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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อการตลาดมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น แชทบอทเป็นเครื่องมือ
หนึ่งซึ่งถูกนามาใช้ในการทาการตลาดออนไลน์โดยผู้ประกอบการจานวนมาก และหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความ
นิยมในการนามาใช้ในการทาการตลาด คือ แอปพลิเคชัน ไลน์ (Line) ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้นาเสนอขั้นตอนการพัฒนา
แชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์สาหรับระบบการขายเสื้อผ้าออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มยอดการขายให้กับธุรกิจได้ ซึ่ง มีการทางานครอบคลุมการซื้อขายสินค้า ทั้งหมด ตั้งแต่การสอบถาม
ราคา การสั่งซื้อสินค้า การแจ้งการโอนเงิน ไปจนถึงการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้ จากการการทดสอบและการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ได้ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน คือ ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันของ
แชทบอท อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.70 ด้านความง่ายต่อการใช้งานแชทบอท ในระดับปานกลาง คือ 3.80 และการ
ตอบสนองต่อการใช้งานแชทบอท ในระดับมาก คือ 4.03 จากผลการประเมินสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
แชทบอทเพื่อการซื้อขายสินค้าต่อไปได้
คาสาคัญ: แชทบอท, ไดอะล็อกโฟลว์, เว็บเอพีไอ
Abstract
Nowadays, online marketing becomes one of the popular marketing channels, which are
widely used by many companies. Chatbot is known as the most frequently used method of online
marketing. In this research, we present the processes of development online clothes shopping
system using chatbot. This system aims to increase the ability to communicate between
entrepreneurs and their customers. The processes of this system are including of inquiries of product
detail, purchasing, transfer money information and order status tracking. According to the result of
system evaluation, the averages of satisfaction evaluation, including system functions, userfriendliness and response, are 3.70, 3.80 and 4.03 respectively.
Keywords: Chatbot, Dialogflow, Web API
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกมากขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีให ม่ทาให้
การตลาดสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และรูปแบบการทาธุรกรรมมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยเฉพาะ
รูปแบบการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แพร่หลายมากขึ้น จากผลการสารวจข้อมูลโดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี
(TMB Analytics) (ธนาคารทหารไทย, 2563)ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
1
2

