
การสร้างแชทบอท 
ในโทรคมนาคม 
ที่สมบูรณ์แบบ
ปรับโฉม CX ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนา
และส่งเสริมการทำางานแบบระบบอัตโนมัติิ
เราวิเคราะห์การสนทนาของลูกค้ากับแชทบอทจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมกว่า 75 ล้านครัง้
เพื่อช่วยให้คุณสามารถส่งมอบ CX ที่ดีที่สุด



เน้ือหาด้านใน:
เส้นทางของผู้บริโภคดิจิทัลที่มีการออกแบบ
อย่างชัดเจนสามารถช่วยให้บริษัทโทรคมนาคม
ต่างๆ ได้รับคอนเวอร์ชั่นมากขึน้กว่า 3.4 เท่า - 
McKinsey

ลููกค้้าต่่างค้าดหวัังให้ผูู้้ให้บริิการิ
โทริค้มนาค้มมอบปริะสบการิณ์์ในริะบบ
ดิจิิทัลูแบบเดียวักับที�พวักเขาเค้ยได้ริับ
จิากอุต่สาหกริริมอ่�นๆ ทั�งผูู้้บริิโภค้หริ่อ 
SMB ต่่างก็ต่้องการิมีปฏิิสัมพันธ์์กับผูู้้
ให้บริิการิโทริค้มนาค้มบนช่่องทางที�ต่น
ต่้องการิผู้่านบริิการิด้วัยต่นเองในริูป
แบบดิจิิทัลู 

สิ�งนี�ทำาให้ปริะสบการิณ์์ของลููกค้้าเป็น
ปัจิจิัยจิำาแนกที�ใหญ่่ที�สุดที�กริะตุ่้นค้วัาม
จิงริักภักดีของลููกค้้า เพิ�ม CLV แลูะ
สริ้างริายได้ที�มากข้�น เพ่�อให้บริริลูุเป้า

หมายเหลู่านั�น การิปริะยุกต่์ใช่้ค้วัาม
ก้าวัหน้าทางเทค้โนโลูยีเพียงอย่างเดียวั
ยังไม่พอ แต่่จิะต่้องให้ดีด้วัย แลูะเริา
จิะเข้ามาทำาให้การิเปลูี�ยนริูปแบบการิ
ส่�อสาริของคุ้ณ์ริวัดเริ็วัข้�นแลูะเป็นไป
ในทิศทางเดียวักัน ในฐานะผูู้้ให้บริิการิ
โทริค้มนาค้ม คุ้ณ์ไม่เพียงแต่่ต่้องแก้
ปัญ่หาของลููกค้้าเท่านั�น แต่่ยังต่้องการิ
ทำาให้การิส่�อสาริเป็นธ์ริริมช่าต่ิแลูะริาบ
ริ่�นด้วัย ด้วัยเหตุ่นี� จิ้งต่้องมีการิปริับ
เปลูี�ยนช่่องทางดิจิิทัลูของคุ้ณ์ให้เป็น
ช่่องทางการิค้้าในเช่ิงสนทนานั�นเอง 

เราเข้าใจผู้ให้บริการโทรคมนาคม

ในฐานะผูู้้ให้บริิการิด้านการิส่�อสาริผู้่านริะบบค้ลูาวัด์ช่ั �นนำาสำาหริับบริิษทัโทริค้มนาค้มต่่างๆ เริาเปิดใช่้งาน 
262 แช่ทบอทแก่บริิษทัโทริค้มนาค้มต่่างๆ ในปี 2021 นำาไปสู่ปฏิิสัมพันธ์์กับลููกค้้ากวั่า 75 ลู้านค้ริั�ง แต่่นั�น
ไม่ใช่่ทั �งหมด เริาทำาการิวัิเค้ริาะห์ปฏิิสัมพันธ์์เหลู่านี�แลูะใส่ค้วัามเช่ี�ยวัช่าญ่ด้านโทริค้มนาค้มของเริาเข้าไป
เพ่�อให้เข้าใจิถ้ง:

• กริณี์การิใช่้งานโทริค้มนาค้ที�พบอันดับต่้นๆ

• คุ้ณ์ค้่าที�แช่ทบอทมีต่่อเส้นทางของลููกค้้า

• ค้วัามก้าวัหน้าทางเทค้โนโลูยีในแช่ทบอท

ศึกษาคู่มือนีใ้ห้ลึกซึง้เพื่อเรียนรู้ว่าแชทบอทสามารถช่วยให้คุณส่งมอบประสบการณ์ของ
ลูกค้าที่เหนือชัน้ได้อย่างไร

5.99
ลู้านเซสช่ั�น

262
แช่ทบอทที�
เปิดใช่้งาน

75.07
ลู้านข้อค้วัามที�มีการิ
แลูกเปลูี�ยน

30.2
ลู้านข้อค้วัามถูกส่ง
โดยผูู้้ใช่้

แช่ทสด 
(เวั็บแลูะม่อถ่อ)WhatsApp Messenger

ช่องทางที่ใช้บ่อยที่สุด
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https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/rules-of-engagement-winning-with-the-basics-in-digital-telecommunications?cid=soc-web


สภาพการณ์
ปัจจุบันของ CX 
ของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม
การิมอบปริะสบการิณ์์ที�ลููกค้้าค้าดหวัังยังค้งเป็นค้วัาม
ท้าทายอย่างยิ�ง เน่�องจิากผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มยัง
ค้งเผู้ช่ิญ่กับปัญ่หามากมายที�สั �งสมมานานที�ขัดขวัาง
ปริะสบการิณ์์ของลููกค้้าแบบทุกช่่องทางซ้�งเป็นสิ�งที�จิำาเป็น
สำาหริับการิเต่ิบโต่ การิวัิจิัยของเริาพบวั่าผูู้้บริิโภค้ต่้องการิ:

