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ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยที่สงผลใหผูใชมีความตั้ งใจใชแอปพลิเคชันผูชวยสวนตัวบน
สมารทโฟน คือ การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชนที่ไดรับ การรับรูความสนุกสนาน
และความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี โดยการรับรูประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธอยางมาก
ต อ ความตั้ ง ใจใช งานแอปพลิ เคชั น ผู ช ว ยส ว นตั ว รองลงมาคื อ ความเหมาะสมระหว างงานและ
เทคโนโลยี การรับรูความสนุกสนานและการรับรูความงายในการใชงาน นอกจากนี้จากการศึกษา
ระหวางกลุมผูใชแอปพลิเคชันผูชวยสวนตัวสิริและกูเกิลแอสซิสแทนซ พบวาทั้งสองกลุมมีการรับรู
ความงายในการใชงาน การรับรูความสนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยีที่

Ref. code: 25605902037232DJZ

(2)
แตกตางกัน ในขณะที่การรับรูประโยชนที่ไดรับไมแตกตางกัน โดยกลุมผูใชสิริมีการรับรูความงายใน
การใชงาน รับรูความสนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี มากกกวากลุมผูใชกู
เกิลแอสซิสแทนซ และการศึกษาระหวางกลุมผูทํางานโทรออกและเปดแอปพลิเคชันโดยใชแอปพลิเค
ชัน ผู ชวยส วนตัว พบวาการรับ รูความงายในการใชงาน การรับ รูป ระโยชน ที่ ไดรับ การรับรูความ
สนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยีไมแตกตางกัน จากผลสรุปของงานวิจัยนี้
สามารถใชเปนแนวทางเพื่อทําความเขาใจถึงปจจัยสําคัญที่สงผลใหผูใชมีความตั้งใจใชแอปพลิเคชัน
ผูชวยสวนตัว ซึ่งจะชวยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเปนผููชวยสวนตัวที่เปดใชงานดวยเสียง
ใหมปประสิ
ี ระสิทธิภาพและสามารถตอบสนองได
าพและสามารถตอบสนองไดดต รงตามความต
รงตามมความตองการของผูใชไดมากขึ้น
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In recent research and studies found that perceived ea
ease of use,
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that affecting the intention to use Personal Assistant Smartphone Applications.
Perceived usefulness is the most effective factor in the intention to use Personal
Assistant Smartphone Applications, and secondly are task-technology fit, perceived
enjoyment and perceived ease of use. In addition, the research of users of Siri and
Google Assistant found that perceived ease of use, perceived of enjoyment, and tasktechnology fit are unlike while perceived of usefulness is similar. While perceived
ease of use, perceived enjoyment, and task-technology fit of the Siri’s users are more
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effective than the Google Assistant’s users. The research of outgoing call and open
application users by using personal assistant smartphone application found that
perceived ease of use, perceived of usefulness, perceived enjoyment, and tasktechnology fit are similar. This research summary can be used as the guideline to
comprehend the key factors that affecting the intention of Personal Assistant
Smartphone use. These will support the application development with the voice
command features to satisfyy customers’ needs and most effective.
words: Artificial Intelligence,
Intelliggence, Natural
Natuural Language
Languuage Proc
cessing, Intelligent Pe
Keywords:
Processing,
Personal
Assist
tants, Voice Act
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ssistant
Assistants,
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