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาหรับในประเทศไทยสืบเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยซึ่งมีถึงร้อยละ 71 โดยประมาณทาให้มีประชากรกว่า 50
ล้านคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยข้อมูลของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในประเทศ
ให้ความสนใจในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จานวนมาก โดยสามารถวัดได้จากคาค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ในข้อมูลการค้นหาจากกูเกิล (Google Trend) ซึ่งพบว่าผู้บริโภคมีความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสาเหตุการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังร้านค้าด้วย
ตนเอง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic Transactions
Development Agency: ETDA) (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) ซึ่งแสดงถึงการเลือกใช้ช่องทาง
การตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) ใน
ปี พ.ศ. 2561 โดยมีช่องทางที่เลือกใช้สูงสุด คือ ไลน์ ร้อยละ 32.10 เฟซบุ๊ก ร้อยละ 30.27 และอินสตาแกรม ร้อยละ
26.83 ทั้งนี้ช่องทางการตลาดออนไลน์ที่สร้างยอดขายได้มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก ร้อยละ 95 การโฆษณาผ่านกูเกิล
(Google Ads) ร้ อ ยละ 75 และไลน์ ร้ อ ยละ 60 ซึ่ งจากข้ อ มู ล ดั งกล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ งพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้ช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่สาคัญมาจากการที่ธุรกิจต่างๆ มองว่าการใช้สื่อออนไลน์
เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถการเข้าถึงผู้บริโภคได้จานวนมาก
เทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะการทางานที่สามารถพูดคุย
สนทนาตอบกลับได้อัตโนมัติ ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการใช้สื่อออนไลน์ที่รองรับการทางานใน
รูปแบบการสนทนา เช่น ไลน์และเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถอานวยความสะดวกในการพูดคุยสอบถามข้อมูลในเรื่องต่างๆ โดย
ไม่จาเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งต้องการติดต่อ และสามารถทาการติดต่อกันได้ตลอดเวลา การใช้แชทบอทสามาร
ถนามาใช้ได้ในรูปแบบการทางานที่หลากหลาย เช่น ใช้ในการบริการสอบถามข้อมูลหรืองานลูกค้าสัมพัน ธ์ การใช้ใน
งานด้านการตลาด การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และการใช้เพื่อติดสื่อสารระหว่างกันในองค์กร ซึ่งมีงานวิจัยนาเสนอ
รูปแบบแนวทางในการพัฒนาแชทบอทในลักษณะงานที่หลากหลาย เช่น ในการตลาดสาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (อติคุณ นาคนวลนิ่ม และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ , 2563) งานบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ (สุมนา บุษบก, ณัฐพร เพ็ชรพงษ์ และ จีรนุช สิงห์โตแก้ว , 2563) และการใหคาแนะนาระบบขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย (จิรันดร บู๊ฮวดใช้, 2559) การทางานแชทบอทจะดาเนินงานอยู่บนตัวบริการ (Server) ของเว็บไซต์
แอปพลิ เ คชั น และมี ฟั งก์ ชัน รองรั บ การท างานในลั ก ษณะการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ( Natural Language
Processing) ซึ่งทาให้สามารถแยกแยะคาถามและสามารถเลือกคาตอบให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้สนใจได้และใกล้เคียงกับการ
ตอบกลับ ของมนุ ษย์ ดังนั้น แชทบอทจึ งเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการน ามาใช้ ในการท าการตลาด โดยในงานวิจั ยนี้ ใ ห้
ความสาคัญไปยังการนาแชทบอทมาใช้เพื่อทาการขายสินค้าผ่านทางไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันการสนทนาที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน
ดังนั้นวัตถุประสงค์ ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาแชทบอทในการให้บริการร้านค้าออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มโอกาส
เข้าถึงผู้บริ โภคมากขึ้น โดยสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมใช้การติดต่อผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆ ทาให้
ผู้บริโภคได้รับความสะดวกในการซื้อขายสินค้าจากทางร้านค้า ซึ่งทางผู้พัฒนาคาดว่าช่องทางการขายสินค้าออนไลน์
ผ่านแชทบอทจะสามารถนามาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยใช้แชทบอท
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการพัฒนาแชทบอทเพื่อการขายซื้อผ้าออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลจากร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น คลู
โคลธ (Cool Clothes) เพื่อเป็นข้อมูลของระบบ โดยการทางานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1) ส่วนผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบจะทาการบันทึกข้อมูลสินค้าเข้ามายังระบบ เช่น ประเภทสินค้า ชื่อสินค้า
และ ราคาสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของร้านค้าและบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของร้านค้า
2) ส่วนลูกค้า ลูกค้าจะทาการติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า สั่งซื้อสินค้า แจ้งการชาระเงิน และตรวจสอบ
สถานะการจัดส่ง ผ่านทางไลน์แอปพลิเคชัน โดยการทางานของไลน์แอปพลิเคชันจะเชื่อมโยงกับไดอะล็อกโฟลว์เพื่อ
ตอบกลับการสนทนาของลูกค้ า ไดอะล็ อกโฟลว์มีใ ช้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อช่ วยในการปรับปรุ งการ
เชื่อมโยงการตอบกลับให้ตรงกับข้ อความที่สนทนามากขึ้น โดยมีการเรียนรู้คาที่อยู่ในบริบทเดียวกันหรือความหมาย
ใกล้เคียงกัน จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานได้มากกว่าเพียงแค่จดจาคาตอบตามคาถามหรือข้อความสนทนา
ซึ่งต้องมีข้อความในการสนทนาที่ตรงกันกับที่กาหนดในระบบเท่านั้นจึงสามารถตอบกลับได้ ทั้งนี้ในการสนทนาเพื่อซื้อ
ขายเสื้อผ้าจะมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลสินค้าซึ่งบันทึกโดยผู้ดูแลระบบในข้อที่ 1 จึงมีการพัฒนาเว็บเอพีไอ (Web API)
เพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลสินค้า และมีการเรียกใช้ผ่านส่วนเว็บฮุก (Webhook) ในไดอะล็อกโฟลว์
โดยภาพรวมของการทางานของระบบดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพรวมการทางานของระบบ
ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ขั้ น ตอนในการพั ฒ นาแชทบอท โดยส่ ว นส าคั ญ ของการพั ฒ นา
แชทบอทผ่านไดอะล็อกโฟลว์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงบทสนทนาของลูกค้ากับการตอบกลับให้เหมาะสม เช่น เมื่อมีการ
ทั ก ทาย “สวั ส ดี ” การตอบกลั บ ที่ เ หมาะสมจึ ง ควรเป็ น การทั ก ทายกลั บ ด้ ว ยเช่ น กั น ส่ ว นที่ ท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยง
บทสนทนากั บการตอบกลับ ในไดอะล็อ กโฟลว์ จ ะเรี ยกว่ า อิน เทน (Intent) ดั งนั้ นในขั้น ตอนการพัฒ นาส่ ว นของ
แชทบอทจึงประกอบด้วย 1) การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสนทนาในการซื้อขาย 2) การออกแบบการสนทนา 3) การ
พัฒนาเว็บเอพีไอ 4) การออกแบบและพัฒนาไลน์แชทบอท และ 5) การทดสอบและประเมินความพึงพอใจ
1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสนทนาในการซื้อขาย
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบบทสนทนาในการซื้อขาย เป็นการวิเคราะห์ความต้องการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า
ไปยังเจ้าของร้านเพื่อนามาใช้ในการออกแบบอินเทน โดยจะเป็นการจาลองบทสนทนากับร้านค้าในสถานการณ์ต่างๆ
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จากตัวอย่างการออกแบบบทสนทนาในภาพที่ 2 จะเห็นว่าการสนทนาจะเกี่ยวข้องการสถานการณ์หลัก คือ การสั่งซื้อ
สินค้า แจ้งการโอนเงิน และตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ โดยในภาพที่ 2 (1) และ 2 (2) แสดงตัวอย่างบทสนทนาการ
สอบถามข้อมูลสินค้า สี และขนาด สาหรับภาพที่ 2 (3) จะแสดงถึงบทสนทนาในการโอนเงินชาระค่าสินค้า และสาหรับ
ภาพที่ 2 (4) แสดงบทสนทนาการสอบถามสถานะการจัดส่งสินค้า