• การิแก้ไขปัญ่หาที�ริวัดเริ็วั

• เวัลูาในการิริอค้อยที�สั �น

• แลูะการิริองริับในช่่องทางที�ลููกค้้าต่้องการิใช่้

ปัญ่หาเหลู่านี�ส่งผู้ลูกริะทบโดยต่ริงต่่อต่ัวัเลูขต่่างๆ อาทิ 
ARPU (ริายได้เฉลูี�ยต่่อผูู้้ใช่้) ริวัมถ้งกำาไริสุทธ์ิแลูะมูลูค้้าผูู้้
ถ่อหุ้น เช่่น ROE (อัต่ริาส่วันผู้ลูต่อบแทนต่่อส่วันของผูู้้ถ่อ
หุ้น) หริ่อ ROIC (อัต่ริาส่วันผู้ลูต่อบแทนของเงินลูงทุน)

องค์ประกอบที่สำาคัญของผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่อ
ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า

แช่ทบอทที�ขับเค้ลู่�อนด้วัยริะบบปัญ่ญ่าปริะดิษฐ์ (AI) ช่่วัย
เพิ�มค้วัามง่ายดายในการิให้บริิการิลููกค้้าแก่ผูู้้ให้บริิการิ
โทริค้มนาค้ม ทำาให้งานต่่างๆ ที�ต่้องใช่้ค้นดำาเนินการินั�นมี
ปริะสิทธ์ิภาพมากยิ�งข้�น จิากข้อมูลูของ McKinsey ริะบุวั่า
ผูู้้ปริะกอบการิ อาทิ BT แลูะ MASMOVIL ได้มีการิปริับ
โฉมการิให้บริิการิใหม่ทั�งหมด ช่่วัยให้บริิษทัเหลู่านี�แลูะ
บริิษทัอ่�นๆ สามาริถลูดต่้นทุนลูง (บริิษทัหน้�งลูดได้มากถ้ง 
35 เปอริ์เซ็นต่์) ในขณ์ะเดียวักันยังช่่วัยปริับปริุงริะยะเวัลูา
ริอบการิให้บริิการิ เพิ�มค้วัามถูกต่้องแม่นยำา ลูดปริิมาณ์การิ
โทริ (บริิษทัอีกแห่งหน้�งลูดได้ถ้ง 50 เปอริ์เซ็นต่์) แลูะเพิ�ม
ค้ะแนน NPS ได้ถ้ง 20 ค้ะแนน

สัมผู้ัสปริะสบการิณ์์การิให้ค้วัาม
ช่่วัยเหลู่อหลูังการิขายที�แต่กต่่าง
แลูะเหมาะกับต่นเอง

ได้สัมผู้ัสคุ้ณ์สมบัต่ิต่่างๆ ของ
ผู้ลูิต่ภัณ์ฑ์

ซ่�อแลูะเปิดใช่้งานผู้ลูิต่ภัณ์ฑ์
ที�แต่กต่่าง

ริับข้อเสนอของผู้ลูิต่ภัณ์ฑ์ที�แต่ก
ต่่างซ้�งมีลูักษะที�กำาหนดเอง

ผูู้้บริิโภค้ค้้นพบผู้ลูิต่ภัณ์ฑ์จิาก
หลูากหลูายช่่องทาง

เรียนรู้ ซือ้ รับ ใช้ ชำาระเงิน บริการ

ช่ำาริะเงินได้อย่างริาบริ่�น

เวัลูาในการิริอค้อย (ถ่อสายริอ) สั�นในขณ์ะที�ต่ิดต่่อฝ่ายบริิการิลููกค้้า
4% 30% 67%

ฉันสามาริถต่ิดต่่อโอเปอเริเต่อริ์ของผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มผู้่านช่่องทางการิส่�อสาริที�ช่อบ
1% 36% 60%

ฉันสามาริถต่ิดต่่อโอเปอเริเต่อริ์ได้ทุกเม่�อ แม้แต่่ช่่วังนอกเวัลูาทำาการิ
7% 36% 57%

การิบริิการิต่ัวัเองมีปริะสิทธ์ิภาพ ฉันได้ริับข้อมูลูที�ต่้องการิแลูะดำาเนินการิหริ่อทำาการิเปลูี�ยนแปลูงได้ง่ายดายโดยไม่ต่้องต่ิดต่่อผูู้้ให้บริิการิเลูย
6% 39% 56%

ฉันไม่จิำาเป็นต่้องถามค้ำาถามซ้ำาเม่�อมีการิโอนสายริะหวั่างเจิ้าหน้าที�
6% 39% 55%

ฉันสามาริถเข้าถ้งบริิการิลููกค้้าผู้่านการิส่งข้อค้วัามแทนการิพูดคุ้ยกับเจิ้าหน้าที�
14% 41% 45%

โอเปอเริเต่อริ์สามาริถแก้ไขปัญ่หาหริ่อข้อสงสัยของฉันได้ริวัดเริ็วัมาก
1% 27% 70%

ไม่สำาค้ัญ่เลูย ค้่อนข้างสำาค้ัญ่ สำาค้ัญ่มาก
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แชทบอท หัวใจหลักของ
การปฏิวัติ CX
เทค้โนโลูยีการิส่�อสาริ 2 ริูปแบบที�สริ้าง CX ที�ดียิ�งข้�น ได้แก่

ปัญ่ญ่าปริะดิษฐ์ช่่วัยจิำาลูองพฤต่ิกริริมของมนุษย์เพ่�อต่อบสนองต่่อการิสนทนา ในขณ์ะที�
ริะบบอัต่โนมัต่ิจิะดูแลูงานที�ทำาซ้ำาๆ ได้ เม่�อนำาเทค้โนโลูยีทั �งสองอย่างมาใช่้ริ่วัมกันปริะกอบ
กับข้อมูลูของลููกค้้า จิะช่่วัยสริ้าง CX ในริูปแบบที�ช่าญ่ฉลูาด

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ
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การให้ความช่วยเหลือแบบ
อัตโนมัติ

ลููกค้้ามีแนวัโน้มลูดลูงในการิโทริหาศูนย์บริิการิ
ลููกค้้าหริ่อเดินทางไปที�ริ้านของผูู้้ให้บริิการิ 

