ่่� มนำำ �มาใช้้ ได้้ ไม่่ นาน แต่่ เราสามารถเห็็ นได้้ อย่่ างชัั ดเจนถึึ ง
ศัั กยภาพของแชทบอทที่่� ใช้้ AI เพื่่� อแบ่่ งเบางานของมนุุ ษย์์
แชมเปี้� ้ ยน (Champions) จะลงทุุ นเพื่่� อความสำำ �เร็็ จ เราได้้ ถามผู้้�ตอบว่่ าพวกเขาคาดว่่ าองค์์ กรของตนจะมีีการเปลี่่� ยนแปลง
เกี่่� ยวกัั บการใช้้ จ่่ายสำำ �หรัั บเครื่่� องมืื อและเทคโนโลยีีด้้ าน CX อย่่ างไรในอีีก 12 เดืื อนข้้ างหน้้ า เกืื อบสามในห้้ า (57%) ของ
แชมเปี้้� ยน (Champions) คาดหมายว่่ าองค์์ กรของตนจะเพิ่่� มการลงทุุ นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ เทีียบกัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ซึ่่� งมีี
เพีียง 9% เท่่ านั้้� น (โปรดดูู ที่่�รููป 23) แม้้ แนวโน้้ มนี้้� จะไม่่ เป็็ นที่่� ประหลาดใจ เมื่่� อพิิ จารณาถึึ งความแตกต่่ างในการรัั บรู้้�ถึึงความ
สำำ �คัั ญเกี่่� ยวกัั บ CX แต่่ นี่่�เป็็ นการตัั ดสิิ นใจที่่� ท้้าทายสำำ �หรัั บองค์์ กรระดัั บผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) แชมเปี้้� ยน (Champions) มีีแนว
โน้้ มที่่� จะมีีผลงานเหนืื อกว่่ าผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) ในด้้ านความเป็็ นเลิิ ศด้้านบริิ การและการสนัั บสนุุ นอยู่่�แล้้ ว ดัั งนั้้� น เพื่่� อให้้ ผู้้�ที่่�
เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น (Starter) สามารถพัั ฒนาตามได้้ ทััน พวกเขาจะต้้ องเปลี่่� ยนรูู ปแบบการใช้้ จ่่ายให้้ เป็็ นทิิ ศทางตรงข้้ าม ด้้ วยเหตุุ นี้้� ผู้้�นำำ�
ด้้ าน CX ในองค์์ กรที่่� ล้้าหลัั งจำำ �เป็็ นจะต้้ องสงวนงบประมาณและนำำ �ไปใช้้ อย่่ างคุ้้�มค่่ าที่่�สุุด
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รูู ป 23 แนวโน้้ มการลงทุุ นด้้ าน CX ในช่่ วง 12 เดืือนข้้ างหน้้ า
คุุ ณคาดหวัั งว่่ าการลงทุุ นขององค์์ กรของคุุ ณสำำ �หรัั บเครื่่� องมืือและเทคโนโลยีีด้้ าน CX จะมีีการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างไรใน 12 เดืือนข้้ าง
หน้้ า (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ ในองค์์ กรที่่� มีีพนัักงาน 100 คนขึ้้� นไป)
ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter) (N=184)

ดาวรุ่่�ง (Riser)
(N=178)

แชมเปี้� ้ ยน
(Champions) (N=150)

