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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอท
รวมถึงความพรGอมของระบบนิเวศเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทในบริบทประเทศไทย เพื่อเสนอแนว
ทางการนําเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทไปใชGการวางกลยุทธทางธุรกิจขององคกรตCาง ๆ การศึกษานี้
ดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลดGวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรGาง และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูGเชี่ยวชาญที่
เกี่ยวขGองกับการพัฒนาและนําเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทมาใชGในเชิงพาณิชย รวมถึงกลุCมผูGบริโภคที่มี
ประสบการณตรงในการใชGงานแชทบอท ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงใหGเห็นวCา ทั้ง 6 ปBจจัยในงานวิจัยมีสCวนสCงผล
ตCอการยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอท โดยเรียงลําดับปBจจัยที่สCงผลมากไปนGอยไดGดังนี้ 1. ปBจจัย
สมรรถภาพของสื่อ 2. ปBจจัยความเขGากันไดGของเทคโนโลยี 3. ปBจจัยการรับรูGความงCายในการใชGงาน 4. ปBจจัย
การรับรูGตัวตน 5. ปBจจัยการรับรูGประโยชนในการใชGงาน และ 6. ปBจจัยการรับรูGความเสี่ยง ซึ่งผลการศึกษา
สามารถนํามาประยุกตใชGในการวางแผนกลยุทธพัฒนาแชทบอทเพื่อนําไปใชGในเชิงพาณิชยตCอไป
คําสําคัญ: แชทบอท, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, กรอบแนวคิดคอมพิวเตอรในฐานะตัวแสดงทางสังคม
Abstract
The objective of this research study is to examine the factors influencing the
adoption of artificial intelligence Chatbot as well as the readiness of artificial intelligence
Chatbot ecosystem in Thailand. The results can assist the businesses in using Chatbot as part
of their strategic plans. The research methodology was undertaken through the use of semistructured questionnaires and the conduct of in-depth interviews. The representative sample
in this study includes Chatbot developers, entrepreneurs and end users who have
experiences in using chatbot. The findings reveal that there are 6 factors influencing the
adoption of artificial intelligence Chatbot: 1) media richness 2) compatibility 3) perceived
ease of use 4) perceived persona 5) perceived usefulness and 6) perceived risk. The results
of this study can be applied to develop Chatbot strategic plan for commercialization.
Keywords: Chatbot, Natural Language Processing, Computers As Social Actors paradigm
(CASA)
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บทนํา
รายงานเรื่อง “The Hype Cycle for Emerging Technologies” ที่จัดทําโดย Gartner ในปo ค.ศ.
2018 ไดGคาดการณแนวโนGมของเทคโนโลยีที่จะกลายเปqนกระแสหลักในสังคมไวGวCาเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐ
จะเขGามาพลิกโฉม และมีอิทธิพลตCอทุกวงการอุตสาหกรรมเปqนอยCางมากตลอดชCวงระยะเวลา 10 ปoตCอจากนี้
เนื่องจากสภาพแวดลGอมและระบบนิเวศที่มีความพรGอมอยูCแลGวทั้งระบบคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในการ
ประมวลผลสูงขึ้น และปริมาณขGอมูลที่เกิดขึ้นอยCางมากมายมหาศาลซึ่งชCวยสCงเสริมใหGการพัฒนาเทคโนโลยี
ปBญญาประดิษฐเปqนไปไดGอยCางมีประสิทธิภาพ แชทบอท (chatbot) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สนทนา
โตGตอบไดGอัตโนมัติถือเปqนหนึ่งในเทคโนโลยีสาขายCอยของปBญญาประดิษฐที่มีแนวโนGมไดGรับความนิยมในการใชG
งานอยCางแพรCหลายในตCางประเทศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนผูGใชGงานแชทแอพพลิเคชั่นที่มากขึ้นทุกปo
