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4.

การวิจัยและพัฒนา

4.1

การวิจัยและพัฒนาในชวง 3 ปที่ผานมา

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

การวิจัยและพัฒนาถือเปนหนาที่ที่สําคัญสวนหนึ่งของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ไมมีการกําหนดงบประมาณสําหรับ
การวิจัยและพัฒนาไวเปนการเฉพาะเจาะจง
โดยในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการวิจัยและพัฒนาในหลายๆ ดาน อาทิ การพัฒนาระบบงาน ดานการขาย (Sales) และ
ดานการใหบริการลูกคา (Customer Service) เปนตน รายละเอียดดังนี้
ป 2553
1)

การพัฒนาดาน Multimedia

การพัฒนาระบบการใหบริการดวยระบบโทรศัพทที่มีความทันสมัย ทั้งการใหบริการ Contact Center ในรูปแบบของชอง
ทางการสื่อสาร (Media) ใหมๆ ที่นอกเหนือไปจากการใชงานผานทางโทรศัพท ที่เรียกวาระบบ Contact Center Multimedia
การคนควาและพัฒนาการใหบริการตามชองทางเว็บแชท (Web Chat) อีเมล (Email) Co Browser หรือแมแตการบริหารสายที่
ไมไดรับบริการใหเปนสายที่ไดรับบริการไดดวย การฝากเสียงผานทางระบบโตตอบดวยเสียง (Interactive Voice Response:
IVR) และจัดสงสายเปนอีเมลใหกับเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธทําใหมีการติดตอที่ครบถวนและสมบูรณ
2)

การปรับปรุงงานเปน Web Application และเนนการทํา Telemarketing

การปรับปรุงระบบการใหบริการลูกคา (Customer Service) จากการใหบริการดวยรูปแบบที่ เรียกวา Window Application ให
มาเปน Web Application โดยการเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพท เพื่อใชงานที่เรียกวา Softphone Application (โปรแกรม
สําหรับใชแทนโทรศัพท เชนการโทรออกจากเครื่องคอมพิวเตอร ไปยัง Soft Phone ดวยกันเอง หรือไปยังโทรศัพทบาน
โทรศัพทเคลื่อนที่) โดยขยายสายงานใหเปน Direct Market Call Center คือ นอกเหนือจากการใหบริการดานขอมูลแลว ยังเนน
Application ในการขายสินคาผานทางระบบโทรศัพท โดยมีการพัฒนาทั้งในสวนของการจัดทําขอมูลที่เกี่ยวกับสายเรียกเขา
(Inbound) และการโทรออก (Outbound) ใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของลูกคามากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกวา Telemarketing
3)

การจัดทําระบบ Data Entry

การบริหารจัดการงานบันทึกขอมูลเขาสูระบบ หรือ Data Entry ไดรับการพัฒนาระบบทั้งการจัดเก็บขอมูล การตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล ใหมีความถูกตองแมนยํา รวมถึงสามารถตรวจสอบไดอยางงายดาย
4)

การศึกษาพัฒนางานกับ Cisco และศึกษางาน Social Network

บริษัทฯ ไดเพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติการของศูนยบริการขอมูลดวยการพัฒนาระบบการใหบริการทางโทรศัพทรวมกับ
Cisco Unified Contact Center Solution โดยเสริมใหการทํางานของการใหบริการมีความสามารถในการใหบริการดานความ
รวดเร็วในการกระจายสายไดดียิ่งขึ้น และสามารถรองรับการเชื่อมตอไปยัง Social Network ได
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ป 2554
1)

Work at Home (Hosted)

พัฒนาการใหบริการ เพื่อรองรับการทํางานแบบ Work at Home หรือโดยการนําเทคโนโลยี Hosted มาใชงาน ทําใหเจาหนาที่
ลูกคาสัมพันธสามารถใหบริการจากที่บานไดอยางเต็มรูปแบบ เพียงเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอินเตอรเน็ต (Link Internet) และ
ทําการล็อคอินเขาสูระบบเพื่อปองกันความปลอดภัยของขอมูล โดยเจาหนาที่สามารถเรียกใชงานฟงกชั่นตางๆ เชน หนาจอ
แสดงสายเรียกเขา หนาจอในการบันทึกผลการใหบริการ และหนาจอฐานขอมูลองคความรู ไดเสมือนกับการใหบริการจากที่
ทํางาน ทั้งนี้แนวคิดดังกลาวเกิดขึ้นพรอมๆ กับวิกฤตการณน้ําทวมใหญในป 2554 เพื่อแกไขปญหาเรื่องของการเดินทางและ
ปญหาที่อาจทําใหธุรกิจหยุดชะงักคือ ลูกคาหรือเจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ ไมจําเปนตองมีอุปกรณ ในรูปแบบของการใหบริการ
Contact Center เต็มรูปแบบ แตมีเพียงคอมพิวเตอรซึ่งเชื่อมตอเขากับอินเตอรเน็ท (Link Internet) ก็สามารถทํางานอยูที่บานได
พรอมฟงกชั่นการทํางานที่เรียกวา หนาจอแสดงสายเรียกเขา หนาจอในการบันทึกผลการใหบริการ หรือแมแต หนาจอของ
ฐานขอมูลองคความรู แนวคิดดังกลาว เกิดขึ้นพรอมๆกับวิกฤตการณน้ําทวมใหญในป 2554 เพื่อแกไขปญหาเรื่องของการ
เดินทางและปญหาที่อาจทําใหธุรกิจหยุดชะงัก
2)