ลููกค้้าต่้องการิเป็นผูู้้ค้วับคุ้มช่่องทางการิให้
ค้วัามช่่วัยเหลู่อแลูะเวัลูาในการิแก้ไขปัญ่หา 
ไม่แปลูกใจิเลูยที�ผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มต่่าง
หันมาใช่้ AI เพ่�อเพิ�มการิมีส่วันริ่วัมของลููกค้้า
ในริะบบบริิการิต่นเองแลูะการิให้ค้วัามช่่วัย
เหลู่อ ปัจิจิุบัน แช่ทบอท AI มีอยู่ในช่่องทาง
หลูากหลูาย ไม่วั่าจิะเป็นเวั็บไซต่์, แอปม่อถ่อ, 

WhatsApp, Messenger แลูะอีกมากมาย ใน
ค้วัามเป็นจิริิงแลู้วั แช่ทบอทสามาริถเข้าใจิ
ลููกค้้าแลูะต่อบสนองค้วัามต่้องการิของลููกค้้า
ได้ แลูะแมช่ช่ีนเลูิริ์นนิงก็ยิ�งทำาให้แช่ทบอทช่าญ่
ฉลูาดมากข้�นในการิแก้ปัญ่หาที�เกิดข้�นซ้ำาๆ

ปรับเปล่ียน CX ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
ด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

ประสบการณ์ทุกช่องทาง

AI แลูะริะบบอัต่โนมัต่ิทำาให้บริิการิโทริค้มนาค้ม
เป็นไปในริูปแบบที�เน้นดิจิิทัลูเป็นหลูัก โดย
การิให้ค้วัามช่่วัยเหลู่อด้วัยแช่ทบอทผู้่านช่่อง
ทางที�หลูากหลูาย ปริะสบการิณ์์ทุกช่่องทางได้
ริวัมปฏิิสัมพันธ์์แลูะปริะวััต่ิของลููกค้้ามาไวั้ใน
แพลูต่ฟอริ์มเดียวั ทำาให้เกิดการิมีส่วันริ่วัมของ
ลููกค้้าที�ต่่อเน่�อง ผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มจิ้ง
สามาริถให้ค้วัามช่่วัยเหลู่อได้มากข้�น ลูดเวัลูา
ในการิแก้ปัญ่หา แลูะปริับปริุง CX ให้ดียิ�งข้�น

คำาแนะนำาตามความต้องการของ
แต่ละคน

AI ช่่วัยในการิทำาค้วัามเข้าใจิลููกค้้า ทำาให้ 
แช่ทบอทสามาริถนำาค้วัามช่อบในการิซ่�อไปใช่้
ในการิเสนอสินค้้าที�เกี�ยวัข้องแลูะจิัดการิเส้น
ทางของลููกค้้าได้อย่างมีปริะสิทธิ์ภาพมากข้�น  

สิ�งนี�ช่่วัยเพิ�มค้วัามพ้งพอใจิของลููกค้้า ลูดอัต่ริา
การิเลูิกใช่้บริิการิ แลูะเพิ�ม ARPU ด้วัยการิขาย
แบบข้ามช่่องทางแลูะการิขายต่่อยอด

การเริ่มใช้งานแบบอัตโนมัติ

เริาทริาบดีวั่าลููกค้้ามีค้วัามเปิดกวั้างในการิ
ลูงช่่�อเข้าใช่้บริิการิใหม่ๆ ทางออนไลูน์ ต่ั�งแต่่
การิสั�งซ่�อหริ่อลูงทะเบียนซิมการิ์ดไปจินถ้งการิ
อัปเดต่แพ็ค้เกจิหริ่อสั�งซ่�อโทริศัพท์ม่อถ่อเค้ริ่�อง
ใหม่ ขั�นต่อนทั�งหมดสามาริถดำาเนินการิได้แบบ
อัต่โนมัต่ิด้วัยแช่ทบอทที�พริ้อมให้ค้วัามช่่วัย
เหลู่อในทุกขั�นต่อน ซ้�งจิะช่่วัยบันท้กข้อมูลูที�
สำาค้ัญ่แลูะสามาริถย่นยันต่ัวัต่นลููกค้้าได้แบบ 
เริียลูไทม์

ลูกค้ามีความพึงพอใจในทันที

ริะบบอัต่โนมัต่ิแลูะ AI ช่่วัยให้การิต่ัดสินใจิ
ซ่�อแลูะขั�นต่อนในการิช่ำาริะเงินเป็นไปอย่าง
ง่ายดายมากข้�น แช่ทบอทที�ริวัมเอาริะบบ
อัต่โนมัต่ิแลูะ AI เข้าด้วัยกันช่่วัยให้การิบริิการิ
เป็นไปแบบทันทีทันใดโดยไม่ต่้องมีการิ
แทริกแซงของมนุษย์ การิแทริกแซงของมนุษย์
ถ่อเป็นทางเลู่อกสำาริองที�สามาริถนำามา 
บูริณ์าการิเข้าด้วัยกันอย่างง่ายดาย เพ่�อให้มั�นใจิ
วั่าทุกค้ำาถามจิะได้ริับค้ำาต่อบ สิ�งนี�จิะริับปริะกัน
ได้วั่ามีการิให้ค้วัามช่่วัยเหลู่อต่ลูอดเวัลูา  
แลูะที�สำาค้ัญ่ที�สุดค้่อลููกค้้าจิะมีค้วัามสุข
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การิมอบ CX ในริูปแบบดิจิิทัลูที�มีการิเพิ�ม
ปริะสิทธ์ิภาพอาจิเป็นเริ่�องที�ยาก แต่่เริามีเส้น
ทางลููกค้้าของผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มอยู่แลู้วั 

ขณ์ะที�ผูู้้ให้บริิการิส่วันใหญ่่ได้เพิ�มแช่ทบอท
เข้าไปในการิช่่วัยเหลู่อลููกค้้ากันแลู้วั ถ้งเวัลูา
แลู้วัที�เริาต่้องมองให้ไกลูกวั่าเริ่�องค้ำาถามที�พบ
บ่อยทั�วัไป แลูะมองค้ำาถามในเช่ิงสนทนาที�ขับ
เค้ลู่�อนด้วัย AI ให้มากข้�น