ตลาดแอพพลิเคชั่นที่เริ่มอิ่มตัวทําใหGคนเหนื่อยกับการดาวนโหลดติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหมCไวGในโทรศัพทมือถือ
รวมถึงการที่แชทบอทเปqนเทคโนโลยีที่ไดGรับความสนใจคGนควGาวิจัยพัฒนา และสนับสนุนใหGเกิดการนําไปใชGงาน
ในเชิงพาณิชยจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญCระดับโลกอยCาง Facebook, Microsoft, Google และ Amazon
เปqนตGน ทําใหGแชทบอทถูกคาดการณวCาเปqนเทคโนโลยีอุบัติใหมCที่จะเขGามามีบทบาทตCอการดําเนินธุรกิจ และ
การใชGชีวิตประจําวันทั่วไป (Jon Walker, 2018)
สําหรับในประเทศไทยยังอยูCในระยะเริ่มตGนของการนําแชทบอทเขGามาใชGในภาคธุรกิจแมGจะมีหลาย
ธุรกิจที่เห็นความสําคัญและเริ่มนําแชทบอทเขGามาทดลองใชGงานใหGบริการลูกคGาบGางแลGว แตCก็ยังอยูCในชCวง
เปลี่ยนผCานที่แชทบอทยังคงตGองทํางานรCวมกับคนอยูC โดยผูGประกอบการตCางคาดหวังวCาแชทบอทจะเขGามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานดGานการตลาดและการขาย ลดตGนทุนคCาใชGจCายในการจGางบุคคลากรทําหนGาที่ตอบ
คําถามในบริบทเดิมซ้ํา ๆ รวมถึงชCวยสรGางประสบการณที่ดีในการใหGบริการลูกคGาดGวยการตอบคําถามไดGอยCาง
รวดเร็ว อยCางไรก็ตาม ปBจจุบันยังไมCมีงานวิจัยใดที่ศึกษาในประเด็นเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐ
แชทบอทอยCางจริงจัง อีกทั้งกระแสการนําแชทบอทเขGามาใชGในภาคธุรกิจของประเทศไทยยังคงอยูCในระยะ
เริ่มตGน ทําใหGความเขGาใจของสาธารณชนยังอยูCในวงจํากัด จึงเปqนประเด็นที่ผูGวิจัยมุCงศึกษาเพื่อลดชCองวCางของ
งานวิจัย (research gap) ที่มีอยูC ดังนั้นผูGวิจัยคาดวCางานวิจัยชิ้นนี้จะเปqนประโยชนตCอผูGประกอบการที่สนใจนํา
แชทบอทเขGามาใชGในธุรกิจ นักพัฒนาแชทบอท และผูGใชGงานทั่วไปที่อยากทําความเขGาใจในเทคโนโลยีแชทบอท
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะหปBจจัยที่นําไปสูCการยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทในประเทศไทย
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการนําเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทไปใชGในการวางกลยุทธทางธุรกิจ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ประกอบดGวยกลุCมนักพัฒนาเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอท (chatbot
developer) ในภาคธุรกิจตCาง ๆ จํานวน 5 คน ผูGบริหารองคกรเอกชน ผูGประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยCอมที่นําแชทบอทเขGามาใชGในเชิงพาณิชยจํานวน 5 คน และผูGใชGงานที่มีประสบการณตรงในการใชG
เทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทในชีวิตประจําวันจํานวน 20 คน
2. ขอบเขตตัวแปร ที่ไดGมาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขGองกับ
เทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอท และปBจจัยที่เกี่ยวขGองกับการยอมรับแชทแอพพลิเคชั่นพบวCา มีตัวแปรตGน
ที่สCงผลตCอการยอมรับ 6 ตัวแปร และตัวแปรตาม 3 ตัวแปรที่มาจากแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีของ
Fred Davis (1986)
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3. ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการเก็บขGอมูล 5 เดือน ตั้งแตCเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
การทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model)
ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) (Davis Jr, 1986) อธิบายการยอมรับใชGงาน
เทคโนโลยีวCา ทัศนคติที่มีตCอการยอมรับใชGงานระบบขGอมูลสารสนเทศเกิดจากการรับรูGประโยชนในการใชGงาน
และการรับรูGความงCายในการใชGงาน โดยจากงานวิจัยของ Edmondo Candela (2018) ที่ทําการศึกษาปBจจัย
ที่นําไปสูCการยอมรับใชGงานแชทบอทในประเทศอิตาลีไดGพบวCา การรับรูGประโยชนในการใชGงาน และการรับรูG
ความงCายในการใชGงาน สCงผลในเชิงบวกตCอทัศนคติในการยอมรับแชทบอทของกลุCมตัวอยCาง ซึ่งสอดคลGองกับ