Disaster Recovery Site

การพัฒนาศูนยสํารอง หรือที่เรียกวา Disaster Recovery Site เพื่อรองรับเหตุการณที่ไมคาดคิด โดยและมุงหวังใหธุรกิจไม
หยุดชะงัก โดยบริษัทฯไดจัดทําศูนยสํารอง โดยสามารถใหบริการทั้งระบบ Contact Center ที่ประสานเอาระบบ Telephony
เพื่ออํานวยความสะดวกและสามารถใชงานไดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดคิด สามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจและใหบริการ
ลูกคาไดอยางตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก ทางบริษัทฯ จึงไดจัดทําศูนยสํารองที่สามารถใหบริการ Contact Center ไดอยางเต็ม
รูปแบบ เพื่ออํานวยความสะดวกและสามารถใชงานไดทันทีที่เกิดภาวะวิกฤติ
3)

Map Integration

การพัฒนาโปรแกรม ทางดานแผนที่เพื่อสนับสนุนหนวยงานราชการในการรับแจงเหตุฉุกเฉินจากประชาชน โดยขยายขีด
ความสามารถของโปรแกรมใหสามารถระบุตําแหนงในการตรวจสอบพื้นที่ไดอยางแมนยํา ทําใหเจาหนาที่สามารถเขาถึงพื้นที่ได
รวดเร็วและทันทวงที ซึ่งถือวาเปนการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการที่มีความทันสมัยและกาวไปอีกขั้นหนึ่งของผูใหบริการระบบ
Contact Centerเพื่อตอบสนองงานในวงราชการ โดยการขยายขีดความสามารถของโปรแกรม ใหสามารถเขียนตอไปยังระบบ
แผนที่เพื่อสามารถตรวจสอบ พื้นที่ในกรณีที่มีการแจงเหตุ เพื่อใหสามารถเขาถึงพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว และทันทวงที เปนการ
ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการที่มีความทันสมัยและกาวไปอีกขั้นหนึ่งของผูใหบริการระบบ Contact Center ในการรับแจงเหตุ
ฉุกเฉิน
ป 2555
1)

Social Media

ศึกษาและพัฒนาการใหบริการ Contact Center โดยขยายชองทางการใหบริการไปยัง Social Media ทั้งดานการใหบริการ
ขอมูลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการตลาดผานทาง Web Chat และการตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากลูกคาใน Website ตางๆ
แบบ Real Time จึงทําใหเจาหนาที่สามารถแกไขขอรองเรียนของลูกคาไดทันที โดยสามารถลดความรุนแรงและลดการกระจาย
ขอมูลเชิงลบไดอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ยังสามารถออกรายงานรวบรวมความตองการและคําแนะนําจากลูกคาที่เกิดขึ้นบนโลก
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ออนไลนมาปรับปรุงสินคาและบริการไดศึกษาและพัฒนาการใหบริการ Contact Center โดยเชื่อมไปยัง Social Media ในการ
รับเรื่องรองเรียนตางๆ และยังเปนสวนที่ปฏิสัมพันธกับลูกคาธุรกิจไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะทําใหไดรับความคิดเห็นทั้งที่
พอใจและไมพอใจแลว ยังชวยใหธุรกิจสามารถนําคําแนะนําที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลนมาปรับปรุงสินคาและบริการของตนได
เนื่องจากปจจุบัน ผูคนใชชีวิตประจําวันและติดตอสื่อสารผานทาง Social Media มากขึ้น การปรับปรุงโตตอบ สามารถชวยลด
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดดี
2)