หลูังจิากวัิเค้ริาะห์ปฏิิสัมพันธ์์ของแช่ทบอทกวั่า
ลู้านค้ริั�งจิากโอเปอเริเต่อริ์บริิษทัโทริค้มนาค้ม
ทั�วัโลูก เริาได้จิัดทำาริายการิกริณี์การิใช่้งานที�
ต่้องมี ต่ั�งแต่่การิให้ค้วัามช่่วัยเหลู่อลููกค้้าแลูะ
การิบริิการิต่นเองไปจินถ้งการิขาย เซสช่ั�น
นับลู้านจิากทั�วัโลูกให้ผู้ลูลูัพธ์์ที�ค้ลู้ายกัน โดย
สามาริถแบ่งเป็นข้อค้วัาม 2 ปริะเภท ได้แก่ 

ริายงานข้อริ้องเริียน

เต่ิมเงิน

ประเด็นสำาคัญ
• ลููกค้้าริู้ส้กสบายใจิในการิใช่้แช่ทบอทในกริณี์การิริ้องเริียนที�จิำาเป็นต่้องได้ริับการิช่่วัยเหลู่อในทันที
• ปฏิิสัมพันธ์์กับแช่ทบอทเป็นวัิธ์ีการิที�ริวัดเริ็วัที�สุดในการิแก้ไขปัญ่หาต่่างๆ  
• กริณี์การิโอนสายให้เจิ้าหน้าที�เกิดข้�นเพียง 8.4% เท่านั�น 
• แช่ทบอทได้ริับค้ะแนน CSAT ในเช่ิงบวักอย่างลู้นหลูาม โดยมีลููกค้้าถ้ง 90% ที�ได้ริับการิช่่วัยเหลู่อโดยแช่ทบอท
• การิเต่ิมเงินเป็นกริณี์การิใช่้งานที�พบบ่อยที�สุดเป็นอันดับ 3 แสดงให้เห็นวั่าแช่ทบอทมีบทบาทสำาค้ัญ่ในการิขายแลูะสริ้าง ROI 
• การิย่นยันต่ัวัต่นผูู้้ใช่้เป็นอีกหน้�งกริณี์การิใช่้งานยอดนิยม

โอนสายไปยังเจิ้าหน้าที�

ริายงานข้อผู้ิดพลูาด

การิย่นยันต่ัวัต่นผูู้้ใช่้

คุ้ณ์ภาพเค้ริ่อข่ายไม่ดี

แลูกค้ะแนน

ข้อเสนอสินค้้า

บริิการิไม่ทำางาน

ยอดค้งเหลู่อในบัญ่ช่ี

กรณีการใช้งาน
แชทบอทที่พบ
มากที่สุด

กรณีการใช้งานอันดับต้นๆ ต่อเซสชั่นที่ทำาการวิเคราะห์

กรณีการใช้งานข้อความเมนู

กรณีการใช้ข้อความประเภทไม่มีแบบแผน

• ข้อความประเภทไม่มีแบบแผน: ข้อค้วัาม
แช่ทบอทปริะเภทนี�ไม่ย้ดต่ิดกับริูปแบบ
มาต่ริฐานแลูะมีปฏิิสัมพันธ์์กับลููกค้้าของคุ้ณ์
ด้วัยสัญ่ช่าต่ญ่าณ์การิริับริู้

• เซสชั่นเมนู: เป็นข้อค้วัามที�พบบ่อยกวั่าแลูะ
ให้ลููกค้้าเลู่อกหัวัข้อที�ต่้องการิพูดคุ้ยได้

แชทบอทได้รับคะแนน CSAT 
ในเชิงบวกอย่างล้นหลาม โดย
มีลูกค้าถึง 90% ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือโดยแชทบอท

2.4%

2.4%

2.7%

2.8%

3.1%

3.5%

3.9%

8.4%

8.9%

28.2%

โอนสายไปยังเจิ้าหน้าที� เค้ริ่อข่ายช่้า ริายงานข้อริ้องเริียน
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ขับเคลื่อนกรณีการใช้
งานด้วยเจตนาของ
ลูกค้าที่ถูกต้อง
ต่อนนี�คุ้ณ์ก็ได้ทริาบถ้งกริณี์การิ
ใช่้งานยอดนิยมแลู้วั แต่่ด้วัย AI 
แลูะริะบบอัต่โนมัต่ิแช่ทบอท
เพ่�อการิโทริค้มนาค้มยังสามาริถ
เข้าใจิถ้งเจิต่นาของลููกค้้าด้วัย 

เพริาะอะไริเริ่�องนี�จิ้งเป็นเริ่�อง
สำาค้ัญ่ ลูองจิินต่นาการิวั่าคุ้ณ์เป็น
ลููกค้้าแลูะเพิ�งได้ริับการิแจิ้งยอด

ช่ำาริะที�สูงข้�น คุ้ณ์ค้วัริจิะสามาริถ
เลู่อกเจิต่นา “ริายงานข้อริ้อง
เริียน” ได้อย่างริาบริ่�นแลูะได้ริับ
การิแก้ไขปัญ่หา 

การิเพิ�มค้วัามสามาริถให้ 
แช่ทบอทด้วัยเจิต่นาที�ถูกต่้อง
จิะทำาให้ลููกค้้าใช่้งานแช่ทบอท
ได้ง่ายข้�น แต่่จิะริู้ได้อย่างไริวั่า

คุ้ณ์จิำาเป็นต่้องใช่้แช่ทบอทที�ขับ
เค้ลู่�อน CX ที�ทริงพลูังมากยิ�งข้�น
หริ่อไม่ 
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กรณีการใช้งานแชทบอท
เริาทำาการิวัิเค้ริาะห์เจิต่นาของลููกค้้านับพันค้นผู้่านการิวัิจิัยแช่ทบอทเพ่�อการิโทริค้มนาค้มที�เปิดใช่้งานอยู่ แลูะค้้นพบวั่าคุ้ณ์จิะได้ริับปริะโยช่น์จิากการิใช่้ 
แช่ทบอทที�ขับเค้ลู่�อนด้วัย CX ขั�นสูงในส่วันใดบ้าง ต่่อไปนี�เป็นเจิต่นาอันดับต่้นๆ สำาหริับแช่ทบอทปกต่ิแลูะแช่ทบอทที�ขับเค้ลู่�อนด้วัย CX