งานวิจัยของ Milan van Eeuwen (2017) ที่ศึกษาการนําแชทบอทมาใชGในบริบทการคGาขายออนไลนดGวยการ
สนทนาผCานแชทแอพพลิเคชั่น (Conversational Commerce)
2. ทฤษฎีการแพรCกระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
Rogers (2003) กลCาววCา การยอมรับนวัตกรรมสCวนบุคคล และระดับการแพรCกระจายนวัตกรรม
ที่ประสบความสําเร็จเกิดจาก 5 ปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับนวัตกรรมไดGแกC ประโยชนเชิงเปรียบเทียบ ความ
เขGากันไดG ความซับซGอน ความทดลองไดG และความสังเกตเห็นไดG ในงานวิจัยเรื่องการยอมรับแชทแอพพลิเคชั่น
ของเยาวชนในประเทศจีน (Trisha T. C. Lin & Li Li, 2014) พบวCา ปBจจัยความเขGากันไดG (Compatibility)
เปqนหนึ่งในปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับใชGงานแชทแอพพลิเคชั่นของวัยรุCนชาวจีน ซึ่งสอดคลGองกับงานวิจัยของ
Liyi Zhang, Jing Zhu & Qihua Liu (2012) ที่ศึกษาปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับการซื้อของออนไลนผCาน
ทางโทรศัพทมือถือจึงพบวCา ปBจจัยความเขGากันไดG เปqนหนึ่งในปBจจัยที่มีอิทธิพลตCอการยอมรับใชGงานการซื้อ
ของผCานทางโทรศัพทมือถือ (Mobile Commerce) ของคนมากกวCา 20 ประเทศ ทั้งในกลุCมประเทศที่มี
วัฒนธรรมแบบตะวันตก และประเทศที่ไดGรับอิทธิพลวัฒนธรรมแบบตะวันออก
3. กรอบแนวคิดคอมพิวเตอรในฐานะตัวแสดงทางสังคม
The Computers Are Social Actors หรือ CASA paradigm เปqนการมุCงเนGนศึกษาปฏิกิริยา
การโตGตอบระหวCางมนุษยกับคอมพิวเตอร จากทฤษฎีดังกลCาวเมื่อคนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร คนจะใชG
กรอบแนวคิดทางสังคมแบบเดียวกันกับที่ปฏิบัติตCอมนุษยดGวยกันโดยเพิกเฉยตCอความจริงตามธรรมชาติที่วCา
คอมพิวเตอรไมCไดGเปqนสิ่งมีชีวิตในสังคม (Nass and Moon, 2000) ในผลงานวิจัยของ Nass & Moon (2000)
พบวCา คนจะมีความคาดหวังทางสังคมตCอคอมพิวเตอรโดยไมCรูGตัว โดยลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกทาง
สังคมที่มนุษยนํามาใชGกับคอมพิวเตอรไดGแกC 1) นําเกณฑการแบCงกลุCมของคนในสังคมเขGามาใชG 2) นํากฎเกณฑ
มารยาททางสังคมมาใชGเมื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร 3) มีการรับรูGและตัดสินคุณลักษณะคอมพิวเตอรไปกCอน
ลCวงหนGาจากสิ่งที่เห็นภายนอก 4) การสรGางลักษณะบุคลิกภาพใหGคอมพิวเตอร
ในงานวิจัยของ Theo Araujo (2018) ที่ศึกษาอิทธิพลของการออกแบบสื่อสัญญะที่เกี่ยวขGองกับ
มนุษยที่มีตCอการรับรูGตัวตนและการสื่อสารกับแชทบอท พบวCาการใชGภาษาสนทนาโตGตอบที่เปqนธรรมชาติหรือ
ชื่อเลียนแบบมนุษยจะชCวยเพิ่มอัตราการรับรูGแชทบอทในฐานะที่เปqนมนุษยมากขึ้น เชCนเดียวกับงานวิจัยเรื่อง
ของ Jennifer Hill, W. Randolph Ford & Ingrid G. Farreras (2015) ที่ไดGทําการศึกษารูปแบบการสนทนา
ระหวC า งมนุ ษยและมนุ ษ ยดG ว ยกั น เปรี ย บเที ย บกั บ มนุ ษยและแชทบอท จึ งไดG พบวC า คนมี แนวโนG มที่ จ ะสC ง
ขGอความหาแชทบอทมากกวCาสCงหาคนดGวยกันถึงสองเทCา โดยปรับรูปแบบการพิมพใหGเปqนขGอความสั้น ๆ ใหG
เหมาะกับการสื่อสารกับแชทบอทแบบเดียวกับทื่ใชGเวลาสื่อสารกับเด็กหรือคนตCางชาติ ซึ่งจากงานวิจัยทั้งสอง
ชิ้นแสดงใหGเห็นวCา แชทบอทที่มีลักษณะบุคลิกเหมือนคนจะไดGรับการยอมรับจากคนมากขึ้น
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4. แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Dinev & Hart (2006) อธิบายวCา มีความสัมพันธในเชิงลบระหวCางการรับรูGความเสี่ยงทางดGาน
ความเปqนสCวนตัวกับความเต็มใจของคนที่จะใหGขGอมูลสําหรับการทําธุรกรรมที่อยูCบนอินเทอรเนต Bhatnagar,
Misra & Rao (2000) ไดGเสนอความเสี่ยงไวG 3 ประเภทไดGแกC ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงดGานผลิตภัณฑ
และความเสี่ยงทางดGานขGอมูล (ความปลอดภัยและความเปqนสCวนตัวของขGอมูล) งานวิจัยของ Tsu Wei et al.
