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จากกระแส E-commerce ทีเ่ ติบโตอย่างคึกคักในปั จจุบนั และจะยิง่ เติบโตมากขึน้ อีกในอนาคต ดึงดูด
ให้ผปู้ ระกอบการจํานวนมากเข้ามาลงเล่นในสนามดังกล่าว ทําให้การแข่งขันในตลาดนี้รุนแรงขึน้ ทุกขณะ และ
หนึ่งในเครือ่ งมือทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านการตลาดหลายท่านแนะนําให้ผปู้ ระกอบการ E-commerce เลือกหยิบมาใช้
เพื่อชิงความได้เปรียบ คือ Chatbot ซึ่งเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทถ่ี ูกพัฒนาให้สามารถสนทนาตอบโต้กบั
มนุษย์ผา่ นตัวอักษรและเสียงพูดได้โดยอัตโนมัติ เพราะเป็ นทีท่ ราบกันดีว่าการค้าในรูปแบบ E-commerce นัน้
การตอบคําถามจากลูกค้ามีความสําคัญมาก เพราะยิง่ ตอบได้รวดเร็วมากเท่าใดก็จะยิง่ สร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าและแปรเป็ นโอกาสทางการค้าได้มากขึน้ เท่านัน้ จึงไม่น่าแปลกใจว่าหากมีรา้ นขายสินค้าทีค่ ล้ายคลึงกัน ลูกค้าจะ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านทีต่ อบคําถามของลูกค้าได้ก่อน เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าทาง Online ซึ่ง
ลูกค้าไม่สามารถเห็นสินค้าจริงได้เหมือนการไปซื้อด้วยตนเองจากร้านค้า ทําให้ลูกค้ามักมีคําถามมากมาย อาทิ
สินค้านี้มขี นาดใดบ้าง มีรสอะไรบ้าง และเหลือสีอะไรอยูบ่ า้ ง รวมถึงคําถามอื่นๆ เช่น ใช้เวลาจัดส่งกีว่ นั โอนเงิน
ค่ า สิน ค้า ได้ ท างใดบ้า ง เป็ นต้น แต่ ล ะวัน จึง มีคํา ถามเข้า มามากมายหลายร้อ ยหลายพัน คํา ถามจนยาก
ทีผ่ ปู้ ระกอบการจะสามารถตอบคําถามทัง้ หมดได้ในเวลาอันสัน้
สถานการณ์ดงั กล่าวผลักดันให้มกี ารนํา Chatbot เข้ามาใช้ และมีแนวโน้มจะถูกนํามาใช้มากขึน้ ตาม
การเติบโตของตลาด E-commerce ซึง่ ปั จจุบนั Chatbot ดําเนินการอยูใ่ นเว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ และโปรแกรม
แชตต่างๆ เช่น Line Wechat และ Facebook Messenger ทัง้ นี้ ประเด็นทีน่ ่ าสนใจ คือ หลายธุรกิจทีแ่ ม้มใิ ช่
E-commerce อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจประกัน และสถาบันการเงิน ต่างเริม่ นํา Chatbot มาใช้ดว้ ยเช่นกัน
เพราะนอกจาก Chatbot จะสามารถเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และสร้างความภักดีในตราสินค้าแล้ว
ยังช่วยลดการจ้างแรงงาน ลดต้นทุน และช่วยลดภาระของผูป้ ระกอบการในการดูแลลูกค้าในช่องทางต่างๆ ได้
อีกทัง้ Chatbot ยังมีจุดเด่นทีส่ ามารถจัดการข้อมูล Big Data ได้อย่างดี จนสามารถทําหน้าทีผ่ ชู้ ่วยประจําตัว
ของผูใ้ ช้งาน (ทัง้ ตัวผูป้ ระกอบการเองและลูกค้า) โดยจะเชื่อมโยง รวบรวม และประมวลผลข้อมูลมาให้ผใู้ ช้ได้
อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดเวลาอย่างมากในการเข้าถึงข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการจริงๆ เพราะเพียงแค่สอบถามก็จะได้
คําตอบที่ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาไล่หาข้อมูล ในเว็บไซต์ ด้วยจุดเด่นเหล่า นี้จึงดึงดูดให้หลายธุรกิจเริม่ นํ า
Chatbot มาใช้มากขึน้ สอดคล้องกับรายงานของ Juniper Research (บริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั ในอุตสาหกรรม
ไอทีของสหราชอาณาจักร) ทีค่ าดการณ์ว่า ภายในปี 2565 Chatbot จะช่วยลดต้นทุนให้กบั ธุรกิจได้มากกว่าปี ละ
8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธุรกิจดูแลสุขภาพและสถาบันการเงินจะเป็ นธุรกิจทีไ่ ด้ประโยชน์จากการใช้ Chatbot
มากทีส่ ุด พร้อมประเมินว่า Chatbot จะช่วยให้ธุรกิจการดูแลสุขภาพและสถาบันการเงินประหยัดเวลาในการ