เจตนาที่เหมาะสมกับ 
แชทบอท

เจตนาที่เหมาะสม 
กับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย CX

คำาถามในแชทบอท 
ที่พบไม่บ่อย

เจิต่นาข้างต้่นสามาริถแก้ไขได้ง่ายด้วัย 
แช่ทบอทที�กำาหนดการิโต้่ต่อบต่ามกฎซ้�งสร้ิางข้�น
จิาก Answers แพลูต่ฟอร์ิมการิสร้ิางแช่ทบอท
ของเริา

ผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มสามาริถใช่้ปริะโยช่น์
จิากแช่ทบอทที�ขับเค้ลู่�อนด้วัย CX โดยการิใช่้
ช่ีวัมิต่ิแบบเนทีฟเข้ากับ Answers

ประเด็นสำาคัญ

• ผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มสามาริถเพิ�มปริะสิทธ์ิภาพเส้นทางลููกค้้าได้โดยมอบการิสนทนาอย่าง
เป็นธ์ริริมช่าต่ิที�มีค้วัามเป็นส่วันต่ัวั โดยใช่้เจิต่นาที�เหมาะสมกับแช่ทบอทที�สริ้างข้�นจิาก CX

• โดยมักต้่องมีการิปรัิบให้เหมาะสมแลูะทำาค้วัามเข้าใจิพฤติ่กริริมของลููกค้้าอย่างลู้กซ้�งเพ่�อให้
บริริลุูผู้ลูลัูพธ์์ที�ต้่องการิ ซ้�งทำาได้ง่ายๆ เม่�อใช้่คู่้กับแพลูต่ฟอร์ิมข้อมูลูลููกค้้า

• การิย่นยันต่ัวัต่ันผูู้้ใช่้ด้วัยช่ีวัมิต่ิเป็นหน้�งในกริณี์การิใช่้งานแช่ทบอทที�ขับเค้ลู่�อนด้วัย CX ที�
เป็นที�ต่้องการิมากที�สุด เน่�องจิากช่่วัยให้การิย่นยันต่ัวัต่นเป็นไปอย่างริาบริ่�น

• เม่�อย่นยันต่ัวัต่น จิำาเป็นต่้องมีแพลูต่ฟอริ์มการิสริ้างแช่ทบอทที�มีการิใช่้ช่ีวัมิต่ิแบบเนทีฟ
เพ่�อให้ดำาเนินการิได้อย่างริาบริ่�น แช่ทบอทจิะมีวัิดีโอแนะนำาหริ่อค้ำาช่ี�แจิงให้แก่ลููกค้้า เพ่�อ
ให้การิโอนสายไปยังเจิ้าหน้าที�เป็นไปอย่างริาบริ่�น โดยเจิ้าหน้าที�จิะสามาริถเข้าถ้งปริะวััต่ิการิ
สนทนาทั�งหมดได้

• “เปลูี�ยนจิากริะบบเต่ิมเงินเป็นริะบบริายเด่อน” อาจิเป็นเจิต่นาที�ดูเหม่อนพบได้ไม่บ่อย โดย
มีเซสช่ั�นทั�งหมดเพียง 0.8% เท่านั�น อย่างไริก็ต่าม เม่�อพิจิาริณ์าวั่าแช่ทบอทมีการิใช่้งานโดย
ลููกค้้าโทริค้มนาค้มที�มีอยู่ในปัจิจิุบันแลูะผูู้้ที�อาจิเป็นลููกค้้าในอนาค้ต่นั�น จิำานวัน 1% จาก  
5 ล้านเซสชั่น ก็ถ่อเป็นการิเปลูี�ยนไปใช่้ริะบบริายเด่อนที�ยอดเยี�ยมเลูยทีเดียวั

0%
0.01%

0.01%
0.01%

0.02%

0.06%

0.06%

2.5%
3.5%

2.8%

2.2%

1.9%

1.6%

0.8%

28%

8.9%

3.9%

3.3%

2.7%
2.4%

ริายงานข้อริ้องเริียน

ริายงานข้อผู้ิดพลูาด

ยอดค้งเหลู่อในบัญ่ช่ี

เต่ิมเงิน

ข้อเสนอสินค้้า

คุ้ณ์ภาพเค้ริ่อข่ายไม่ดี
สถานะการิเปิดใช่้งาน

การิหมดอายุสัญ่ญ่า

ริายงานภาษเีงินได้

ค้ำาถามเกี�ยวักับโริมมิ�ง

สถานะค้ำาสั�งซ่�อ

การิเปริียบเทียบแพ็ค้เกจิ

ใบแจิ้งค้่าบริิการิไม่ถูกต่้อง
เปลูี�ยนจิากริะบบเต่ิมเงินเป็นริะบบริายเด่อน

บริิการิไม่ทำางาน

แลูกค้ะแนน

การิแนะนำาแพ็ค้เกจิ

การิย่นยันต่ัวัต่นผูู้้ใช่้

ยกเลูิกแพ็ค้เกจิ

หมายเลูขพอริ์ต่

ต่กลูง ฉันจิะโอนสายคุ้ณ์ไปยังเจิ้าหน้าที� 
โปริดส่งริูปเซลูฟีเพ่�อให้ฉันย่นยันต่ัวัต่นของ
คุ้ณ์ก่อนได้ไหม

โอนสายไปยังเจิ้าหน้าที�

สวััสดีค้่ะ ดิฉันช่่�อลูิซ่า ให้ช่่วัยเริ่�องอะไริค้ะ
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ด้วัยปริะสบการิณ์์กว่ัาสิบปีในการิทำางานร่ิวัมกับผูู้้
ให้บริิการิโทริค้มนาค้มแลูะการิเช่่�อมต่่อกับ 
โอเปอเริเต่อร์ิโดยต่ริงกว่ัา 700 ค้น เริารู้ิดีว่ัาลููกค้้า
ต้่องการิปฏิิสัมพันธ์์ที�มีค้วัามปลูอดภัย ดังนั�น เริา
จ้ิงเพิ�มปริะสิทธิ์ภาพแพลูต่ฟอร์ิมการิสร้ิางแช่
ทบอท Answers ด้วัยโซลููชั่�นชี่วัมิติ่ลู้ำาสมัยที�มีการิ
ย่นยันตั่วัต่นผูู้้ใช้่ผู่้านการิจิดจิำาใบหน้า 