(1)

(2)

(3)
(4)
ภาพที่ 2 การสนทนาการสั่งซื้อสินค้าในรูปแบบข้อความ
2. การออกแบบการสนทนา
จากบทสนทนาจะสามารถจัดกลุ่มการสนทนาหลักได้ 3 กลุ่ม คือ 1) สั่งซื้อสินค้า 2) แจ้งการโอนเงิน และ
3) ตรวจสอบสถานะการสั่ งซื้อ ในทั้ง 3 กลุ่ มนี้ จะถู กน ามาออกแบบการสนทนาผ่ านการออกแบบอิ นเทนเพื่อ ให้
ครอบคลุมการทางานครบตามขั้นตอนการขายตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ซึ่งได้อินเทนตามกลุ่มต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางตัวอย่างการออกแบบอินเทน
กลุ่ม
อินเทน

คาอธิบาย

1. สั่งซื้อสินค้า

menu_01_order

การสนทนาเพื่อการสั่งซื้อสินค้า

1.1 เลือกประเภทสินค้าที่สนใจ
เช่น เสื้อคู่ เสื้อแฟชั่น และ กางเกง
แฟชั่น
1.2 เลือกสินค้า
1.3 ตะกร้าของฉัน

order_01_couple
order_02_shirts
order_03_pants
AddCart
CartList

แสดงข้อมูลสินค้าประเภทเสื้อคู่
แสดงข้อมูลสินค้าประเภทเสื้อแฟชั่น
แสดงข้อมูลสินค้าประเภทกางเกงแฟชั่น
เลือกสินค้าลงในตระกร้าสินค้า
แสดงรายการสินค้าในตระกร้าสินค้า
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กลุ่ม
1.4 ยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้
1.5 ยืนยันการสั่งซื้อ
2. แจ้งการโอนเงิน
3. จัดการการสั่งซื้อของฉัน
3.1 ตรวจสอบสถานะ
การสั่งซื้อ
3.2 ยกเลิกคาสั่งซื้อ
3.3 รายการสั่งซื้อของฉัน