ให้บริการลูกค้าไปได้ราว 4 นาทีต่อการสอบถาม และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว 0.50-0.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อครัง้

ตัวอย่างการให้บริ การข้อมูลที่ พกั และสายการบินผ่าน Chatbot ของ Expedia

ทีม่ า : จากการทดลองพูดคุยกับ Chatbot ใน Line Official Account ของ Expedia (@expedia.co.th)

ทัง้ นี้ Chatbot ทีน่ ิยมใช้อยูใ่ นปั จจุบนั แบ่งได้ 2 แบบใหญ่ คือ แบบทีท่ าํ งานตามกฎทีก่ าํ หนดไว้ (Rulesbased Bot) และแบบทีม่ ปี ั ญญาประดิษฐ์ (AI Bot) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
 Chatbot ที่ ทาํ งานตามกฎที่ กาํ หนดไว้ (Rule-based Bot) Chatbot ประเภทนี้จะถูกโปรแกรมให้
สนทนาโต้ตอบตามกฎหรือเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ล่วงหน้า เช่น ตัง้ กฎไว้ว่าเมื่อมีคาํ ถามเรื่องไซส์ ต้องตอบว่า
อะไรบ้าง ดังนัน้ ทันทีทม่ี คี นถามว่า “มีไซส์อะไรบ้าง” Chatbot ก็จะตอบทันทีว่า “มีเฉพาะไซส์ M และ L”
ตามที่ได้โ ปรแกรมไว้แ ล้ว เป็ น ต้น แต่เ นื่องจากการตัง้ กฎหรือเงื่อนไขให้ครอบคลุ มทุกกรณี ท่อี าจ
เกิดขึน้ ต้องใช้เวลามาก และในความเป็ นจริงก็แทบเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะตัง้ กฎให้ครบถ้วนในทุกมิติ Chatbot
แบบนี้จงึ มีขอ้ จํากัดคือ หากคําถามไม่ตรงกับกฎหรือ Key Word ทีก่ าํ หนดไว้ Chatbot ก็จะไม่สามารถ
ตอบได้หรืออาจให้คาํ ตอบทีผ่ ดิ พลาดได้
 Chatbot แบบที่ มีปัญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence Bot : AI Bot) ฝังอยู่ Chatbot ประเภทนี้
จะเข้าใจภาษามนุ ษย์ รูปประโยค และบริบททีผ่ ูใ้ ช้ต้องการจะสื่อได้ดกี ว่า Rule-based Bot เพราะ
มีการนําระบบการประมวลผลภาษาของมนุ ษย์ หรือ NLP (Natural Language Processing) มาใช้
ร่วมกับ Machine Learning เพื่อให้ Chatbot เกิดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการรูค้ ดิ ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับหน่ วยงานทีใ่ ช้ Chatbot ในประเทศไทยยังจํากัดอยู่เฉพาะบริษทั ขนาดใหญ่ทม่ี ลี ูกค้าจํานวนมาก
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs ยังไม่นิยมใช้ ต่างจากผูป้ ระกอบการ SMEs ในบางประเทศทีน่ ํา Chatbot มาใช้
มากขึน้ ทัง้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้า และเพื่อเป็ นผูช้ ่วยส่วนตัวหรือเพิม่ ความสะดวกให้กบั พนักงาน
เช่น การใช้ Chatbot ตอบคําถามพนักงานแทนฝ่ าย HR เนื่องจากคําถามจากพนักงานส่วนใหญ่มกั เป็ นคําถามเดิมๆ
หรือใช้ Chatbot ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ นะนําองค์กรให้แก่พนักงานใหม่

เมือ่ พิจารณาในแง่ของประเภทธุรกิจ พบว่าธุรกิจการซือ้ ขายสินค้าผ่านระบบ Online เป็ นหนึ่งในธุรกิจ
ทีม่ กี ารนํา Chatbot มาใช้อย่างแพร่หลาย โดย Chatbot จะทําหน้าทีเ่ ป็ นพนักงานต้อนรับ แนะนําสินค้า ตอบข้อ
ซักถามเกีย่ วกับสินค้า อาทิ ราคา ขนาด วิธกี ารส่ง วิธกี ารชําระเงิน จนกระทังปิ
่ ดการขาย ในบาง Chatbot ยัง
สามารถทําหน้าทีพ่ นักงานเรียกเก็บเงินด้วยการให้ลกู ค้าชําระเงินภายในระบบ Chat นัน้ ได้โดยไม่ตอ้ งเปลีย่ นไป
ทีร่ ะบบอืน่ รวมถึงยังสามารถแจ้งให้ลกู ค้าทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า ตัง้ แต่สนิ ค้าออกจากผูข้ ายไปจนถึงมือ
ผูร้ บั จึงไม่แปลกใจที่ Chatbot จะกลายเป็ นหนึ่งในอาวุธทีผ่ ปู้ ระกอบการ E-commerce เลือกนํามาใช้เพื่อสร้าง
ความประทับใจในการให้บริการแก่ลกู ค้า อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายธุรกิจทีเ่ ริม่ นํา Chatbot มาใช้แล้วเช่นกัน อาทิ