(2009) ที่ศึกษาปBจจัยที่สCงผลตCอการซื้อสินคGาผCาน M-Commerce พบวCา ความเสี่ยงดGานความปลอดภัย และ
ความเปqนสCวนตัวของขGอมูลสCงผลตCอการตัดสินใจซื้อสินคGาผCาน M-Commerce ของผูGใชGงาน ในบริบทงานวิจัย
นี้จึงไดGรวมปBจจัยความเสี่ยงเขGาไวGในกรอบงานวิจัยดGวย เนื่องจากผูGใชGงานสามารถใชGแชทบอทเพื่อทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับขGอมูลสCวนตัวและธุรกรรมทางการเงินไดG
5. ทฤษฎีสมรรถภาพของสื่อ (Media Richness Theory)
Daft & Lengel (1984) อธิบายทฤษฎีสมรรถภาพของสื่อวCาหมายถึง ความสามารถของชCอง
ทางการสื่อสารในการถCายทอดสารที่เต็มไปดGวยขGอมูลตCาง ๆ สื่อที่มีสมรรถภาพสูงจะประกอบดGวยลักษณะ 4
ประการที่จะเปqนตัวกําหนดความสามารถของชCองทางที่ใชGในการสื่อสารไดGแกC การใชGสัญญานสื่อที่หลากหลาย
การตอบกลับทันที ความหลากหลายทางภาษา และการใหGความสําคัญเฉพาะบุคคล (Personalization) จาก
งานวิจัยของ Sara H. Hsieh & Timmy H. Tseng (2017) ศึกษาการใชGอีโมติคอนในการสCงขGอความในแชท
แอพพลิเคชั่น ผลการวิจัยพบวCาการพิมพขGอความและสCงอีโมติคอนชCวยเพิ่มสมรรถภาพของสื่อ ซึ่งนําไปสูCการ
ยอมรับใชGแชทแอพพลิเคชั่น เชCนเดียวกับงานวิจัยของ Murugan Anandarajan et al. (2010) ที่ไดGศึกษา
ปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับแชทแอพพลิเคชั่นในกลุCมคนเจนเนอเรชั่นวาย พบวCา ปBจจัยสมรรถภาพของสื่อมี
สCวนสCงผลตCอการยอมรับใชGงานแชทแอพพลิเคชั่น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปqนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาปBจจัยที่สCงผลตCอการ
ยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทในบริบทประเทศไทย
2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูGวิจัยไดGพัฒนาแบบสัมภาษณจากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมทําใหGไดGโครงสรGาง
แบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรGาง (Semi-Structured Interview) โดยที่มีลักษณะเปqน
คําถามแบบปลายเปดที่ใหGผูGตอบสามารถแสดงความคิดเห็นไดGอยCางอิสระ รวมถึงไดGใชGเทคนิคการสัมภาษณเชิง
ลึกเพื่อใหGสามารถปรับเปลี่ยนคําถามไดGอยCางเหมาะสมตามบริบทสถานการณของการสัมภาษณ โครงสรGาง
แบบสัมภาษณในงานวิ จัย นี้จึงสามารถแบCงออกไดG เปqน 2 สC วนไดGแกC แบบสอบถามขG อมูล ทั่ว ไปของผูGใหG
สัมภาษณ และขGอคําถามที่เปqนการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตGนทั้ง 6 ปBจจัยที่ไดGจากการทบทวนวรรณกรรม
ในการคัดเลือกกลุCมตัวอยCาง ผูGวิจัยไดGสุCมกลุCมตัวอยCางโดยใชGวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จํานวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมและอยูCในสถานะที่แตกตCาง
กันไดGแกC กลุCมนักพัฒนาแชทบอทจํานวน 5 คน กลุCมผูGประกอบการธุรกิจจํานวน 5 คน และกลุCมผูGใชGงานจริง
จํานวน 20 คน ตามหลักเกณฑการคิดจํานวนกลุCมตัวอยCางของ Sandelowski (1995) เพื่อใหGไดGขGอมูลในเชิง
คุณภาพที่มีความนCาเชื่อถือและมีความอิ่มตัวของขGอมูลมากเพียงพอ
นอกจากนี้ผูGวิจัยไดGมีการตรวจสอบขGอมูลแบบสามเสGา (Triangulation) ซึ่งจะเปqนการชCวยพิสูจน
วCาขGอมูลที่ไดGมานั้นมีความถูกตGองตรงประเด็น ตอบคําถามสําคัญและตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไมC
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โดยในที่นี้ผูGวิจัยไดGใชGวิธีการตรวจสอบสามเสGาดGานขGอมูล (Data Triangulation) เพื่อเปqนการตรวจสอบจาก
แหลCงที่มาของขGอมูล 3 แหลCงไดGแกC เวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งเปqนการตรวจสอบวCาหากกลุCมตัวอยCางผูGใหG
ขGอมูล และชCวงเวลาที่ไดGรับขGอมูลเปลี่ยนไปจากเดิม หรือไดGขGอมูลจากตCางสถานที่กัน ขGอมูลที่ไดGจะเหมือนเดิม
หรือไมC (สุภางค จันทวานิช, 2553) เพื่อใหGขGอมูลในเชิงคุณภาพที่ไดGมามีความนCาเชื่อถือและเที่ยงตรง