อินเทน
ClearCart
confirmOrder
TransferMoney

คาอธิบาย
ทาการยกเลิกสินค้าที่ทั้งหมดในตระกร้าสินค้า
ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
การสนทนาเพื่อแจ้งการโอนเงินหลังจากลูกค้า
ทาการสั่งซื้อสินค้าสาเร็จ
management_order การสนทนาเพื่อการจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
สินค้า
CheckStatus
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
CancelOrder
Myorder

ยกเลิกคาสั่งซื้อสินค้า
แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า

จากอินเทนที่ได้จะทาการออกแบบรายละเอียด เช่น พารามิเตอร์หรือตัวแปรที่ต้องใช้ในการทางาน ซึ่งจะต้อง
มีการรับพารามิเตอร์จากการสนทนาเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่สาคัญ ตัวอย่างเช่น อินเทนตรวจสอบสถานะการสั่งซื้ อ
(CheckStatus) ในการสอบถามสถานะการสั่งซื้อจะต้องทราบถึงเลขที่การสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการสอบถาม จึงต้องมีการ
กาหนดพารามิเตอร์สาหรับเลขที่การสั่งซื้อสินค้า (OrderCode) ดังภาพที่ 3 แสดงการกาหนดพารามิเตอร์ให้กับอินเทน
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อผ่านไดอะล็อกโฟลว์

ภาพที่ 3 อินเทนตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ (CheckStatus)
3. การพัฒนาเว็บเอพีไอ
ส่วนของการพัฒนาเว็บเอพีเอเพื่อทาการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลของร้านค้าได้ จะทาการกาหนดการทางาน
ผ่านอินเทนของไดอะล็อกโฟลว์ โดยทาการส่งชื่ออินเทนและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องไปยังเว็บเอพีไอเพื่อทางานต่างๆ ใน
ส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาเอพีไอโดยใช้ Node.js เพื่อติดต่อไปยังฐานข้อมูลของร้านค้าที่จัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL
จากภาพตัวอย่างในขั้นตอนที่ 2 จะเห็นว่ามีการกาหนดพารามิเตอร์ เลขที่การสั่งซื้อสินค้า (OrderCode) ซึ่งข้อมูลนี้จะ
ถูกนาไปใช้ในการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล ดังแสดงตัวอย่างสคริปต์เว็บเอพีไอแสดงการทางานสาหรับอินเทนการ
ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ตัวอย่าง Web API แสดงการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
4. การออกแบบและพัฒนาไลน์แชทบอท
การออกแบบผู้วิจัยใช้การแสดงเมนูเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตามหัวข้อการสนทนาที่สนใจ เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการทางานและลดปั ญหาการพิมพ์ที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ในการออกแบบเมนูผู้วิจัยใช้ Line Bot
Designer เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับออกแบบเมนูการทางานของแชทบอท โดยเลือกรูปแบบริชเมนู (Rich menu)
ร่วมกับเครื่องมือการออกแบบอื่น ๆ ในการพัฒนาไลน์แอปพลิเคชันในการแสดงเมนูย่อย เช่น คาโรเซล (Carousel)
และ การ์ด (Card) ประกอบกับข้อความ โดยในภาพที่ 5 แสดงเมนูหลักในการทางานซึ่งประกอบด้วย
1) สั่งซื้อสินค้า
2) ตระกร้าสินค้า
3) ยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้
4) ยืนยันการสั่งซื้อ
5) แจ้งการโอนเงิน
6) จัดการการสั่งซื้อของฉัน
โดยรายละเอียดและตัวอย่างการทางานผ่านเมนูทั้ง 6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) สั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าทาการเลือกเมนูการสั่งซื้อสินค้า หรือพิพม์ข้อความ “สั่งซื้อสินค้า” ระบบจะแสดง
เมนูประเภทสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ เสื้อคู่ เสื้อแฟชั่น และกางเกงแฟชั่น เมือเลือกประเภทแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกสี
ขนาด และระบุจานวนที่ต้องการซื้อได้ ดังแสดงในภาพที่ 5
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(1)

(2)

(3)

(4)

