
Các công ty khai thác công nghệ đằng 

sau ChatGPT để làm cho chatbot dịch vụ 

khách hàng thông minh hơn 

Một số doanh nghiệp đang tìm cách khai thác công nghệ đang tạo 

tiếng vang để cải thiện các chức năng trò chuyện trực tuyến, mặc dù 

các giám đốc điều hành cảnh giác với xu hướng của AI có thể làm sai 

mọi thứ 

Các doanh nghiệp hy vọng công nghệ trí tuệ nhân tạo đằng sau ChatGPT 

có thể biến chatbot thông thường thành nền tảng thông tin ấn tượng, có 

khả năng biến đổi dịch vụ khách hàng. 

Nhưng nhiều giám đốc điều hành cho biết họ đang tiến hành một cách thận 

trọng, do những hạn chế của ChatGPT — được tinh chỉnh từ GPT-3.5, một 

mô hình được tạo ra bởi công ty khởi nghiệp OpenAI — cũng như hệ 

thống ngôn ngữ AI cũ hơn của OpenAI, GPT-3, mà các công ty đã bắt đầu 

tích hợp vào các sản phẩm kỹ thuật số. 

ChatGPT, được OpenAI ra mắt vào tháng XNUMX11, nhanh chóng lan 

truyền vì những câu trả lời thường tao nhã, đầy thông tin cho các câu hỏi 

khác nhau, thu hút trí tưởng tượng của những người bình thường, các nhà 

lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư bao gồm Microsoft, công ty bắt đầu 

ủng hộ OpenAI vào năm 2019 và cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ đầu tư 

hàng tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp này. 

OpenAI tuần trước cho biết họ sẽ sớm thêm tính năng cho ChatGPT, 

(ChatGPT là chữ viết tắt của máy biến áp được đào tạo trước cho trò 

chuyện), vào giao diện lập trình ứng dụng hoặc API, cho phép các nhà 

phát triển nhúng công nghệ OpenAI vào sản phẩm của riêng họ. 

Nhưng các giám đốc điều hành trải nghiệm khách hàng cho biết việc phụ 

thuộc quá nhiều vào các mô hình AI như vậy có thể dẫn đến việc các công 

ty cung cấp thông tin không chính xác cho khách hàng trực tuyến mà 

không biết họ đang làm như vậy. 



Trong khi nhiều chatbot được đào tạo để cung cấp dịch vụ phản hồi khách 

hàng, đã trả lời, ví dụ, "Tôi không biết" cho các yêu cầu mà họ không thể 

tính toán. ChatGPT, trái lại, có nhiều khả năng đưa ra phản hồi một cách 

hoàn toàn tự tin — ngay cả khi với thông tin sai. 

"Chúng tôi không muốn rơi vào tình trạng kinh doanh câu trả lời tồi," John 

Willcutts, phó chủ tịch và tổng giám đốc kỹ thuật số tại Nice Ltd., một công 

ty phần mềm trải nghiệm khách hàng, cho biết. "Một câu trả lời thực sự tồi 

tệ trong một tình huống rất nguy cấp sẽ là một vấn đề rất thực tế." 

Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, đã cảnh báo không nên dựa 

vào ChatGPT "cho bất cứ điều gì quan trọng ngay bây giờ." 

"Cảm hứng sáng tạo vui nhộn; Tuyệt! Sự phụ thuộc vào các truy vấn thực 

tế; không phải là một ý tưởng hay," ông Altman viết trong một tweet vào 

tháng trước. 

Sử dụng AI để viết phản hồi trò chuyện trong các tình huống nhạy cảm đã 

phản tác dụng. Koko, một ứng dụng trò chuyện được sử dụng để hỗ trợ 

cảm xúc, trong tháng này đã bị chỉ trích vì một thử nghiệm trong đó các 

tình nguyện viên của con người đã tạo ra phản hồi của họ cho người dùng 

ứng dụng với sự trợ giúp của GPT-3. 

Đồng sáng lập của Koko cho biết trong một tweet rằng công ty khởi nghiệp 

đã rút AI khỏi hệ thống của mình: "Một khi mọi người biết rằng các thông 

điệp được đồng tạo ra bởi một cỗ máy, nó đã không hoạt động. Sự đồng 

cảm mô phỏng cảm thấy kỳ lạ, trống rỗng". 

Nhưng đối với một tương tác dịch vụ khách hàng điển hình hơn, chẳng 

hạn như truy vấn trạng thái của đơn đặt hàng trực tuyến hoặc chỉnh sửa 

chi tiết tài khoản, công nghệ này có thể hữu ích. 

Fanatics Inc., một người bán kỷ vật thể thao, đồ sưu tầm kỹ thuật số và thẻ 

giao dịch, cho biết họ có kế hoạch sử dụng một chatbot dịch vụ khách 

hàng được thúc đẩy một phần bởi GPT-3 khi ra mắt bộ phận cờ bạc thể 

thao trực tuyến trong năm nay.  