3. การเก็บรวบรวมขGอมูล
ผูGวิจัยไดGดําเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลภาคสนามดGวยการสัมภาษณผูGเชี่ยวชาญที่มีสCวนเกี่ยวขGอง
กับระบบนิเวศเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอท ทั้งผูGบริหารองคกรตCาง ๆ ที่มีการนําแชทบอทไปใชGงานจริง
ในเชิงพาณิชยจํานวน 5 คน นักพัฒนาแชทบอทจํานวน 5 คน และกลุCมผูGใชGงานที่มีความคุGนเคยกับการใชGงาน
แชทบอทในการทําธุรกรรมตCาง ๆ จํานวน 20 คน ซึ่งใชGระยะเวลา 5 เดือนจึงไดGขGอมูลที่มีความอิ่มตัวครบถGวน
4. การวิเคราะหขGอมูล
จากการทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่มีสCวนเกี่ยวขGอง ผูGวิจัยจึงไดGสรGางกรอบ
แนวคิดการวิจัยโดยนําแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่มีปBจจัยการรับรูGประโยชนในการใชGงาน และ
ปB จ จั ย การรั บ รูG ค วามงC า ยในการใชG ง านเขG า มาใชG เ ปq น แกนหลั ก ในการอธิ บ ายการยอมรั บ เทคโนโลยี
ปBญญาประดิ ษฐแชทบอท รวมถึ งไดGเพิ่ มเติมปB จจั ยอื่น ที่เกี่ ยวขGองเพื่ อใหG ครอบคลุมลักษณะของเทคโนโลยี
ปBญญาประดิษฐแชทบอท ดังนั้นจึงสามารถสรุปตัวแปรปBจจัยที่เกี่ยวขGองทั้งหมดไดGดังรูปที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัยดGานปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอท ทั้ง
6 ปBจจัย ผูGวิจัยนําเสนอผลการวิจัยโดยแจกแจงความคิดเห็นของแตCละกลุCมตัวอยCางที่ตอบเห็นดGวยวCาปBจจัยนั้น
สCงผลตCอการยอมรับแชทบอทเปqนรGอยละ เพื่อใหGงCายตCอการสรุปผล ดังแสดงไปทีละปBจจัยดังตCอไปนี้
1. ปBจจัยการรับรูGประโยชนในการใชGงาน
ตามคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางพบวCา ปBจจัยการรับรูGประโยชนในการใชGงานสCงผลตCอ
การยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทอยูCที่รGอยละ 66 โดยนักพัฒนาแชทบอทและผูGบริหารองคกร
มองวCาจะสCงผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 70 เนื่องจากเปqนผูGนําแชทบอทออกสูCตลาดจึงเขGาใจวัตถุประสงค
และประโยชนของการใชGงานเปqนอยCางดี ในขณะที่กลุCมผูGใชGงานมองวCาปBจจัยดังกลCาวสCงผลอยูCที่รGอยละ 58
เทCานั้น
2. ปBจจัยการรับรูGความงCายในการใชGงาน
ตามคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางพบวCา ปBจจัยการรับรูGความงCายในการใชGงานจะสCงผลตCอ
การยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทอยูCที่รGอยละ 81 โดยนักพัฒนาแชทบอทมองวCาเปqนปBจจัยที่จะ
สCงผลตCอการยอมรับรGอยละ 100 ขณะที่กลุCมผูGบริหารองคกรและกลุCมผูGใชGงานมองวCา สCงผลตCอการยอมรับอยูCที่
รGอยละ 70 และรGอยละ 73 ตามลําดับ เพราะทางฝB…งเจGาของธุรกิจและผูGใชGงานมองวCาการใชGเทคโนโลยีแช
ทบอทยังมีตGนทุนในการเรียนรูGเทคโนโลยีอยูC (switching cost)
3. ปBจจัยการรับรูGความเสี่ยง
ตามคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางพบวCา ปBจจัยการรับรูGความเสี่ยงจะสCงผลตCอการยอมรับ
เทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทอยูCที่รGอยละ 65 นักพัฒนาแชทบอทและผูGบริหารองคกรใหGความเห็นวCาจะ
สCงผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 70 และรGอยละ 80 ตามลําดับ ในขณะที่ผูGใชGงานมองวCาจะสCงผลตCอการ
ยอมรับรGอยละ 45 เทCานั้น แสดงวCาผูGใชGงานยังไมCไดGตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดGจากการใชGแชทบอท
เทCาที่ควร
4. ปBจจัยความเขGากันไดGของเทคโนโลยี
ตามคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางพบวCา ปBจจัยความเขGากันไดGของเทคโนโลยีจะสCงผลตCอ
การยอมรับเทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทอยูCที่รGอยละ 86 โดยทั้งนักพัฒนาแชทบอท ผูGบริหารองคกร
และผูGใชGงานใหGความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวCาจะสCงผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 90 รGอยละ 80 และรGอย