CRM แบบ Self Service

พัฒนาระบบ CRM Contact Center โดยใหผูใชงานสามารถเลือกใช Feature ตางๆ ไดตามที่ตองการดวยตนเอง ตาม Concept
Self Service ซึ่งสามารถปรับปรุงรูปแบบของการใหบริการขอมูลตามหมวดหมูใหญและหมวดหมูยอย (Case Management)
การจัดสงเรื่องที่มีความสําคัญโดยการสงงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งทางอีเมลและการสงขอความ (SMS) รองรับได
หลายภาษา (Multilingual) เพื่อรองรับการขยายงานไปยังตางประเทศปรับปรุงการจัดทําระบบ CRM Contact Center ใหมีการ
ใชงาน (Feature) ในการจัดทําในคอนเซป Self Service มากขึ้น คือสามารถปรับปรุงรูปแบบของการใหบริการขอมูล ตาม
หมวดหมูใหญและหมวดหมูยอย (Case Management) ได แมจะไมไดเปน Programmer ก็ตาม จัดสงเรื่องที่มีความสําคัญโดย
การสงงานไปยังบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งทางอีเมลและการสงขอความสั้น (SMS) รองรับไดหลายภาษา (Multilingual) เพื่อ
รองรับการขยายงานไปยังตางประเทศได
ป 2556
ทางบริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาการทํางานผานทางเทคโนโลยีตางๆ ที่สามารถชวยลดกระบวนการทํางาน
และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาการทํางานผาน Mobile Application มากขึ้น เพื่อรองรับ
แนวโนมการทํางานผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งในปจจุบันกําลังไดรับความนิยมและขยายตัวอยางมาก อันเนื่องมาจากความ
เกื้อหนุนกันจากหลายปจจัย เชน ความพรอมของโครงขายอินเทอรเน็ตแบบมีสายและไรสาย การพัฒนาโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคม ความแพรหลายของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารแบบพกพา ตลอดจนความพรอมทางดานซอฟตแวรที่
ใหบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือปจจุบันเรียกวาคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ทําใหการใชอินเทอรเน็ตจาก
อุปกรณ Smart Phone ถูกใชงานมากกวาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นๆ
ทั้งนี้ดวยประสบการณอันยาวนานทางดานการบริการทางบริษัทฯ
ไดเล็งเห็นวาจุดเริ่มตนของการบริการมาจากบุคลากรผู
ใหบริการนั่นเอง ทางบริษัทฯ จึงใหความสําคัญดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมการใหบริการ Contact Center อยางมือ
อาชีพ และมุงเนนการยกระดับการบริการสูความเปนเลิศ ทางบริษัทฯ ไดฝกอบรมและจัดสัมมนาทางดานการจัดการและการ
ใหบริการในระดับองคกร เพื่อใหทีมงานไดพัฒนาความรูความชํานาญและสามารถสงมอบการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงสุด
โดยปจจุบันบุคลากรของเราสามารถสรางความพึงพอใจและผลประโยชนสูงสุดจากการลงทุนของลูกคา
เจาหนาที่การตลาดตลอดจนทีมงานวิจัยในระดับมืออาชีพของเราไดพยายามคิดคนบริการใหมๆ ที่ชวยสงเสริมใหนักลงทุนมี
ทางเลือกใหมในการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
1)

Mobile Application

ทางบริษัทฯ ไดทําการพัฒนาแอพลิเคชั่นที่สามารถทําการตรวจสอบขอมูลผานทางอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ Smart Phone และ
Tablet ที่มีระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ซึ่งฟงกชั่นการทํางานของแอพพลิเคชั่นจะรองรับเฉพาะผูที่ไดรับสิทธิในการ
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เขาถึงขอมูลและติดตามสถานะความเคลื่อนไหวตางๆ ไดอัตโนมัติตามขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแบบ Real-time ทําใหบุคลากร
สามารถเขาถึงขอมูลและจัดการการทํางานไดทุกที่ทุกเวลา
2)

Speech Analytics

ทางบริษัทฯ ไดมีการศึกษาถึงรายละเอียดการทํางานของ Speech Analytics เพื่อนํามาชวยในการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนใน
การทํางานของสวนงานตรวจสอบคุณภาพ โดย Software Speech Analytics จะทําหนาที่ในการกรองไฟลเสียงตามที่ตองการ
ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณการตรวจสอบคุณภาพการใหบริการไดมากยิ่งขึ้น พรอมทั้งสามารถแสดงรายงานไดทันที
3)

Cloud Computing

ทางบริษัทฯ ไดมีการศึกษาความเปนไปไดและทดสอบการพัฒนาการใหบริการแบบพรอมใชงานทันทีผานทางเทคโนโลยี Cloud
Compute โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชงานแบบ Anywhere Service ที่สามารถสงมอบการใหบริการไดอยางไมจํากัดพื้นที่ โดยใน
ขั้นตนไดทดลองใชโปรแกรมทางดาน Telephony และยังคงตองมีการศึกษาตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบเสียงที่ใชงาน
โดยในอนาคตจะตองศึกษาเพิ่มเติมถึงความเปนไปไดในการใชงานแอพพลิเคชั่น ที่สนับสนุนการทํางาน ของ Contact Center
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4.2

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางประสิทธิภาพงานบริการบุคลากรและระบบซอฟตแวรที่เกีย่ วของ