ภาพที่ 5 การสั่งซื้อสินค้า

2) ตระกร้าสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือกซื้อไว้ได้จากเมนูตระกร้าสินค้า โดยการเลือก
ผ่านเมนูตระกร้าสินค้า หรือพิมพ์ข้อความ “ตระกร้าของฉัน” ดังแสดงในภาพที่ 6 (1)
3) ยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้ ลูกค้าสามารถยกเลิกสินค้าเลือกไว้ทั้งหมดได้จากเมนูยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้ หรือ
พิมพ์ข้อความ “ยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้” ดังแสดงในภาพที่ 6 (2)

(2)
(1)
ภาพที่ 6 ตระกร้าสินค้าและยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้
4) ยืนยันการสั่งซื้อ เมื่อลูกค้าตรวจสอบสินค้าในตะกร้าของฉันแล้ว และหากต้องการสั่งซื้อสามารถเลือกที่
เมนูยืนยันการสั่งซื้อ หรือพิมพ์ข้อความ “ยืนยันการสั่งซื้อ” เพื่อทาการใส่ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้น
ระบบจะส่งรหัสการสั่งซื้อ พร้อมแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้า ให้ลูกค้านารหัสการสั่งซื้อมาแจ้งการโอนเงิน
และใช้ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ดังแสดงในภาพที่ 7 (1)
5) แจ้งการโอนเงิน เมื่อลูกค้าทาการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกเมนูแจ้งการโอนเงิน โดยลูกค้า
จะต้องป้อนรหัสการสั่งซื้อที่ได้หลังจากทาการยืนยันการสั่งซื้อ ดังแสดงในภาพที่ 7 (1) และระบบจะแสดงข้อความให้
ลูกค้าส่งหลักฐานการโอนเงิน ดังแสดงในภาพที่ 7 (2)
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(2)

(1)

ภาพที่ 7 ยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งการโอนเงิน
6) จัดการการสั่งซื้อของฉัน ในส่วนของเมนูจัดการการสั่งซื้อของฉัน หรือพิมพ์ข้อความ “จัดการคาสั่งซื้อของ
ฉัน” โดยมีเมนูย่อย 3 เมนูใ ห้ลูกค้ าเลือ ก คือ ตรวจสอบสถานะสั่งซื้อ ยกเลิ กคาสั่ งซื้อ และรายการสั่งซื้อ ของฉั น
หลังจากลูกค้าแจ้งการโอนเงินกับทางระบบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อได้โดยการป้อนรหัสการสั่งซื้อ
ระบบจะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้า และสถานะการสั่งซื้อ ดังแสดงในภาพที่ 8

(1)