ละ 88 ตามลําดับ แสดงใหGเห็นวCา แชทบอทเปqนเทคโนโลยีที่ไมCไดGขัดแยGงตCอพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของ
ผูGใชGในประเทศไทยที่คุGนเคยกับ Interface ที่เปqนภาษาธรรมชาติในการพิมพโตGตอบในแชทแอพพลิเคชั่นอยูC
แลGว
5. ปBจจัยสมรรถภาพของสื่อ
ตามคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางพบวCา ปBจจัยสมรรถภาพของสื่อจะสCงผลตCอการยอมรับ
เทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทอยูCที่รGอยละ 90 โดยนักพัฒนาแชทบอท ผูGบริหารองคกร และผูGใชGงานใหG
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวCาจะผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 100 รGอยละ 90 และรGอยละ 80 ตามลําดับ
แสดงใหGเห็นวCาแชทบอทเปqนเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติของสื่อที่มีสมรรถภาพสูง (Media Richness) ซึ่งสื่อที่มี
สมรรถภาพสูงจะทําใหGเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร สรGางความนCาสนใจ นําไปสูCการยอมรับใชGงานไดGมากขึ้น
6. ปBจจัยการรับรูGตัวตน
ตามคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางพบวCา ปBจจัยการรับรูGตัวตนมีสCวนสCงผลตCอการยอมรับ
เทคโนโลยีปBญญาประดิษฐแชทบอทอยูCที่รGอยละ 73 นักพัฒนาแชทบอทมองวCาสCงผลตCอการยอมรับรGอยละ 80
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ขณะที่ผูGบริหารองคกรและผูGใชGงานมองวCา ปBจจัยดังกลCาวสCงผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 70 เทCากัน แสดงใหG
เห็นวCาการสรGางตัวตน (Persona) ใหGกับแชทบอทเปqนสิ่งจําเปqนเพราะทําใหGรูGสึกเหมือนวCาแชทบอทนั้นเปqนคน
มากขึ้น แตCการใสCบทสนทนาประเภท Small-talk ตGองดูความเหมาะสมตามบริบทของการใชGงานเปqนกรณีไป
อภิปรายผล
จากการเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นของกลุCมตัวอยCางแตCละกลุCมทั้งนักพัฒนาแชทบอท กลุCมผูGบริหาร
องคกร และกลุCมผูGใชGงานแชทบอท พบวCาทั้ง 6 ปBจจัยในงานวิจัยนี้มีสCวนสCงผลตCอการยอมรับใชGงานเทคโนโลยี
ปBญญาประดิษฐแชทบอทของคนไทย โดยปBจจัยการรับรูGสมรรถภาพของสื่อเปqนปBจจัยที่ทั้ง 3 กลุCมตัวอยCางเห็น
ตรงกันวCามีอิทธิพลสูงสุดที่รGอยละ 90 เพราะแชทบอทเปqนเทคโนโลยีที่มีสมรรถภาพของสื่อสูง มีความสามารถ
ในการสCงสัญญาณสื่อไดGหลากหลายรูปแบบ ซึ่งชCวยทําใหGการสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง รองลงมาเปqนเรื่องปBจจัย
ความเขGากันไดGของเทคโนโลยี และปBจจัยการรับรูGความงCายในการใชGงานที่สCงผลตCอการยอมรับอยูCที่ รGอยละ 86
และรG อยละ 81 ตามลํ าดั บ เนื่ องจากแชทบอทเปqน เทคโนโลยีที่อยูC บนแชทแอพพลิ เคชั่น ซึ่งคนไทยมี
ความคุGนเคยอยูCแลGวจึงสอดคลGองกับคCานิยมพฤติกรรมการใชGงานเดิม ทําใหGเกิดการยอมรับไดGไมCยาก
สCวนปBจจัยการรับรูGตัวตนที่สCงผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 73 เนื่องจากผูGเชี่ยวชาญบางสCวนมองวCา
การสรGางแชทบอทใหGมีลักษณะทCาทางหรือบุคลิกคลGายมนุษยไมCไดGเปqนสิ่งจําเปqนเสมอไปทุกกรณี ตGองคํานึงถึง
บริบทการนําไปใชGงานดGวยวCาเหมาะสมหรือไมC ในขณะที่ปBจจัยการรับรูGประโยชนในการใชGงาน และปBจจัยการ
รับรูGความเสี่ยงสCงผลตCอการยอมรับอยูCที่รGอยละ 66 และรGอยละ 65 ตามลําดับ เนื่องจากกลุCมผูGใชGงานบางสCวน
ยังมองวCา แชทบอทไมCสามารถตอบสนองตCอความตGองการในการใชGงานไดGครบถGวน และยังคงมีความกังวลถึง
เรื่ อ งความปลอดภั ย ของขG อ มู ล สC ว นบุ ค คลที่ อ าจมี ก ารรั่ ว ไหลไดG เ มื่ อ ทํ า ธุ ร กรรมผC า นแชทบอทในแชท
แอพพลิเคชั่น
ดังนั้นผูGวิจัยจึงไดGนําเสนอแนวทางการวางแผนกลยุทธเพื่อนําแชทบอทเขGามาใชGจริงในบริบทของ
องคกรตCาง ๆ โดยมุCงเนGนการพัฒนาแชทบอทโดยใชGทักษะดGานความรูG (Hard Skills) เพื่อใหGผูGใชGงานไดGรับ