อนาคตของโทรคมนาคม –
จากการสนทนาสู่ความ
ปลอดภัย

ช่ีวัมิต่ิมีปริะโยช่น์ในหลูายสถานการิณ์์ ต่ั�งแต่่
การิเต่ิมเงินไปจินถ้งการิเปลูี�ยนหริ่อขยายอายุ
สัญ่ญ่า สิ�งหน้�งที�ปริะสบค้วัามสำาเริ็จิมากที�สุดค้่อ
การิลูงทะเบียนซิม โดยลููกค้้าเพียงแค้่อัปโหลูด
บัต่ริปริะจิำาต่ัวัปริะช่าช่น ส่วันที�เหลู่อแช่ทบอท
จิะจิัดการิให้ทั �งหมด 

ด้วัย eSim ซ้�งกำาลูังเป็นที�นิยมทำาให้ลููกค้้า
สามาริถลูงทะเบียนได้อย่างริวัดเริ็วั ช่ีวัมิต่ิ
จิะส่งผู้ลูดีในแง่การิแข่งขันของผูู้้ให้บริิการิ
โทริค้มนาค้ม 

ส่วันที�ดีที�สุดค้่อสามาริถดำาเนินการิได้อย่าง
ง่ายดาย

เน่�องจิากแพลูต่ฟอริ์มการิสริ้างแช่ทบอท 

Answers ของเริามีโซลููช่ั �นช่ีวัมิต่ิแลูะศูนย์
ต่ิดต่่อในริูปแบบดิจิิทัลู Conversations  

3.5% จากทัง้หมด 5 ล้าน 
เซสชั่นที่ทำาการวิเคราะห์ชี ้
ให้เห็นว่าลูกค้าทำาการยืนยัน
ตัวตนเพื่อซือ้ เปลี่ยนแปลง
แพ็คเกจ เป็นต้น

ถูกสริ้างข้�นภายในองค้์กริ ทำาให้ผูู้้ให้บริิการิ
โทริค้มนาค้มได้ริับ CX แบบริวัมซ้�งโอนสายไป
ยังเจิ้าหน้าที�ได้อย่างริาบริ่�น

จิ้งช่่วัยให้แช่ทบอทสามาริถดำาเนินการิธ์ุริกริริม
ต่่างๆ ได้ค้ริบถ้วันโดยมีเวัลูาการิจิัดการิเฉลูี�ย 

(AHT) ลูดลูง ทำาให้เจิ้าหน้าที�มีสมาธ์ิจิดจิ่อกับ
การิแก้ไขปัญ่หาแทนที�จิะไปยุ่งกับการิต่ริวัจิ
สอบปัญ่หา 

คุ้ณ์ค้่าที�สำาค้ัญ่ที�สุดมาจิากการิริักษาค้วัาม
ปลูอดภัยของข้อมูลูที�มีมาต่ริฐานสูงในโซลููช่ั �น
ของเริา หมายค้วัามวั่าโดยค้่าเริิ�มต่้นแลู้วัจิะไม่มี
การิจิัดเก็บข้อมูลูไวั้ แลูะถ้าหากมีค้วัามจิำาเป็น
ต่้องจิัดเก็บข้อมูลู จิะต่้องมีการิจิัดเก็บโดย
ปฏิิบัต่ิต่ามมาต่ริฐานการิริักษาค้วัามปลูอดภัย
ขั�นสูงสุด

โปรดสงรูปถายบัตรประจำตัว
ประชาชนของคุณเพื่อยืนยัน
ตัวตน

เรียบรอยแลว

ขอบคุณ! ลงทะเบียนซิมของ
คุณเรียบรอยแลว
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ลููกค้้าบริิการิโทริค้มนาค้มจิะสนทนากับแช่ทบอทในทุกริะยะของเส้นทางลููกค้้า เริิ�มต่ั�งแต่่การิการิกำาหนดพอริ์ต่ไปจินถ้งการิเต่ิมเงิน การิริายงานข้อผู้ิดพลูาด 

การิต่ริวัจิสอบการิอัปเดต่ผู้ลูิต่ภัณ์ฑ์ ค้ะแนนค้วัามจิงริักภักดี แลูะข้อค้วัามขอบคุ้ณ์ต่่างๆ ต่ริาบใดที�ลููกค้้าจิะได้ริับการิต่อบสนองอย่างริวัดเริ็วั

แลูะต่ลูอดเส้นทางดังกลู่าวั แช่ทบอทของเริาจิะให้ค้วัามช่่วัยเหลู่อแลูะทำาให้ลูฝุกค้้าพ้งพอใจิอย่างแน่นอน

ให้แชทบอทอยู่กับคุณทุกที่
ในทุกก้าว บนเส้นทางของลูกค้า

ตัวเลือกการสั่งซือ้อัตโนมัติทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง 
(เช่่น การิพอริ์ต่หมายเลูข)

เปิดใช้บริการง่าย 
(เช่่น การิลูงทะเบียนหมายเลูข)

บริการตนเองผ่าน UI เชิงสนทนา 
(เช่่น การิเต่ิมเงิน)

ลดปริมาณสายโทรเข้า เวลาถือสาย
รอ จัดการช่วง CC สูงสุด 
(เช่่น การิโอนสายของลููกค้้า)

ทำาการซือ้ภายในแอปข้อความทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง 
(เช่่น ข้อเสนอเพิ�มมูลูค้่า)

เพิ่มอัตราการคอนเวอร์ชั่น

ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าลดลง

ลดระยะเวลาที่นำาไปสู่การใช้งาน
ครัง้แรก

ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึน้ ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของเจ้า
หน้าที่ดีขึน้

รายได้เพิ่มขึน้

ซือ้ เปิดใช้งาน ใช้ ช่วยเหลือ เติบโต
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หลูังจิากที�ปริ้กษาด้าน CX แลูะผูู้้เช่ี�ยวัช่าญ่ด้านการิดำาเนินการิของเริาได้สริ้างแช่ทบอทสำาหริับผูู้้ให้
บริิการิโทริค้มนาค้มซ้�งมีผูู้้ใช่้งานกวั่า 70 ลู้านริาย เริาได้ดำาเนินการิริะบุกริณี์การิใช่้งานอันดับต่้นๆ 