(2)
ภาพที่ 8 การจัดการการสั่งซื้อของฉัน

5. การทดสอบและประเมินความพึงพอใจ
ในขั้ น ตอนนี้ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ท าการทดสอบและประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ การใช้ งาน
แชทบอท โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทาการทดสอบใช้แชทบอทในการซื้อเสื้อผ้า และทาการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้
งาน ตลอดจนการสอบถามถึงปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการใช้งานแชทบอท
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า จากการประเมินการใช้ระบบการขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยใช้แชทบอท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
กลุ่มคือ 1) ความพึงพอใจด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันของแชทบอท 2) ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน
แชทบอท 3) ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งานแชทบอท
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ในกลุ่มที่ 1 ความพึงพอใจด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันของแชทบอท มีค่าเฉลี่ยในระดั บปานกลางโดยมี
ค่าเฉลี่ยน ( x ) ที่ 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 0.24 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง
ความถูกต้องในการตอบกลับ แต่ทั้งนีผ้ ู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นถึงการตอบกลับที่ช้าในการถามครั้งแรก
ในกลุ่มที่ 2 ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานแชทบอท มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.37 โดยผู้เชี่ยวชาญพึงพอในในการเลือกใช้ภาพและข้อความโต้ตอบที่เข้าใจได้
ง่าย โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมในการออกลาดับขั้นตอนการทางานในบางฟังก์ชันมีจานวนขั้นตอนที่มาก และการเลือกใช้
สีควรทาการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความน่าใช้งานมากขึ้น
ในกลุ่มที่ 3 ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งานแชทบอท มีค่าเฉลี่ยในระดั บมากโดยมีค่าเฉลี่ย
ที่ 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.42 โดยผู้เชี่ยวชาญจะประเมินตามส่วนการทางาน 8 ส่วน คือ การสั่งซื้อสินค้า
ตระกร้าสินค้า ยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้ ยืนยันการสั่งซื้อ การแจ้งโอนเงิน ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ ยกเลิกคาสั่งซื้อ
และแสดงรายการสั่งซื้อของฉัน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ 5 ส่วนอยู่ในระดับมาก และ 3 ส่วนมีระดับความ
พึงพอในระดับปานกลาง คือ การแจ้งโอนเงิน ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ และยกเลิกคาสั่งซื้อ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมในการทางานทั้ง 3 ส่วนต้องอ้างอิงเลขที่สั่งซื้อ โดยไม่สามารถจดจาการสั่งซื้อสุดท้ายของลูกค้าเพื่อ
ตอบกลับ และการโอนเงินต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าของร้านเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของคาสั่งซื้อ
อภิปรายผล
จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีผลการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมากในการใช้งานแชทบอทในหัวข้อต่อไปนี้ คือ ความถูกต้องในการตอบกลับ การ
แสดงภาพประกอบและข้อความที่ง่ายต่อความเข้าใจ ความสามารถของระบบในส่วนการสั่งซื้อสินค้า ความสามารถของ
ระบบในส่วนตระกร้าสินค้า ความสามารถของระบบในส่วนยกเลิกสินค้าที่เลือกไว้ และความสามารถของระบบในส่วน
ยืนยันการสั่งซื้อ
ทางผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางในการปรับปรุงในเรื่องต่างๆ คือ 1) การตอบ
กลับล่าช้า ซึ่งเกิดจากการให้บริการของเครื่องแม่ข่ายของเว็ บเอพีไอทาให้การส่งผลตอบกลับช้าโดยเฉพาะในคาถาม
แรก ดังนั้นในการใช้งานระบบจริงจะต้องคานึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายที่ใ ห้บริการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว
2) การออกแบบภาพประกอบและสีควรควรมีการใช้สีและภาพที่สวยงามและเข้าใจง่าย ซึ่งสามารถปรับปรุงโดยการ
เลือกใช้สีที่เหมาะสมและอ่านง่ายโดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ และ 3) การออกแบบในส่วนการทางานใหม่เพื่อลด
ขั้นตอนการทางานให้น้อยลง โดยคานึงถึงความสะดวกในการทางานในส่วนของ การแจ้งโอนเงิน ตรวจสอบสถานะการ
สั่งซื้อ และยกเลิกคาสั่งซื้อ
จากงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาแชทบอทสาหรับร้านขายซื้อผ้าออนไลน์
ซึ่งทาให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาระบบในรูปแบบแชทบอทที่มีความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และจากผลการประเมิน
จะเป็นแนวทางให้ผู้พัฒนาระบบแชทบอทได้เห็นถึงสิ่งที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาแชทบอท และแนวทางในการ
ปรับปรุงแชทบอทให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินการทาให้ได้มาซึ่งระบบการขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยใช้แชทบอท ระบบมีข้อจากัดการ
ทางานซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมต่อในอนาคตได้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ส่วนของการแจ้งโอนเงิน เนื่องจากไดอะล็อกโฟลว์รองรับได้แค่เพียงการพูดคุยในรูปแบบข้อความ จึงทาให้
การอัปโหลดไฟล์ไม่สามารถจัดการผ่านไดอะล็อกโฟลว์ได้ ดังนั้นขั้นตอนการแจ้งโอนเงินไม่ได้เป็นในรูปแบบการทางาน
อัตโนมัติ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้
2) ระบบไม่สามารถรองรับกรณีลูกค้าใช้ภาพถ่ายสินค้าที่ต้องการเพื่อสอบถามหรือค้นหาสินค้าผ่านไลน์แช
ทบอท
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) แนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป ควรพิจารณาถึงการใช้เทคนิคของการจาแนกภาพเข้ามาช่วยในแยก
สินค้า เพื่อช่วยลดข้อจากัดในกรณีที่ลูกค้าใช้การสอมถามสินค้าราคาหรือรายละเอียดสินค้าที่สนใจจากภาพ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับโอกาสพร้อมทุนในการนาเสนอผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
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