ประโยชนทั้งดGานหนGาที่พื้นฐานของแชทบอท (Functional Benefits) และทักษะดGานอารมณ (Soft Skills)
เพื่อใหGผูGใชGงานไดGรับประโยชนดGานความรูGสึกในเชิงบวกจากการใชGงานแชทบอท (Emotional Benefits) ซึ่งจะ
ทําใหGผูGใชGงานไดGรับคุณคCาที่ธุรกิจนั้นสCงมอบใหGไดGอยCางเต็มที่ และนําไปสูCการยอมรับใชGงานแชทบอทในระยะ
ยาว ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชGวางกลยุทธทางธุรกิจ
ทักษะดGานความรูG (Hard Skills)
ทักษะดGานอารมณ (Soft Skills)
ปBจจัยที่เกี่ยวขGอง • ปBจจัยการรับรูGประโยชนในการใชGงาน
• ปBจจัยการรับรูGสมรรถภาพของสื่อ
กับการพัฒนา
• ปBจจัยการรับรูGความงCายในการใชGงาน
• ปBจจัยการรับรูGตัวตน (Persona)
• ปBจจัยการรับรูGความเสี่ยง
• ปBจจัยความเขGากันไดGของเทคโนโลยี
ผลลัพธ
ประโยชนดGานหนGาที่พื้นฐานของ
ประโยชนดGานความรูGสึกจากการใชG
แชทบอท (Functional Benefits)
แชทบอท (Emotional Benefits)
ผูGใชGไดGรับประโยชนจากแชทบอทไดGตรง
ผูGใชGมีความรูGสึกในเชิงบวกจากการใชG
ตามที่คาดหวังไวG หรือใชGงานไดGเทียบเทCา แชทบอท ซึ่งเปqนประสบการณที่เหนือกวCา
ชCองทางการสื่อสารอื่น ๆ
ชCองทางการสื่อสารอื่น ๆ
คุณคCาที่ไดGรับ
ความตGองการพื้นฐาน (Basic Needs)
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
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ขGอเสนอแนะ
1. ขGอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชGงาน
จากผลการวิจัยในแงCปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับเทคโนโลยีแชทบอทพบวCาปBจจัยที่สCงผลตCอการ
ยอมรับคCอนขGางนGอยในมุมมองของผูGใชGงานคือ เรื่องของการรับรูGประโยชนในการใชGงาน ดังนั้นจึงควรมีการ
สื่อสารกับผูGบริโภคใหGมีความเขGาใจและมีความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชนที่จะไดGรับจากการใชGงานแชทบอทใหG
ชัดเจนเพื่อป‡องกันความผิดหวังที่อาจเกิดขึ้นไดGจากการใชGแชทบอท ธุรกิจที่จะนําแชทบอทเขGามาใชGงานจึงตGอง
มีการสื่อสารใหGผูGใชGงานกลุCมเป‡าหมายเขGาใจหนGาที่และขอบเขตการทํางานของแชทบอทนั้นใหGชัดเจน เพื่อใหG
ธุรกิจ และผูGใชGงานบรรลุวัตถุประสงคในการใชGงานไดGตรงกัน ตัวอยCางการกําหนดวัตถุประสงคในการใชGงานเชCน
แชทบอททําหนGาที่ใหGขGอมูลสินคGาและบริการตCาง ๆ แชทบอททําหนGาที่นําเสนอขายสินคGาและอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกรรม แชทบอททําหนGาที่ในการตอบคําถามที่มักพบไดGบCอยหรือรับแจGงปBญหาจากลูกคGา
2. ขGอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตCอไป
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ปq น การศึ กษาถึ งปBจ จั ย ที่ สCงผลตCอการยอมรั บ เทคโนโลยี ปB ญญาประดิ ษฐแช
ทบอทในภาพรวม ยั งไมC ไดGมีการแบC งแยกตามประเภทของธุ ร กิ จ หรื ออุ ต สาหกรรมในประเทศไทย ดั งนั้ น
งานวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษามุCงเนGนไปยังปBจจัยที่สCงผลตCอการยอมรับเทคโนโลยีแชทบอทในบริบทของ
อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากขึ้นเชCน อุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร และประกันภัย เปqนตGน ที่มี
ความตื่นตัวในการนําแชทบอทเขGามาใชGมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเปqนธุรกิจที่เกี่ยวขGองกับขGอมูลและขั้นตอน
จํานวนมาก การศึกษาการยอมรับในธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะจึงจะทําใหGเห็นปBจจัยที่นําไปสูCการยอมรับแช
ทบอทชัดเจนขึ้น
เอกสารอGางอิง
สุ ภ างค จั น ทวานิ ช . (2553). วิ ธี การวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ. กรุ งเทพมหานคร: สํ า นั กพิ ม พแหC งจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
Bhatnagar, Amit & Misra, Sanjog & Raghav Rao, H. (2000). On Risk, Convenience, and Internet
Shopping Behavior. Communications of the ACM. 43(11), 98-105.