ต่ลูอดเส้นทางของลููกค้้า

หมายเหตุ: ให้ค้ำาน้งถ้งการิเพิ�มช่ีวัมิต่ิ การิค้้าเช่ิงสนทนา แลูะไอค้อนการิส่งข้อค้วัามที�อยู่ถัดจิากเจิต่นา
ที�เหมาะสมสำาหริับเทค้โนโลูยีเหลู่านั�น

เจตนาอันดับต้นๆ ตามเส้นทางลูกค้าบริการโทรคมนาคม

ใช้

• เต่ิมเงิน
• ริายงานภาษี
• เอกสาริแจิ้งยอดค้่าบริิการิ
• ยอดค้งเหลู่อในบัญ่ช่ี
• ริ้านที�อยู่ใกลู้เค้ียง

ซือ้และเริ่มต้นใช้งาน

• หมายเลูขพอริ์ต่
• สั�งซ่�อซิม
• ต่ริวัจิสอบการิจิัดส่ง
• ลูงทะเบียนซิม
• เปิดใช่้งานแพ็ค้เกจิ

ขอรับความช่วยเหลือ

• ริายงานปัญ่หา
• สอบถามยอดช่ำาริะเงิน
• ปัญ่หาการิลูงช่่�อเข้าใช่้
• ค้ำาถามเกี�ยวักับโริมมิ�ง
• อินเทอริ์เน็ต่ช่้า

ใช้งานต่อและเติบโต

• ต่ริวัจิสอบค้ะแนนค้วัามจิงริักภักดี
• ต่ริวัจิสอบข้อเสนอใหม่ๆ
• ริะบบเต่ิมเงิน > ริะบบริายเด่อน
• แลูกค้ะแนน
• เปลูี�ยนแพ็ค้เกจิ

การสร้างแชทบอทรุ่นต่อไป

1

5

3

2

4

ปัจจุบันมีแชทบอทมากมาย บริษัทโทรคมนาคมอย่างคุณเหนือกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ในด้านนี ้อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการ
สื่อสารมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และน่ีคือเวลาที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน น่ีคือ
แนวโน้มที่สำาคัญ 5 ประการที่จะต้องคำานึงถึงในการสร้างแชทบอท

ออกแบบให้เป็นเชิงสนทนา: บทบาทของ 
แช่ทบอทค้่อการิทำาให้ลููกค้้าพ้งพอใจิแลูะโอนสายไปยัง
เจิ้าหน้าที�เม่�อเจิอค้ำาถามที�ยากแลูะซับซ้อนที�สุดเท่านั�น 

ซ้�งจิะทำาให้เส้นทางของลููกค้้าสั �นลูงแลูะทำาให้ลููกค้้ามี
ปริะสบการิณ์์ที�ดีข้�น

ทุกช่องทางคือกุญแจสำาคัญ: ลููกค้้าต่่างต่้องการิ
ค้วัามช่่วัยเหลู่อในช่่องทางที�ลููกค้้าช่อบ แพลูต่ฟอริ์ม
การิสริ้างแช่ทบอทของเริาพริ้อมให้บริิการิในแอปแช่ท
ยอดนิยมที�สุดของโลูกหลูายแอป ทำาให้สามาริถส่�อสาริ
ด้วัยภาพถ่าย ย่นยันบัต่ริปริะจิำาต่ัวัปริะช่าช่น อัปโหลูด
เอกสาริ ฯลูฯ

การค้าเชิงสนทนา การิออกแบบให้แช่ทบอทมีการิ
ริักษาค้วัามปลูอดภัยแลูะค้วัามลู่�นไหลูที�เหมาะสมทำาให้
ลููกค้้าเต่็มใจิจิะจิ่ายค้่าบริิการิ สั�งซ่�อซิมการิ์ด โทริศัพท์
ม่อถ่อ หริ่อเปลูี�ยนแพ็ค้เกจิ ทำาให้แช่ทบอทกลูายเป็น
ช่่องทางการิขายที�สำาค้ัญ่

วิเคราะห์และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง: เริาจิำาเป็นต่้อง
ลูบเจิต่นาที�ไม่ได้ใช่้งานหริ่อไม่ได้ริับการิจิดจิำา  
การิวัิเค้ริาะห์ของเริาจิะต่ิดต่ามเจิต่นา แลูะการิปริ้กษา
หาริ่ออย่างต่่อเน่�องของเริาจิะทำาให้มั�นใจิได้วั่า 
แช่ทบอทโทริค้มนาค้มมีการิปริับปริุงปริะสิทธ์ิภาพอยู่
เสมอ

โอนสายไปยังเจ้าหน้าที่แบบไร้รอยต่อ: แพลูต่ฟอริ์ม
การิสริ้างแช่ทบอทที�ใช่้คู้่กับศูนย์บริิการิลููกค้้าแบบ
ดิจิิทัลูของเริาทำาให้การิโอนสายไปยังเจิ้าหน้าที�ที�เป็น
มนุษย์เป็นไปอย่างริาบริ่�นโดยให้ปริะวััต่ิการิสนทนา 
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พฤต่ิกริริมแลูะค้วัามค้าดหวัังของลููกค้้าจิะ
พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั�ง เช่่นเดียวักับ CX 

ของโทริค้มนาค้ม ผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มไม่
เพียงแต่่จิะสามาริถไปถ้งมาต่ริฐานที�ช่าวัดิจิิทัลู
กำาหนดไวั้เท่านั�นแต่่จิะสามาริถไปได้ไกลูกวั่า
นั�น โดยการิยกริะดับวังจิริช่ีวัิต่การิต่ลูาด  

ข้อเท็จิจิริิงทั�งสามข้อนี�ทำาให้เห็นถ้งสิ�งที�สำาค้ัญ่ 2 ปริะการิ ค้่อ 

1. ลููกค้้าพริ้อมที�จิะเลู่อกใช่้แช่ทบอท

2. ลููกค้้าต่้องการิแช่ทบอทที�สริ้างข้�นอย่างเป็นม่ออาช่ีพซ้�งจิะช่่วัยปริับปริุงปริะสบการิณ์์ให้ดียิ�งข้�นแลูะค้ริอบค้ลูุมกริณี์การิใช่้งานต่่างๆ ที�ลููกค้้าค้าดหวััง