• ธุรกิ จประกันภัย เมือ่ ลูกค้าเข้าไปใช้ Chatbot นอกจากจะสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
แต่ละประเภทของบริษทั ได้แล้ว Chatbot ของบางบริษทั ยังเปิ ดให้ลูกค้าสามารถซื้อประกัน เคลมประกัน
หรือติดตามผลความคืบหน้าของการดําเนินการต่างๆ ด้วยการส่งคําถามหรือข้อสงสัยไปใน Chatbot
ซึง่ จะได้รบั คําตอบในเวลาอันรวดเร็ว แทนทีล่ ูกค้าจะต้องเสียเวลาไล่ดูตามเมนู ต่างๆ ในเว็บไซต์หรือ
โทรติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ โดยบริษทั ประกันภัยทีน่ ํ า Chatbot มาให้บริการแล้ว อาทิ บริษทั
Allianz (Allie Chatbot) RBC Insurance (Arbie Chatbot) AXA (AXA Facebook Chatbot)
• ธุรกิ จการเงิ น สถาบันการเงินในต่างประเทศทีเ่ ริม่ ทดลองใช้ Chatbot เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วมีอยู่หลายแห่ง
เช่น AMEX, Capital One, Bank of America และ Mastercard โดยในระยะแรก Chatbot จะมุ่งเน้น
บทบาทไปทีก่ ารเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านการเงินแก่ลูกค้าเป็ นสําคัญ แต่มกี ารคาดการณ์ว่า Chatbot ของ
สถาบันการเงินจะถูกพัฒนาให้มคี วามสามารถหลากหลายขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วยใน
การวางแผนทางการเงิน คัดเลือกและแนะนํ าผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีเ่ หมาะสมให้กบั ลูกค้า รวมทัง้
เตือนการทํารายการทีส่ าํ คัญ สําหรับสถาบันการเงินของไทยบางแห่งก็เริม่ มีการใช้ Chatbot บ้างแล้ว
เมื่อกลางปี 2560 เพื่อเพิม่ ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า รวมถึงเพิม่ ทางเลือกให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เป็ นต้น
• ธุรกิ จสุขภาพและโรงพยาบาล Chatbot เริม่ มีบทบาทในการเป็ นที่ปรึกษาปั ญหาสุขภาพ โดย
Chatbot จะดึง Big Data ทัง้ หมดมาประมวลผลเป็ นคําแนะนําเบื้องต้นให้แก่ผเู้ ข้ามาปรึกษาปั ญหา
สุขภาพ เพือ่ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์สาํ หรับผูท้ ไ่ี ม่ได้มอี าการเจ็บป่ วย
รุนแรง ธุรกิจสุขภาพทีน่ ํ า Chatbot มาใช้แล้ว อาทิ โรงพยาบาลสมิตเิ วชทีน่ ํ า Chatbot มาทําหน้าที่
ตอบปั ญหาสุขภาพเบือ้ งต้น (Health Chat) ให้แก่ลกู ค้าได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
• ธุรกิ จร้านอาหาร อาทิ Starbucks ซึง่ มี Chatbot ชื่อ My Starbucks Barista ทําหน้าทีเ่ ป็ นพนักงาน
รับ คํา สัง่ ซื้อ และรับ ชํา ระค่ า สิน ค้า ลู ก ค้า จึง สามารถสัง่ กาแฟหรือ ขนมและจ่ า ยเงิน ล่ ว งหน้ า ผ่ า น
My Starbucks Barista และรับกาแฟและขนมทันทีทม่ี าถึงร้าน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลายอุตสาหกรรมเริม่ ปรับตัวมาใช้ประโยชน์จาก Chatbot กันมากขึน้
แม้ปัจจุบนั การใช้ Chatbot อาจยังมีขอ้ จํากัดจากปริมาณข้อมูลทีม่ ไี ม่มากนัก ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสม
ข้อมูล อาทิ การตอบปั ญหาทางการแพทย์ทใ่ี นระยะแรกทุกคําตอบของ Chatbot อาจจะต้องได้รบั การตรวจสอบ
จากแพทย์ก่อน เพื่อให้ Chatbot ได้เรียนรูจ้ นสามารถตอบคําถามได้ถูกต้องแม่นยํามากขึน้ ในครัง้ ต่อๆ ไป
แต่คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Chatbot กําลังก่อให้เกิดการเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ผูป้ ระกอบการจึง
จําเป็ นต้องเข้าใจและเรียนรูเ้ พือ่ ปรับสินค้าและการบริการให้พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการ
ทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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