61%

57%
47%

34%
20%

33%
18%

9%
เพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ย
สำำ �คัั ญ

8%

7%
เพิ่่� มขึ้้� นบ้้าง

คงที่่�

1%

1%

ลดลง

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

ความจริิงที่่� สำำ�คัั ญ
ในปัั จจุุ บััน บริิ ษััทต่่ างๆ ได้้ อาศัั ยการประสานงานของทีีมงาน เทคโนโลยีี และข้้ อมูู ลของตนเองเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมาก เพื่่� อเสนอการ
สนัั บสนุุ นลูู กค้้ าและบริิ การที่่� สามารถสร้้ างความแตกต่่ างได้้ การวิิ จััยของ ESG ได้้ ยืืนยัั นว่่ าองค์์ กรต่่ างๆ ที่่� มีีทีี มงานที่่� พร้้ อมที่่� สุุด
ใช้้ เทคโนโลยีีที่่� ดีีที่่�สุุด และนำำ �ข้้ อมูู ลมาใช้้ เพื่่� อปรัั บปรุุ งปฏิิ บััติิการต่่ างๆ อย่่ างต่่ อเนื่่� อง เป็็ นองค์์ กรที่่� มอบประสบการณ์์ ที่่� ลููกค้้ าได้้ รัับ
ได้้ ดีีที่่�สุุด และมอบประสบการณ์์ สำำ�หรัั บเจ้้ าหน้้ าที่่�ได้้ ดีีที่่�สุุด และยัั งสามารถจัั ดการสถานการณ์์ ที่่� ไม่่ แน่่ นอน พร้้ อมกัั บได้้ รัับผลลัั พธ์์
ทางธุุ รกิิจที่่� ดีี กว่่ าอย่่ างมาก
เห็็ นได้้ อย่่ างชัั ดเจนว่่ าลููกค้้ าในปัั จจุุ บัันให้้ รางวัั ลแก่่ บริิ ษััทที่่� สามารถมอบประสบการณ์์ ของลูู กค้้ าที่่�เหนืื อกว่่ า องค์์ กรที่่� ต้้องการ
พัั ฒนาความสามารถในการบริิ การและการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า ควรศึึ กษาพฤติิ กรรมของแชมเปี้้� ยน (Champions) ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starters) ซึ่่� งได้้ มีี การวิิ เคราะห์์ ในรายงานฉบัั บนี้้� และใช้้ ประโยชน์์ จากการวิิ จััยนี้้� เพื่่� อช่่ วยสร้้ างกรณีีธุุ รกิิจเพื่่� อปรัั บเปลี่่� ยนรูู ปแบบ
วิิ ธีี การของตนเองในการตอบสนองความต้้ องการของลูู กค้้ า
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ภาคผนวก I: หลัั กการและสถิิ ติิประชากรของการวิิ จััย
ในการรวบรวมข้้ อมูู ลสำำ �หรัั บรายงานฉบัั บนี้้� ESG ได้้ ทำำ�การสำำ �รวจอย่่ างครอบคลุุ ม เกี่่� ยวกัั บผู้้�ทำำ�การตัั ดสิิ นใจทางธุุ รกิิจที่่� ทำำ�หน้้ าที่่�
ในการตรวจสอบและปรัั บปรุุ งการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าที่่�องค์์ กรของตน องค์์ กรที่่� นำำ�เสนอข้้ อมูู ลเหล่่ านี้้� มีีที่่�ตั้้� งอยู่่�ทั่่� วโลก
รวมถึึ งอเมริิ กาเหนืื อ (N=256) ยุุ โรป (N=250) เอเชีีย (N=250) และละติิ นอเมริิ กา (N=256) องค์์ กรที่่� นำำ�เสนอข้้ อมูู ลเหล่่ านี้้�
แบ่่ งออกเป็็ น SMB (มีีพนัั กงาน <100 คน, N=500), องค์์ กรตลาดระดัั บกลาง (มีีพนัั กงาน 100–999 คน, N=255) และองค์์ กร
ขนาดใหญ่่ (มีีพนัั กงาน 1,000 คนขึ้้� นไป, N=257) การสำำ �รวจนี้้� รวบรวมข้้ อมูู ลระหว่่ างวัั นที่่� 14 กรกฎาคม 2020 ถึึ ง 8 สิิ งหาคม
2020 ผู้้�ตอบทุุ กคนได้้ รัับค่่ าตอบแทนสำำ �หรัั บการตอบแบบสำำ �รวจในรูู ปของเงิิ นสดหรืื อประโยชน์์ อื่่� นที่่� เทีียบเท่่ าเงิิ นสด
หลัั งจากการกรองผู้้�ตอบที่่� ไม่่ มีีคุุณสมบัั ติิเหมาะสม กำำ �จัั ดคำำ �ตอบซ้ำำ� �ซ้้ อน และคัั ดกรองคำำ �ตอบที่่� มีีความสมบูู รณ์์ (ตามหลัั กเกณฑ์์
หลายข้้ อ) เพื่่� อความสมบูู รณ์์ของข้้ อมูู ล จำำ �นวนผู้้�ตอบที่่� เหลืื อซึ่�่ งเป็็ นข้้ อมูู ลตัั วอย่่ างขั้้� นสุุ ดท้้ ายคืือ 1,012 ราย ตัั วเลขที่่� ตามมา
แสดงรายละเอีียดทางสถิิ ติิประชากรของฐานผู้้�ตอบซึ่�่ งกล่่ าวถึึ งในรายงานฉบัั บนี้้� ซึ่�่ งเป็็ นผู้้�ที่่�เป็็ นตัั วแทนขององค์์ กรที่่� มีี พนัั กงาน
100 คนขึ้้� นไป
หมายเหตุุ : ค่่ ารวมในตัั วเลขและตารางต่่ างๆ ในรายงานตลอดทั้้� งฉบัั บนี้้� อาจรวมกัั นแล้้ วไม่่ ได้้ 100% เนื่่� องจากการปัั ดเศษ

