
ChatGPT sắp ra mắt một chatbot dịch vụ 
khách hàng gần Bạn 

Meta, Canva và Shopify trong số các công ty khác đã sử dụng công nghệ 

làm nền tảng cho ChatGPT trong chatbot dịch vụ khách hàng của họ, 

nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng các công ty nên cảnh giác với sự 

sáng tạo và khó đoán do AI tạo ra. 

Từ việc xử lý đơn hàng trả lại hàng tại Shopify đến đặt lại mật khẩu cho tài 

khoản Canva, rất có thể chatbot bạn đã tương tác đang sử dụng cùng một 

loại mô hình ngôn ngữ lớn cung cấp năng lượng cho ChatGPT, chatbot AI 

tạo virus của OpenAI. 

Giờ đây, Ada, công ty có trụ sở tại Toronto tự động hóa 4,5 tỷ tương tác 

dịch vụ khách hàng, đã hợp tác với OpenAI để sử dụng GPT-3.5, mô hình 

ngôn ngữ lớn là nền tảng của ChatGPT, để làm cho các chatbot dịch vụ 

khách hàng này trở nên hữu ích hơn. Được thành lập vào năm 2016, Ada 

lập trình chatbot có khả năng thực hiện các tác vụ như đặt vé máy bay cho 

khách hàng AirAsia hoặc theo dõi đơn đặt hàng và trả hàng cho các sản 

phẩm thực tế ảo của Meta. 

Nhưng trong khi mọi người đã áp dụng các mô hình của ChatGPT cho 

nhiều mục đích sử dụng mới lạ bao gồm tạo email và yêu cầu tư vấn sức 

khỏe tâm thần, các chuyên gia cho biết tự động hóa dịch vụ khách hàng là 

một lĩnh vực đã và đang triển khai một số những gì ChatGPT cung cấp. AI 

đã và đang phát triển mạnh mẽ trong ngành dịch vụ khách hàng, nơi một 

loạt các công ty khởi nghiệp như Zoho và Levity AI đã phát triển các bot và 

trợ lý giọng nói tinh vi để giúp các công ty giảm chi phí và tiết kiệm thời 

gian tương tác với khách hàng - mặc dù những bot này có thể dẫn đến 

xích mích và thất vọng cho khách hàng. 

Về cốt lõi, ChatGPT là thế hệ và tạo ra các câu hoàn toàn mới mỗi khi bạn 

đặt câu hỏi, đây không nhất thiết là những gì một công ty muốn khi khách 

hàng đặt câu hỏi. 

"ChatGPT rất tốt để đưa ra những điều mới mà không tuân theo một kịch 

bản được xác định trước. Thật tuyệt vời khi sáng tạo.  
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Thật tuyệt vời khi đặt một loạt câu hỏi, nhưng bạn không bao giờ có thể tin 

tưởng vào câu trả lời", Ajay Agarwal, giáo sư tại Đại học Toronto, người có 

nghiên cứu tập trung vào kinh tế của AI, nói với Forbes. "Và các công ty sẽ 

không bao giờ muốn điều đó như cách họ phản hồi trong văn phòng dịch 

vụ khách hàng của họ," ông nói thêm. 

Các mô hình ChatGPT có thể không thể tăng thêm giá trị cho khoảng 30% 

truy vấn của khách hàng có tính chất lặp đi lặp lại và yêu cầu câu trả lời 

nhất quán có thể được giải quyết thông qua tự động hóa hiện có. Một số 

câu hỏi thường gặp nhất là "Gói hàng của tôi đâu? Số đơn đặt hàng của tôi 

là gì? Mật khẩu của tôi là gì?" Giám đốc điều hành của Ada, Mike 

Murchison cho biết. 

Nhưng Murchison nói rằng ông muốn tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn 

của OpenAI để giải quyết khoảng 70% giao tiếp dịch vụ khách hàng không 

đơn giản và có thể hưởng lợi từ một bot đàm thoại, mạnh mẽ và thông 

minh. Ông cho biết sự hợp tác này sẽ giúp Ada đào tạo chatbot của mình 

tốt hơn để hiểu ý định của khách hàng, tự hình thành câu trả lời và cải 

thiện độ chính xác và chất lượng của câu trả lời. 

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Ada, Mike Murchison nói với 

Forbes rằng Ada chia sẻ một nhà đầu tư chung với OpenAI nhưng không 

tiết lộ thêm chi tiết về nhà đầu tư và từ chối bình luận về các khía cạnh tài 

chính của quan hệ đối tác với OpenAI. 