ดังนัน้ การออกแบบเชิงสนทนาจะต้องเป็นส่วนแรกสุดในการสร้างแชทบอท และเป็นกุญแจสำาคัญในการปลดล็อกศักยภาพของแชทบอท

เพ่�อที�จิะสริ้างแช่ทบอทสำาหริับผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้ม เริาจิ้งได้ริวัมเอาผูู้้เช่ี�ยวัช่าญ่
ด้านอุต่สาหกริริมโทริค้มนาค้มของเริาเพ่�อออกแบบปริะสบการิณ์์การิสนทนาที�มี
ปริะสิทธ์ิภาพ เริาได้วั่าจิ้างแลูะฝ้กฝนผูู้้เช่ี�ยวัช่าญ่เพ่�อจิัดทำาเวัิริ์ค้ช่็อปโดยมีเป้าหมาย
ดังนี�

• กริณี์การิใช่้งานที�ถูกต่้อง

• ต่ัวัต่นของลููกค้้าแลูะแช่ทบอท

• ค้วัามลู่�นไหลูในการิส่�อสาริ 

• การิออกแบบการิสนทนา

ค้วัามสัมพันธ์์ที�เหนียวัแน่นของเริากับผูู้้ให้บริิการิโทริค้มนาค้มทำาให้เริามีค้วัามแต่กต่่าง 

เริาเข้าใจิธ์ุริกิจิของคุ้ณ์ ค้วัามต่้องการิของคุ้ณ์ แลูะส่งมอบค้วัามเช่ี�ยวัช่าญ่ในการิสริ้าง
แช่ทบอทที�สามาริถสริ้างริายได้จิากการิขาย ลูดต่้นทุนผู้่านการิโอนสาย แลูะใช่้เสียง
แบรินด์ของคุ้ณ์เพ่�อเพิ�มค้วัามจิงริักภักดีแลูะริับปริะกันวั่าลููกค้้าจิะมีค้วัามพ้งพอใจิสูงสุด  

พาร์ทเนอร์ด้าน
โทรคมนาคมที่ใช่

วิธีการทำางานของเรา
69% ของลูกค้ายินดีที่จะใช้แชทบอท หากแช่ทบอทปริับปริุง CX ได้

58% รู้สึกสบายใจที่ได้เชื่อมต่อกับแชทบอท

อย่างไริก็ต่าม 54% มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับแชทบอท 

ความจำาเป็นของผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ

ปรับปรุงเส้นทางของลูกค้า

เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

เวิร์คช็อปการออกแบบเชิงสนทนา

ความเชี่ยวชาญของ INFOBIP

การิขาย บริิการิ การิลูงทุนในช่่องทางดิจิิทัลูแลูะ
นวััต่กริริมเทค้โนโลูยี แลูะการิปริับใช่้โซลููช่ั �น
การิส่�อสาริบนริะบบค้ลูาวัด์ 

การิใช่้เทค้โนโลูยีที�เหมาะสมสำาหริับค้ลูาวัด์
แลูะการิช่่วัยเหลู่อแบบเสม่อนบนเค้ริ่�องม่อ AI 

ข้อมูลู แลูะการิวัิเค้ริาะห์จิะทำาให้ผูู้้ให้บริิการิ
โทริค้มนาค้มสามาริถสริ้างสริริค้์นวััต่กริริมได้
อย่างต่่อเน่�อง ซ้�งเป็นจิุดที�โซลููช่ั �นแบบ 
บูริณ์าการิของเริาจิะเข้ามามีบทบาท 
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แพลตฟอร์มการสร้างแชทบอท พอร์ตโฟลิโอช่องทาง โซลูชั่นการวิเคราะห์ และศูนย์บริการลูกค้าของเราสร้างพลังให้ระบบนิเวศ
โทรคมนาคมเพื่อความสามารถในการรองรับการขยายตัวในอนาคตและการส่งมอบ CX ที่เร็วยิ่งขึน้ ด้วยการทำางานร่วมกัน  
เราเสริมกำาลังให้ผู้บริการโทรคมนาคมในการเปล่ียนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าเพ่ือดึงดูดลูกค้าและทำาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการต่อ

ช่่วัยให้ผูู้้บริิการิโทริค้มนาค้ม
เข้าใจิลููกค้้าของต่น มี
ปฏิิสัมพันธ์์ในริูปแบบดิจิิทัลู 
แลูะค้าดการิณ์์ค้วัามต่้องการิ
แลูะเจิต่นาของลููกค้้าได้

การมีส่วนร่วมของ
ลูกค้าแบบชาญฉลาด

เริ่มต้นยกระดับ CX ของบริการโทรคมนาคมของคุณได้แล้ววันนี!้

ติดต่อเรา

แช่ทบอทซ้�งมี AI เป็นต่ัวัช่่วัย
ทำาให้เกิดการิค้้าในริูปแบบการิ
สนทนาโดยการิใช่้ข้อมูลูเพ่�อ
ทำาการิขายแบบต่่อยอดแลูะ
หลูายช่่องทาง

ปลดล็อกการเติบโต 
ของรายได้

บูริณ์าการิแช่ทบอทต่ลูอดเส้น
ทางของลููกค้้าในช่่องทางที�
ลููกค้้าต่้องการิใช่้งาน ให้ค้วัาม
ช่่วัยเหลู่ออย่างถูกต่้องในเวัลูา
ที�เหมาะสม

เส้นทางของลูกค้าแบบ
ทุกช่องทาง

เพิ�มการิมีส่วันริ่วัมแลูะมูลูค้่า 
ที�สริ้างจิากลููกค้้าโดยการิ 
บูริณ์าการิการิต่ลูาด ค้วัามจิงริัก
ภักดี แลูะการิขายเข้าไวั้ในการิ
สนทนาของแช่ทบอท

มูลค่าตลอดอายุการใช้
งานของลูกค้า
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