รูู ป 24 ตำำ �แหน่่ งที่่� ตั้้� งของผู้้�ตอบ
ผู้้�ตอบแบ่่ งตามประเทศ (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)

26%

สหรัั ฐอเมริิ กา
11%

เม็็ กซิิ โก

10%

บราซิิ ล

9%

อิิ นเดีีย
ออสเตรเลีีย

6%

สิิ งคโปร์์

6%

ฝรั่่� งเศส

6%

สหราชอาณาจัั กร

6%

เยอรมนีี

5%

แคนาดา

5%

ญี่่� ปุ่่�น

4%

เนเธอร์์ แลนด์์ 2%
สวีีเดน

1%
แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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รูู ป 25 ฝ่่ายงานของผู้้�ตอบ
ข้้ อใดต่่ อไปนี้้� สอดคล้้ องกัั บฝ่่ายงานในปััจจุุ บัันของคุุ ณมากที่่� สุุด (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
การพาณิิ ชย์์
อิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ 4%

ฝ่่ ายบริิ การและ
สนัั บสนุุ นในพื้้� นที่่� 3%

ประสบการณ์์ ที่่�ลููกค้้ า
ได้้ รัับ 6%
การตลาด 6%

ฝ่่ ายบริิ หารจัั ดการ 49%

ฝ่่ ายบริิ การลูู กค้้ า 13%

ฝ่่ ายขาย 20%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

รูู ป 26 ความอาวุุ โสของผู้้�ตอบ
ข้้ อใดต่่ อไปนี้้� สอดคล้้ องกัั บความรัั บผิิ ดชอบของคุุ ณภายในองค์์ กรของคุุ ณมากที่่� สุุด (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
ฝ่่ ายบริิ หารจัั ดการ (เช่่ น CxO
ประธาน กรรมการผู้้�จัั ดการ EVP/
SVP/VP เป็็ นต้้ น) 28%

ผู้้�จัั ดการ 27%

ผู้้�จัั ดการอาวุุ โส (เช่่ น ผู้้�อำำ�นวยการ
อาวุุ โส ผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�จัั ดการ
อาวุุ โส เป็็ นต้้ น) 45%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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รูู ป 27 ขนาดของบริิ ษััท (จำำ �นวนพนัั กงาน)
องค์์ กรของคุุ ณมีีพนัั กงานรวมเป็็นจำำ �นวนเท่่ าใดทั่่� วโลก (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
28%
22%
19%

11%

100 ถึึ ง 499

500 ถึึ ง 999

1,000 ถึึ ง 2,499

2,500 ถึึ ง 4,999

11

9%

5,000 ถึึ ง 9,999

10,000 ขึ้้� นไป

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

รูู ป 28 อุุ ตสาหกรรมของบริิ ษััท
องค์์ กรของคุุ ณอยู่่�ในอุุ ตสาหกรรมหลัั กใด (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512 ตอบได้้ เพีี ยงคำำ �ตอบเดีียว)
16%