Công ty hy vọng một chatbot nhanh, đáng tin cậy sẽ là điểm khác biệt cho 

khách hàng, Hollis Donaldson, phó chủ tịch điều hành tổ chức, cho biết.  



Ông nói: "Tốc độ tương đương với trải nghiệm khách hàng tuyệt vời trong 

ngành cá cược và trò chơi. " 

Đội ngũ trải nghiệm khách hàng của những người cuồng tín đang thử 

nghiệm chatbot trước khi đưa nó vào hoạt động, nhận thức được những 

rủi ro mà việc sử dụng AI mang lại nếu không được quản lý đúng cách, 

ông Donaldson nói. 

Theo đuổi ước mơ 
Các công ty trong nhiều thập kỷ đã tìm kiếm các giải pháp tự động có thể 

giải quyết các yêu cầu của khách hàng cũng như con người, hoặc thậm chí 

tốt hơn. Nhưng chatbot thường được coi là rườm rà và không hữu ích lắm. 

"Có rất nhiều sự cường điệu xung quanh chatbot, có lẽ là năm, sáu năm 

trước, và rất nhiều nhà cung cấp muốn khiến mọi người tin rằng nó thật kỳ 

diệu, rằng nó hoạt động hiệu quả, rằng nó rất dễ dàng," nói Yves 

Normandin, phó chủ tịch công nghệ và sản phẩm AI tại Waterfield 

Technologies, một nhà cung cấp giải pháp trung tâm liên lạc thuộc sở hữu 

của WTI Holdings LLC. "Nhưng thực tế là không phải vậy." 

ChatGPT nổi bật với khả năng cung cấp câu trả lời nghe có vẻ hợp lý cho 

hầu hết các lời nhắc, bất kể chính tả, ngữ pháp và cách đặt câu của người 

dùng và trả lời đầy đủ, các câu nghe có vẻ tự nhiên mà không yêu cầu viết 

kịch bản, David Truog, một nhà phân tích chính chuyên về công nghệ và 

thiết kế tại Forrester Research Inc., cho biết 

Nó cũng được đào tạo để thừa nhận sai lầm, thách thức các cơ sở không 

chính xác và từ chối các yêu cầu không phù hợp, theo OpenAI. 

Nhưng các công ty nên cẩn thận khi giao dịch với AI mới, ông Truog nói. 

Ông nói: "Thật thích hợp để thực hiện một số thử nghiệm, nhưng còn quá 

sớm để triển khai các hệ thống quan trọng dựa trên điều này." 

Đưa nó vào thực tế 
Fanatics cho biết chatbot của nhà cái thể thao của họ sẽ chạy trên công 

nghệ từ Ada Support Inc., một nền tảng tự động hóa dịch vụ khách hàng. 

Ada đã tích hợp GPT-3 và các hệ thống AI khác được gọi là mô hình ngôn 

ngữ lớn vào dịch vụ chatbot của mình, theo người đồng sáng lập và giám 

đốc điều hành của công ty, Mike Murchison. 



Ông Murchison cho biết Ada cho phép khách hàng tùy chỉnh các mô hình 

ngôn ngữ lớn này bằng cách thêm thông tin cụ thể của công ty hoặc dữ 

liệu khách hàng ẩn danh và xóa tài liệu không liên quan. Ada khuyến khích 

khách hàng liên tục cập nhật thông tin về bot tùy chỉnh của họ, chẳng hạn 

như khi giá cả hoặc chính sách của công ty thay đổi, ông nói. 

"Hầu hết các thương hiệu sẽ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc liên 

tục cải thiện điều này theo thời gian," ông Murchison nói. 

Một số khách hàng của Ada đang tái cấu trúc các tổ chức dịch vụ khách 

hàng của họ để đưa một số nhân viên trung tâm liên lạc chịu trách nhiệm 

giám sát các cuộc hội thoại chatbot, xem xét nơi công nghệ gặp sự cố hoặc 

không thể trả lời và cung cấp cho nó thông tin mới hoặc cập nhật, ông nói. 

Những kẻ cuồng tín có kế hoạch thực hiện theo cách tiếp cận đó, cũng 

như đảm bảo rằng giao diện chatbot của họ cho phép khách hàng tiếp cận 

con người ngay lập tức, ông Donaldson nói. 

Nice cũng đang làm việc để xây dựng các mô hình ngôn ngữ của OpenAI 

thành chatbot, ông Willcutts nói và nói thêm rằng công ty có kế hoạch chạy 

nhiều thử nghiệm hơn và tinh chỉnh nhiều mô hình hơn trước khi bán 

ChatGPT của riêng mình cho khách hàng. 

"Chúng tôi không có cơ hội để tạo ấn tượng thứ hai về điều này," anh nói. 

"Bạn làm điều này tồi tệ một lần và nó xuất hiện trên báo, và đó không phải 

là loại rủi ro danh tiếng mà chúng tôi sẵn sàng chấp nhận." 