Davis Jr, F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing new end-user
information systems: Theory and results, s.l. (Doctoral dissertation) Massachusetts
Institute of Technology.
Dinev, T., & Hart, P. (2006). An Extended Privacy Calculus Model for E-Commerce
Transactions. Information Systems Research. 17(1), 61-80.
Edmondo Candela. (2018). Consumers’ perception and attitude towards chatbots’ adoption.
A focus on the Italian market. (Master' s thesis) Aalborg University.
Gartner. (2018). Gartner Identifies Five Emerging Technology Trends That Will Blur the Lines
Between Human and Machine. Retrieved September 20, 2018, from https://www.
gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-20-gartner-identifies-five-emerging
technology-trends-that-will-blur-the-lines-between-human-and-machine
Jennifer Hill, W. Randolph Ford, and Ingrid G. Farreras. (2015). Real conversations with
artificial intelligence: A comparison between human–human online conversations and
human–chatbot conversations. Computers in Human Behavior. 49, 245-250.
835

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

Jon Walker. (2018). Chatbot Comparison – Facebook, Microsoft, Amazon, and Google.
Retrieved September 16, 2018, from https://www.techemergence.com/chat botcomparison-facebook-microsoft-amazon-google/
Khan, R. & Das, A. (2018). Build Better Chatbots: A Complete Guide to Getting Started with
Chatbots. 1st ed. Bangalore: Apress.
Kristina Katkute. (2017). Designing User Engagement With Text Based Chatbots. (Master' s
thesis) Leiden University.
Liyi Zhang, Jing Zhu and Qihua Liu. (2012). A meta-analysis of mobile commerce adoption
and the moderating effect of culture. Computers in Human Behavior. 28, 1902-1911.
Milan van Eeuwen. (2017). Mobile conversational commerce: messenger chatbots as the
next interface between businesses and consumers. (Master' s thesis) University of
Twente.
Murugan Anandarajan et al. (2010). Generation Y Adoption of Instant Messaging: An
Examination of the Impact of Social Usefulness and Media Richness on Use Richness.
IEEE Transactions on professional communication. 53(2), 132-143.
Nass, C. & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: Social responses to computers.
Journal of Social Issues. 56(1), 81-103.
R. L. Daft and R. H. Lengel. (1984). Information Richness: A New Approach to Managerial
Behavior and Organization Design. Research in Organizational Behavior. 6, 191-233.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. Fifth edition. New York: The Free Press.
Sahin, I. (2006). Detailed Review of Rogers' Diffusion of Innovations Theory and Educational
Technology-Related Studies Based on Rogers' Theory. The Turkish Online Journal of
Educational Technology. 5(2), 14-23.
Sandelowski, M. (1995). Sample size in qualitative research. Research in Nursing & Health,
18(2), 179-183.
Sara H. Hsieh and Timmy H. Tseng. (2017). Playfulness in mobile instant messaging:
Examining the influence of emoticons and text messaging on social interaction.
Computers in Human Behavior. 69, 405-414.
Theo Araujo. (2018). Living up to the chatbot hype: The influence of anthropomorphic
design cues and communicative agency framing on conversational agent and
company perceptions. Computers in Human Behavior. 85, 183-189.
Trisha T. C. Lin and Li Li. (2014). Perceived characteristics, perceived popularity, and
playfulness: Youth adoption of mobile instant messaging in China. China Media
Research. 10(2), 60-71.
Tsu Wei, Toh & Marthandan, Govindan & Jin Ye, Khoo & Ooi, Keng-Boon & Arumugam,
Seetharam. (2009). What drives Malaysian m-commerce adoption? An empirical
analysis. Industrial Management and Data Systems. 109(3), 370-388.

836