การขายปลีีก ขายส่่ ง และการกระจายสิิ นค้้ า
10%

บริิ การทางการเงิิ น
ซอฟต์์ แวร์์ และบริิ การด้้ านคอมพิิ วเตอร์์

7%

การศึึ กษา

7%

บริิ การผู้้�บริิ โภค

7%

วัั สดุุ ก่่อสร้้ างและงานอาคาร

7%

สิิ นค้้ าอุุ ปโภคบริิ โภค

7%
7%

การผลิิ ตและบริิ การด้้ านอุุ ตสาหกรรม
5%

อุุ ปกรณ์์ และบริิ การด้้ านสุุ ขภาพ
4%

บริิ การองค์์ กร

4%

รัั ฐบาลและองค์์ กรไม่่ แสวงกำำ �ไร
ยานยนต์์

3%

พลัั งงานและสิ่่� งแวดล้้ อม

3%

สื่่� อและความบัั นเทิิ ง

2%

การขนส่่ ง

2%

อุุ ปกรณ์์ คอมพิิ วเตอร์์

2%

โทรคมนาคม

2%

เคมีีภัั ณฑ์์ โลหะ และการทำำ �เหมืื อง

2%

อื่่� นๆ

2%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

© 2020 โดย The Enterprise Strategy Group, Inc. สงวนลิิ ขสิิ ทธิ์์�

เอกสารข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กการวิิ จััย:
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ภาคผนวก II: การกำำ �หนดระดัั บการพัั ฒนาสำำ �หรัั บการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า
สเกลการพัั ฒนาของ ESG ใช้้ คำำ�ถามเจ็็ ดข้้ อจากแบบสำำ �รวจเป็็ นข้้ อมูู ลตั้้� งต้้ นเพื่่� อระบุุ คะแนนการพัั ฒนาของแต่่ ละองค์์ กร คำำ �ถาม
เจ็็ ดข้้ อเหล่่ านี้้� แบ่่ งตามคุุ ณสมบัั ติิด้้านบุุ คคลากร กระบวนการ และด้้ านข้้ อมูู ลและเทคโนโลยีีขององค์์ กรบริิ การและการสนัั บสนุุ น
ภายในบริิ ษััทที่่� นำำ�เสนอข้้ อมูู ล จากคำำ �ตอบสำำ �หรัั บคำำ �ถามเหล่่ านี้้� และคำำ �ถามอื่่� นๆ องค์์ กรของผู้้�ตอบมีี โอกาสได้้ รัับคะแนนการ
พัั ฒนาตั้้� งแต่่ 0 ถึึ ง 7 คะแนน องค์์ กรที่่� มีี พนัั กงาน 100 คนขึ้้� นไป มีี 36% ที่่� ได้้ 0–3 คะแนน (จัั ดอยู่่� ในหมวดหมู่่� “ผู้้�ที่่�เพิ่่� งเริ่่� มต้้ น
(Starter)”) มีี 35% ที่่� ได้้ 4–5 คะแนน (จัั ดอยู่่� ในหมวดหมู่่� “ดาวรุ่่�ง (Riser)”) และมีี 21% ที่่� ได้้ 6–7 คะแนน
(จัั ดอยู่่� ในหมวดหมู่่� “ผู้้� เป็็ นเลิิ ศ ”)
ตัั วเลขต่่ อไปนี้้� อธิิ บายภาพรวมของคำำ �ถามสำำ �หรัั บให้้ คะแนนซึ่�่ ง ESG ได้้ ถามต่่ อผู้้�ตอบ การแจกแจงโดยรวมของคำำ �ตอบ และคำำ �
ตอบที่่� สอดคล้้ องกัั บจำำ �นวนคะแนนการพัั ฒนาสูู งสุุ ดสำำ �หรัั บคำำ �ถามแต่่ ละข้้ อ

รูู ป 29 การฝึึกอบรมเจ้้ าหน้้ าที่่�
คุุ ณให้้ คะแนนอย่่ างไรสำำ �หรัั บจำำ �นวนการฝึึกอบรมอย่่ างเป็็นกิิ จจะลัั กษณะซึ่่� งพนัั กงานฝ่่ายบริิ การลูู กค้้ าโดยทั่่� วไปได้้ รัับที่่� องค์์ กรของคุุ ณ
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
จำำ �นวนของการฝึึ กอบรมที่่� จััดให้้
มากกว่่ าที่่� ต้้องการ การลดการฝึึ ก
อบรมน่่ าจะเป็็ นประโยชน์์ 3%

จำำ �นวนของการฝึึ กอบรมที่่� จััดให้้
น้้ อยกว่่ าที่่� ต้้องการ การเพิ่่� มการฝึึ ก
อบรมน่่ าจะเป็็ นประโยชน์์ 40%

ไม่่ ทราบ 2%

คำำ �ตอบที่่� ได้้ รัับ
คะแนนการพัั ฒนา

จำำ �นวนของการฝึึ กอบรมที่่� จััดให้้
สอดคล้้ องกัั บจำำ �นวนที่่�ต้้องการ
55%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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รูู ป 30 การจัั บคู่่�ระดัั บการจัั ดหาเจ้้ าหน้้ าที่่� ตามความต้้ องการ
ข้้ อใดต่่ อไปนี้้� สอดคล้้ องกัั บภาระงานของเจ้้ าหน้้ าที่่� ฝ่่ายการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าที่่� องค์์ กรของคุุ ณมากที่่� สุุด
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
มีีงานมากเกิิ นไปเสมอ 9%

