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การบริหารศูนย์บริการ 

 

 

 ถ้าพูดถึง CRM คนส่วนใหญ่คงนึกถึงระบบ Call Center หรือเจ้าหน้า ที- รับแจ้งปัญ หาทาง
โทรศัพท์ นึกถึงภาพหนุ่มสาวใส่ Head Phone ที-มีไมค์ตัวเล็กๆอยู่ใกล้ๆ ปากที-เต็มไปด้วยรอยยิ ?มอย่าง
เป็นมิตร ซึ-งภาพที-นิยมสื-อออกไปเพื-อจงูใจให้ลูกค้า อยากจะมาใช้บริก าร Call Center เพื-อ ติดต่อ -
สอบถาม หรือแจ้งปัญหา ต่างๆ เกี-ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท ซึ-งเป็นวิธีที-บอกให้ลูก ค้า รับรู้ว่า 
“บริษัทนี ?ให้ความสําคัญกับลูกค้า และมีความพร้อมที-จะให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี” 
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ศูนย์รับแจ้งปัญหาลูกค้า (Customer Service) 

 เบ ื ?องหลังในการทําระบบ Call Center นอกจาก ระบบตอบรับอัต โนมัติ  ห รือ ระบบบันทึก
ข้อความเสียงที-ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพบริการแล้ว ยังจาํเป็นต้องมีระบบจดัการกับปัญหาที-ลูก ค้า
สอบถาม ร้องเรียน หรือแจ้งปัญหาเข้ามา (Customer Service) เพื-อให้ทุกปัญหาที-ได้รับมาจากลูก ค้า
ได้รับการแก้ไข หรือคลายข้อสงสัยจนเป็นที-พอใจ โดยไม่ตกหล่น และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว ลองมาดูกันว่าเมื-อมีลูกค้ารายหนึ-งติดต่อเข้ามาเพื-อแจ้งปัญ หา พ นัก งานบริก าร Call 
Center จะทําอะไรกันบ้าง 

 

สอบถามข้อมูลลูกค้า 

 ถ้าคุณเคยใช้บริการ Call Center คุณจะพบว่าสิ-งแรกที-ระบบอัตโนมัติห รือ เ จ้าหน้า ที-  Call 
Center จะสอบถามคุณก็คือ ช ื-อ หรือสิ-งที-จะระบุได้ว่าคุณคือลูกค้า เพื-อที-จะให้ระบบ CRM ดึงข้อ มูล
ของคุณขึ ?นมาแสดงในหน้าจอ จากนั ?นพนักงาน Call Center จะดูข้อมูลเบ ื ?องต้นของคุณว่าคุณเป็นใคร 
เป็นลูกค้ากลุ่มไหน ใช้สินค้าหรือบริการใดของบริษัทอยู่ และเคยแจ้งปัญหาอ ะไ รไ ว้หรือ ไ ม่  ถ้ า เคย
ปัญหานั ?นได้รับการแก้ไขหรือยัง เพื-อจะเป็นข้อมูลเบ ื ?องต้นในการคุยกับลูกค้า เสมือนว่าคุ้นเคยกบัลกูค้า
เป็นอย่างดี 

 นอกจากชื-อแล้วพนักงาน Call Center อาจจะสอบถามถึงรหัส บริก าร (Service ID) หรือ
ข้อมูลอื-นๆ เพิ-มเติม เพื-อยืนยันว่าเป็นลูกค้าจริง หรือในกรณีที-ลูกค้ามีสัญญาการบริการมากกวา่ 1 ฉบบั 
ก็จะสามารถรู้ได้ว่าลูกค้ากําลังพูดถึงเรื-องอะไร หรือกําลังจะใช้สิทธิVจากสัญญาฉบบัใด จากรหัสบริการนี ? 
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รูป หน้าจอศูนย์รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า (Customer Service) 

 

รับแจ้งปัญหาหรือตอบคาํถามที. ได้รับจากลูกค้า 

 หลังจากนั ?นเมื-อลูกค้าที-โทรเข้ามาเริ-มแจ้งปัญหา พนักงาน Call Center ก็จะบันทึก ปัญ หา
ดังกล่าวนั ?นเข้าระบบ ถ้าเป็นการสอบถามที-พนักงาน Call Center สามารถตอบได้ก็ตอบลูกค้าได้ทันที 
และบนัทึกวิธีแก้ปัญหาที-ได้แจ้งลูกค้าไปเข้าสู่ระบบเพื-อใช้อ้างอิงภายหลัง เชน่ ในกรณีที-ลูกค้าติดตอ่เข้า
แจ้งปัญหาเดิมซํ ?าหรือแจ้งว่าวิธีที-เคยแนะนําไว้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ พนักงาน Call Center ท่าน
อื-นก็สามารถดูวิธีแก้ปัญหาเดิมที-เคยแจ้งลูกค้าไปแล้วได้ และหาวิธีอื-นในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าแทน 