Được hỗ trợ bởi 200 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm Accel, 

Bessemer, Spark, Tiger Global và FirstMark, chatbot của Ada có sẵn trên 

WeChat, WhatsApp và Facebook Messenger cũng như các trang web của 

các công ty. Vào năm 2019, công ty bắt đầu sử dụng các mô hình ngôn ngữ 

lớn được đào tạo trên các tài liệu giải thích các vấn đề về sản phẩm, dịch vụ 

và dịch vụ khách hàng của công ty, cũng như thông tin nhạy cảm bao gồm 

bản ghi các cuộc trò chuyện giữa nhân viên con người và khách hàng và dữ 

liệu khách hàng riêng tư. 

Công ty cũng đang sử dụng các mô hình của OpenAI để tạo tóm tắt các 

cuộc trò chuyện giữa bot và khách hàng trước khi trao vé cho một đại lý 

con người, Murchison nói.  



Các bot của nó cũng có thể làm một số điều mà con người không thể, 

chẳng hạn như tự động xử lý khoản tiền hoàn lại khi con người phải trải 

qua nhiều cấp phê duyệt để làm như vậy. 

"Các bot của chúng tôi có quyền tự động hoàn lại tiền cho bạn," anh nói. 

"Chúng tôi có thể khai thác một hệ thống kinh doanh và xử lý một quy trình 

làm việc phức tạp và chúng tôi có thể lấy dữ liệu từ một nơi nào đó thực sự 

khó tìm thấy đối với con người." 

ChatGPT rất tốt để đưa ra những điều mới mà không tuân theo một kịch 

bản được xác định trước. Thật tuyệt vời khi sáng tạo... nhưng bạn không 

bao giờ có thể tin tưởng vào câu trả lời. 

Ajay Agarwal, giáo sư tại Đại học Toronto, người có nghiên cứu tập trung 

vào kinh tế của AI 

Ada phải đối mặt với các mối đe dọa cạnh tranh từ các công ty công nghệ 

lớn, những công ty có phiên bản AI tinh vi của riêng họ (ví dụ, các nhà 

nghiên cứu của Google đã tạo ra những đột phá tương tự). Microsoft cũng 

có một thỏa thuận cấp phép độc quyền với OpenAI và đang có kế hoạch 

kết hợp công nghệ này vào công cụ tìm kiếm Bing của mình, theo một báo 

cáo từ The Information. Các công ty này có lợi thế hơn khi nói đến lượng 

dữ liệu mà họ có, theo nhà đầu tư thiên thần AI Geoff Renaud. "Khối lượng 

dữ liệu càng nhiều, AI càng phát triển nhanh hơn. Nếu bạn bắt đầu chạy 

nó như một Amazon có khối lượng dữ liệu nhiều hơn bất kỳ ai khác, họ sẽ 

trở thành người chiến thắng rõ ràng, "Renaud nói. " 

Có một mối nguy hiểm lớn mà ChatGPT gây ra cho dịch vụ khách hàng: 

Một chatbot đàm thoại lão luyện cũng có thể giới thiệu cho khách hàng 

những trò gian lận, nhà đầu tư thiên thần AI Geoff Renaud, người đã làm 

việc với các công ty khởi nghiệp AI tạo ra cho biết. "Nó mở ra một chiếc 

hộp Pandora cho những kẻ lừa đảo vì bạn có thể sao chép bất kỳ ai," anh 

nói. "Có rất nhiều hứa hẹn và sự phấn khích nhưng nó có thể đi sai quá 

nhanh với thông tin sai lệch và lừa đảo. Có những người đang xây dựng 

các tiêu chuẩn, nhưng công nghệ sẽ sinh sôi nảy nở quá nhanh để theo kịp 

nó ". 



Để giải quyết những vấn đề này, Murchison và người đồng sáng lập của 

mình, David Hariri, đã xây dựng các câu hỏi ưu tiên vào chatbot của họ để 

giữ cho cuộc trò chuyện được cấu trúc và đúng chủ đề. Ông nói: "Chúng 

tôi hướng dẫn người dùng đặt một số loại câu hỏi nhất định và chúng tôi 

cũng rất giỏi trong việc kéo người dùng ra khỏi một chủ đề hướng tới một 

cái gì đó thiên về dịch vụ khách hàng. 

Doanh nhân Murchison cho biết khách hàng không muốn trò chuyện với 

một con bot ngu ngốc không thể hiểu các truy vấn đơn giản. Để đạt được 

mục tiêu đó, anh ấy muốn tạo ra công nghệ giúp chatbot dịch vụ khách 

hàng có lối giao tiếp tự nhiên hơn và có thể hoàn thành các nhiệm vụ phức 

tạp hơn. Quan hệ đối tác với OpenAI sẽ giúp hướng tới mục tiêu đó, ông 

nói. "Tôi cảm thấy hơi giống một đứa trẻ trong một cửa hàng kẹo ngay bây 

giờ, chỉ vì mọi thứ đang phát triển nhanh như thế nào, và nghiên cứu mà 

chúng tôi đang sản xuất thú vị như thế nào và OpenAI đang sản xuất 

những gì," anh nói. 