บริษัทฯ ไดมีการตั้งงบประมาณสําหรับการวิจัยและพัฒนาในป 2556 ไวที่ประมาณ 10 ลานบาท เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการลูกคา
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการติดตอสื่อสารมากยิ่งขึ้น
โดยการวิจัยถึงปจจัย
ความสําเร็จในระยะยาว ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนาทั้งดานบุคลากร (Human Service) และซอฟตแวร (Software Service
Innovation)
ที่ผานมาบริษัทฯมีแผนการพัฒนาบุคลากร
โดยบริษัทฯไดศึกษาถึงแนวโนมพฤติกรรมของผูที่ทํางานใหบริการ
ทัศนคติ
(Attitude) และการสรางความสามารถในการเรียนรู (Aptitude) เพื่อใหเกิดการประยุกตการใหบริการใหมๆอยางสม่ําเสมอ โดย
บุคลากรถือวาเปนปจจัยความสําเร็จถึงรอยละ 60 ของการขับเคลื่อนงาน บริษัทฯจึงลงทุนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
หากมีเงินทุนเพิ่มเติมบริษัทฯตองการที่จะพัฒนาในระยะยาวตอไป
สวนซอฟตแวร คิดเปนปจจัยความสําเร็จรอยละ 20 ของการขับเคลื่อนงาน ที่ตองมีนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) ทางดาน
ซอฟตแวร เพื่อมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง กระบวนการหรือใชบริการวัดจากความคาดหวังของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท
ฯ มีการลงทุนทางดานพัฒนา Software ของตนเอง (In-House Software) เพื่อใชในการใหบริการลูกคาไดอยางเฉพาะเจาะจง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯจะยังคงมุงมั่นในการพัฒนางานดาน Contact center ในระดับ Enterprise ใหมี
มาตรฐานและความปลอดภัย เหมาะสมกับธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และทําใหธุรกิจของลูกคาดีขึ้น เพราะในยุคการ
แขงขันปจจุบันการติดตอสื่อสารไปยังลูกคาอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งที่ทุกธุรกิจตองคํานึงถึง
หากการสื่อสารไมมีประสิทธิภาพยอมกอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมามากมาย เชน การใหขอมูลไมถูกตอง รูปแบบการใหบริการที่
ไมมีมาตรฐาน หรือการใหบริการไมครอบคลุม ซึ่งปญหาดังกลาวมาขางตนจะนํามาซึ่งความสูญเสียที่ไมสามารถประเมินคาได
ดังนั้นในป 25576 บริษัทฯ จึงมุงเนนการพัฒนางานซอฟตแวร Application ใหตอบสนองงานธุรกิจในแตละประเภทของลูกคา
โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนาซอฟตแวรที่มีคุณภาพและใชเวลาในการพัฒนาที่สั้นลง ซึ่งมีรายละเอียดการวิจัยพัฒนาที่คาดวา
จะดําเนินการดังนี้


การจัดการโครงขายที่เพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณสายเรียกเขาดวยฟงกชั่นระบบกระจายสายอัตโนมัติและระบบการ
จัดการลําดับคิว (Queue) ที่ชาญฉลาด และมีรูปแบบรองรับไดทุกสถานการณ



ระบบกระจายสายที่ถูกตองแมนยํา ตามเมนูการติดตอของลูกคา



ระบบบริหารจัดการขอมูล (Content) เพื่อการใหบริการอยางรวดเร็ว



ระบบการจัดทํารายงานวิเคราะหผลศูนยฝกปฏิบัติการจําลอง (Simulation Training Center) เพื่อพัฒนากระบวนการ
และขั้นตอนการฝกอบรม ซึ่งพนักงานสามารถฝกฝนการใหบริการ Contact Center แบบเสมือนจริงอยางครบวงจร
ตลอดจนไดทดสอบความพรอมและศักยภาพในการใหบริการกอนการปฏิบัติงาน อีกทั้งพนักงานยังไดพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางสูงสุด
จอแสดงผลการปฏิบัติงานอัจฉริยะ (Performance Wallboard) เพื่อดูแลสถานะการใหบริการและบริหารผลการ
ปฏิบัติงานแบบ Real Time



สวนที่ 2 หนา 38

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย



บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (E-Performance System) เพื่อรวบรวมขอมูล จัดเก็บ วิเคราะห และเขาถึงขอมูลที่มี
ความซับซอนของทุกตัวชี้วัดตามหลักมาตรฐาน Contact Center แบบสากล โดยสามารถแสดงรายงานไดใน
หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Report) ซึ่งชวยใหการพัฒนาทางดานประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ
เปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยใหผูใชงานในองคกรสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหและตัดสินใจทาง
ธุรกิจไดดียิ่งขึ้น
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