  



 

 การบริหารศูนย์บริการ 
- 134 -  7 

 ค้นหาวธิีแก้ปัญหาจากฐานความรู้ (Solution) 

 ในกรณีที-พนักงาน Call Center ไม่สามารถตอบคําถามให้ลูกค้าได้ สิ-งที-จะทําต่อไปคือ หาวธีิ
แก้ปัญหาจากระบบ CRM เพื-อนําวิธีแก้ปัญหาที-เคยพบกับลูกค้ารายอื-น หรือหาจากปัญหาที-พบบ่อ ย 
(FAQ) มาใช้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

รูป หน้าจอค้นหา Solution ในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า 

 สิ-งที-จะชว่ยให้คุณหาวิธีแก้ปัญหาได้งา่ยข ึ ?น คุณอาจจะต้องระบุลงไปว่าจะค้นหาจากคําหลัก 
(Keyword) ที-ได้เตรียมไว้ หรือ หัวข้อ (Topic) ที-เกี-ยวข้องกับปัญหาที-ลูกค้าแจ้งมา จะชว่ยให้ได้ผลก าร
ค้นหาที-ใกล้เคียงกับปัญหาที-ลูกค้าแจ้งมามากขึ ?น แต่ถ้ายังค้นหาไม่เจออีกก็เปลี-ยนเป็นการค้นหาจาก
ฐานข้อมูลทั ?งหมดต่อไป 

 หลังจากตอบคําถามหรือแก้ปัญหาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว พนักงาน Call Center จะบันทึก
คําตอบที-ได้แนะนําให้กับลูกค้าเข้าระบบ เพื-อใช้อ้างอิงในการใช้บริการครั ?งต่อไปขอ งลูก ค้า  แล ะคุณ
สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบภายหลังว่าพนักงาน Call Center ได้ให้คําตอบที-ถูก ต้อ งแล้ ว
หรือยัง และนํามาวิเคราะห์เพื-อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการได้อีกด้วย 
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 การติดตามการแก้ปัญหา (Case Management) 

 ในกรณีที-เจ้าหน้าที- Call Center ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในทันที จาํเ ป็นต้อ งใ ช้
เวลาในการหาวิธีการแก้ปัญหานานกว่าปรกติ หรือต้องประสานงานกับหน่วยงานอื-นๆ เช ่น  หัวหน้า 
ผู้ เช ี-ยวชาญเฉพาะทางก่อน ก็ควรแจ้งลูกค้าเพื-อขอวางสายก่อน ไม่ควรให้ลูกค้าถือสายรอนาน และควร
ติดต่อกลับทันทีที-หาวิธีการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ไม่ควรปล่อยให้ปัญหานั ?นนานข้ามวัน  

 แต่ถ้าสิ ?นวันแล้วก็ยังหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้ก็ควรแจ้งลูกค้าถึงสถานะการแก้ปัญหา นัดหมายที-
จะแจ้งผลการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า เพื-อให้ลูกค้ารับรู้ถึงสถานะการแก้ปัญหาที- ไ ด้แจ้งไ ป แล ะส ร้าง
ความรู้สึกที-ดีให้กับลูกค้า ให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการใส่ใจหรือความพยายามที-จะแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 
ซ ึ-งจะดีกว่าปล่อยให้ลูกค้าโทรไปตามสถานะการแก้ปัญหาเองบอ่ยๆ 

 แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าติดปัญหาอะไรอยู่ ปัญหามีความเร่งด่วนมาก น้อ ย เพีย งใด 
ปัญหาที-ลูกค้าแจ้งมาได้รับการแก้ไขเป็นที-พอใจแล้วหรือยัง มีการติดต่อ ลูก ค้าล่าสุด เ มื-อ ไ หร่ คุณ
สามารถติดตามการแก้ปัญหาได้จาก “Case” 

 “Case” จะใช้เป็นเครื-องมือในการติดตามปัญหาที-ลูกค้าแจ้งเข้ามาทาง Customer Server ซ ึ-ง
พนักงาน Call Center ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ในขณะนั ?น พนักงาน Call Center จะเ ปิด 
Case เพื-อใส่รายละเอียดของปัญหาลงไป เพื-อใช้เตือนตนเองกันลืม หรือ จะส่งใ ห้กับหัวหน้าหรือ
ผู้ เกี-ยวข้อง เพื-อให้ดําเนินการแก้ปัญหาที-ค้างอยู่ให้เรียบร้อย และแจ้งผลการแก้ปัญหาจนกว่าลูกค้าเกดิ
ความพึงพอใจ จงึถือว่าสามารถปิด Case นั ?นได้ 
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รูป ตัวอย่างหน้าจอติดตามปัญหา (Case) 