ไม่่ เคยมีีงานมากเกิิ นไป
หรืื อไม่่ บ่่อย 19%

คำำ �ตอบที่่� ได้้ รัับ
คะแนนการพัั ฒนา

มัั กจะมีีงานมากเกิิ นไป 20%

มีีงานมากเกิิ นไปเป็็ น
บางครั้้� ง 52%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

รูู ป 31 ความสามารถในการนำำ �ฟีีดแบ็็ กของลูู กค้้ ามาปรัั บใช้้
คุุ ณจะให้้ คะแนนองค์์ กรของคุุ ณอย่่ างไรสำำ �หรัั บความสามารถในการนำำ �ฟีีดแบ็็ กของลูู กค้้ ามาใช้้ เพื่่� อปรัั บเปลี่่� ยนผลิิ ตภััณฑ์์ บริิ การ หรืือ
กระบวนการทางธุุ รกิิ จให้้ ดีียิ่่� งขึ้้� น (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=461)
แย่่ 2%
พอใช้้ 16%

ดีีมาก 33%

คำำ �ตอบที่่� ได้้ รัับ
คะแนนการพัั ฒนา
ดีี 49%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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รูู ป 32 ความเร็็ วในการนำำ �ฟีีดแบ็็ กของลูู กค้้ ามาปรัั บใช้้
คุุ ณจะให้้ คะแนนองค์์ กรของคุุ ณอย่่ างไรสำำ �หรัั บความเร็็ วในการนำำ �ฟีีดแบ็็ กของลูู กค้้ ามาใช้้ เพื่่� อปรัั บเปลี่่� ยนผลิิ ตภััณฑ์์ บริิ การ หรืือ
กระบวนการทางธุุ รกิิ จ (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=461)

เรานำำ �ฟีี ดแบ็็ กมาใช้้ เพื่่� อ
ดำำ �เนิิ นการได้้ ค่่อนข้้ างช้้ า 2%

เรานำำ �ฟีี ดแบ็็ กมาใช้้ เพื่่� อ
ดำำ �เนิิ นการได้้ ช้้ามาก 1%

การนำำ �ฟีี ดแบ็็ กมาใช้้ เพื่่� อดำำ �เนิิ น
การของเราไม่่ ช้้าหรืื อเร็็ ว 13%

เรานำำ �ฟีี ดแบ็็ กมาใช้้ เพื่่� อ
ดำำ �เนิิ นการได้้ เร็็ วมาก 27%

คำำ �ตอบที่่� ได้้ รัับ
คะแนนการพัั ฒนา

เรานำำ �ฟีี ดแบ็็ กมาใช้้ เพื่่� อดำำ �เนิิ น
การได้้ ค่่อนข้้ างเร็็ ว 56%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

รูู ป 33 ความครอบคลุุ มของข้้ อมูู ลบริิ การและการสนัั บสนุุ น
คุุ ณจะให้้ คะแนนอย่่ างไรสำำ �หรัั บความครอบคลุุ มของเมตริิ กและตัั วชี้้� วััดผลการปฏิิ บััติิงานหลัั ก เกี่่� ยวกัั บการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ า
ขององค์์ กรของคุุ ณ (กล่่ าวคืือ องค์์ กรสามารถเข้้ าถึึ งข้้ อมูู ลทั้้� งหมดที่่� คุุณต้้ องการให้้ เข้้ าถึึ งได้้ ใช่่ หรืือไม่่ )
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
อ่่ อนแอ – เรามีีเมตริิ ก/
KPI ที่่� เราสามารถเรีียกดูู
รายงานได้้ จำำ�กััด 1%

ไม่่ ทราบ 1%

กำำ �ลัังดำำ �เนิิ นการ 4%

เป็็ นผู้้�นำำ �ของตลาด – เราสามารถ
เรีียกดูู รายงานสำำ �หรัั บเมตริิ ก/KPI
ทั้้� งหมดที่่� เราต้้ องการได้้ 23%

เพีียงพอ แต่่ ยัังคง
สามารถปรัั บปรุุ งได้้ 31%

คำำ �ตอบที่่� ได้้ รัับ
คะแนนการพัั ฒนา

เข้้ มแข็็ ง 41%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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รูู ป 34 ความทัั นต่่ อสถานการณ์์ ของข้้ อมูู ลบริิ การและการสนัั บสนุุ น
ข้้ อใดสอดคล้้ องมากที่่� สุุดสำำ �หรัั บความเป็็นปััจจุุ บัันของเมตริิ กและ KPI ด้้ านการบริิ การและสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าขององค์์ กรของคุุ ณ
(เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)
ไม่่ ทราบ 3%

เมตริิ กและ KPI ต่่ างๆ มัั กจะจัั ด
ทำำ �แบบรวมชุุ ด/เชิิ งประวัั ติิ 11%

เมตริิ กและ KPI ต่่ างๆ มัั กจะสามารถ
รายงานแบบเรีียลไทม์์ ได้้ 33%

คำำ �ตอบที่่� ได้้ รัับ
คะแนนการพัั ฒนา

เมตริิ กและ KPI ต่่ างๆ มัั กจะ
สามารถรายงานเกืื อบเป็็ นเรีียลไทม์์
ได้้ 53%

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group

รูู ป 35 ความสำำ �คัั ญของความสามารถด้้ านความปลอดภัั ย
กล่่ าวโดยทั่่� วไป ทีีมงานบริิ การและการสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าของคุุ ณมีีความพึึ งพอใจเพีี ยงใดต่่ อเทคโนโลยีีและเครื่่� องมืือที่่� พวกเขาใช้้ สำำ�หรัั บ
ปฏิิ บััติิงานของพวกเขา (เปอร์์ เซ็็ นต์์ ของผู้้�ตอบ N=512)

28%

คำำ �ตอบที่่� ได้้
รัั บคะแนน
การพัั ฒนา

20%

20%

16%

8%

0%

0%

0%

0 – ไม่่ พึึงพอใจ
อย่่ างสิ้้� นเชิิ ง

1

2

1%
3

5%

1%

2%
4

5 – เฉยๆ

6

7

8

9

10 – พึึ งพอใจ
อย่่ างยิ่่� ง

ไม่่ ทราบ

แหล่่ งที่่� มา: Enterprise Strategy Group
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ชื่่�อเครื่่� องหมายการค้้ าทั้้� งหมดเป็็ นสมบัั ติิของบริิ ษััทซึ่�่ งเป็็ นเจ้้ าของนั้้� นๆ ข้้ อมูู ลที่่� มีี อยู่่� ในเอกสารนี้้� ซึ่�่ ง The Enterprise Strategy Group (ESG) ได้้ รัับ พิิ จารณาได้้ ว่่ามีีความน่่ าเชื่่�อ
ถืื อ แต่่ ESG ไม่่ รัับประกัั นความถูู กต้้ อง เอกสารนี้้� อาจประกอบด้้ วยความคิิ ดเห็็ นของ ESG ซึ่่� งอาจมีีการเปลี่่� ยนแปลงได้้ เอกสารนี้้� สงวนลิิ ขสิิ ทธิ์์� โดย The Enterprise Strategy
Group, Inc. การทำำ �ซ้ำำ� �เอกสารนี้้� หรืื อแจกจ่่ ายซ้ำำ�� ไม่่ ว่่าทั้้� งหมดหรืื อเพีียงบางส่่ วน ไม่่ ว่่าในรูู ปแบบฉบัั บพิิ มพ์์ ผ่่ านสื่่� ออิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ หรืื อด้้ วยวิิ ธีี การใดๆ แก่่ บุุคคลที่่� ไม่่ ได้้ รัับ
อนุุ ญาตให้้ ได้้ รัับเอกสารนี้้� โดยไม่่ ได้้ รัับความยิิ นยอมอย่่ างชัั ดแจ้้ งจาก The Enterprise Strategy Group, Inc. เป็็ นการละเมิิ ดกฎหมายลิิ ขสิิ ทธิ์์� ของสหรัั ฐอเมริิ กา และจะต้้ องมีี
การดำำ �เนิิ นการสำำ �หรัั บความเสีียหายทางแพ่่ ง รวมไปถึึ งการดำำ �เนิิ นคดีีทางอาญาหากสามารถทำำ �ได้้ หากคุุ ณมีีข้้ อสงสัั ย โปรดติิ ดต่่ อฝ่่ายลูู กค้้ าสััมพัั นธ์์ ESG ที่่� หมายเลข
508.482.0188

Enterprise Strategy Group เป็็ นองค์์ กรวิิ เคราะห์์ วิิ จััย ตรวจสอบ และจัั ดทำำ �กลยุุ ทธ์์ ด้้านไอทีี ซึ่่� งนำำ �เสนอ
เชาวน์์ ปััญญาทางการตลาดและข้้ อมูู ลเชิิ งลึึ กที่่� สามารถดำำ �เนิิ นการได้้ จริิ ง สำำ �หรัั บชุุ มชนไอทีีทั่่� วโลก

www.esg-global.com

contact@esg-global.com
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