 นอกจากนี ? “Case” ยังเป็นเครื-องมือในการตรวจสอบคุณภาพของการบริการได้เ ป็นอ ย่างดี 
โดยคุณสามารถดูจากปริมาณ Case ที-เกิดข ึ ?น หรือ ดูระยะเวลาเฉลี-ยในการปิด Case ของพ นัก งาน 
Call Center หรือ ผู้ เกี-ยวข้องแต่ละคนเพื-อประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริการว่ายังต้องปรับปรุง
ในเรื-องใดหรือไม่ 

 สําหรับ “Case” ที-คล้ายๆกัน หรือพบบอ่ยๆ คุณควรจดัเจ้าหน้าที-เฉพาะทางเพื-อศึกษาปัญหา
ดังกล่าวและนําไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณต่อไป หรือถ้าเป็นปัญหาที-เกิดจากความไม่เ ข้าใจ
หรือสาเหตุอื-นๆ คุณก็ควรจดัทําวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวเข้าศูนย์ความรู้ เพื-อใช้ในการตอบปัญหาลกูค้า
รายอื-นๆ ต่อไป 
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 การบริหารความรู้ (Knowledge Management) 

 ทุกปัญหาในโลกนี ?ล้วนมีทางออกหรือวิธีการแก้ไข ข ึ ?นอยู่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ ดังนั ?นจงึเป็นเ รื-อ ง
จาํเป็นที-พนักงาน Call Center ต้องมีความรู้ที-เกี-ยวข้องกับสินค้าและบริการของคุณให้มากที-สุด แตด้่วย
ข้อจาํกัดในด้านบุคลากร คุณคงต้องทุ่มทุนจาํนวนมากในการจ้างผู้ เช ี-ยวชาญเฉพาะด้านหลายๆ คน มา
ทําหน้าที-รับโทรศัพท์เพื-อตอบปัญหาเฉพาะด้าน ทั ?งที-ปัญหาส่วนใหญ่ที-ลูกค้ามักจะพบ พนักงาน Call 
Center ธรรมดาก็สามารถให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาเบื ?องต้นให้กับลูกค้าได้อยู่แล้ว 

 

รูป ตัวอย่างหน้าจอจัดการความรู้ (Solution) 
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 สิ-งที-จะชว่ยให้พนักงาน Call Center ของคุณสามารถตอบปัญหาเฉพาะทางได้มากขึ ?น โดยไม่
ต้องทุ่มทุนจ้างผู้ เช ี-ยวชาญเฉพาะด้านหลายๆ คนมารอรับโทรศัพท์ คือการให้ผู้ เช ี-ยวชาญ เฉ พ าะด้าน
เหล่านี ?มาจดัทําฐานความรู้ในการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ปัญหาที-ลูกค้าแจ้งมา และใส่วิธีแก้ปัญหาหรือ
คําแนะนําที-เหมาะสมลงในระบบ โดยจดัหัวข้อและระบุคําค้นหาให้งา่ย แล ะส อ ดคล้ อ งกับปัญ หาที-
ลูกค้ามักจะพบบอ่ยๆ เพื-อที-พนักงาน Call Center สามารถนําปัญหาดังกล่าวไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้
ทันที โดยไม่จาํเป็นต้องรอผู้ เช ี-ยวชาญมาชว่ยแก้ปัญหาให้ 

 นอกจากนี ?คุณอาจจะให้พนักงาน Call Center เป็นผู้ส่งแนวทางการแก้ ปัญ หาที-ตนเอ งใ ช้
แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เข้าระบบ เพื-อแบง่ปันแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับเพื-อนร่วมงาน โดยคุณ
อาจจะจดัผู้ เช ี-ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบและเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ว่าวิธีแก้ปัญ หาดังก ล่าว
ถูกต้องหรือไม่ หรือควรปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพขึ ?นหรืองา่ยก ว่า เดิมไ ด้อีก
หรือไม่ 
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Reports and Dashboard 

Customer Service Report 

 รายงานแสดงรายละเอียดการให้บริการผ่านโทรศัพท์ที-ลูกค้าติดต่อเข้ามา 
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 Employee Performance Report 

 รายงานแสดงประสิทธิภาพในการให้คําตอบคําถามที-ถูกต้องของพนักงานบริการ 
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 Employee Performance 

 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการตอบคําถามที-ถูกต้องของพนักงานแต่ละคน 
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 Case Report 

 รายงานแสดง Case หรือการขอใช้บริการต่างๆ ที-ลูกค้าสอบถาม หรือแจ้งปัญหาเข้ามา 
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 Top Customer Service by Customer 

 กราฟจดัอันดับลูกค้าที-มีความถี-การใช้บริการบอ่ยที-สุด 
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 Top Rating Solution 

 กราฟแสดง Solution ที-ถูกนําไปใช้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากที-สุด 

 

 

 

 


