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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจใชแอปพลิเคชันผูชวยสวนตัว 
รวมทั้งเปรียบเทียบการรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชนที่ ไดรับ การรับรูความ
สนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี ซึ่งทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมผูใชสิริ
และกูเกิลแอสซิสแทนซ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) และใชแบบสอบถาม 
(questionnaire) เปน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผู ใช สมารทโฟน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด (Android) จํานวน 160 ตัวอยาง โดยมีการ
ตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (validity) ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และ
ตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ (reliabilit) ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา 
(Cronbach’s alpha)  และทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะหสถิติ t-test แบบ 
2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (independent sample t-test) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ 
(multiple regression analysis) 

ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยท่ีสงผลใหผูใชมีความต้ังใจใชแอปพลิเคชันผูชวยสวนตัวบน
สมารทโฟน คือ การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชนที่ไดรับ การรับรูความสนุกสนาน
และความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี โดยการรับรูประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธอยางมาก
ตอความต้ังใจใชงานแอปพลิเคชันผูชวยสวนตัว  รองลงมาคือความเหมาะสมระหวางงานและ
เทคโนโลยี การรับรูความสนุกสนานและการรับรูความงายในการใชงาน นอกจากน้ีจากการศึกษา
ระหวางกลุมผูใชแอปพลิเคชันผูชวยสวนตัวสิริและกูเกิลแอสซิสแทนซ พบวาท้ังสองกลุมมีการรับรู
ความงายในการใชงาน การรับรูความสนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยีที่
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งานวิจจัยยนี้เปนการศึกษาปจจัยยท่ีมีอิททธิพลตอคคววามตั้งใจใชแอปปพพลิเคชันผ
ทั้งเเปรีียบเทียบการรับรูความงายในนการใชงาน การรับรูประโยชนทีี่ ไไดรรับ ก
สนานและความมเหมมาะสมมระหหวางงาานและะเทคโนโลยี ซึ่งทํากาารเปปรียบเทียบบระหวา
กูเกิลแแอสซิสแแทนซ เปนการวิจัยยเชิงทดลออง (experiimental research) และะใใชแ
estioonnnaire) เปน เครรื่องมมืออใในนการเก็บรรวบรวมขอมูลจจากกลุมตัวอยางผู ใช
บปฏิบัติกการไอโอเอส (iOS) และแแอนดรอยด (Android) จํานววน 16600 ตัวอยา
จสอบความตรรงขของเครื่องมมือ (vvaalidity) ดวยการรวิิเคราะหองงคปประกกออบ (ffactor an

จสอบความเท่ียงของเคร่ือองมือ (reliabiillitt)) ดววยการรวิเครราะหคาสัมประสิทธิ์ครอน
nbach’s alpha)  และทดสอบสสมมมติฐานตตามแบบจจําลอองโโดยใชการวิเคราะหสถิติ
ลุมที่เปนอิสระตอกัน (indepeendent sample t-tesst)) แและการวิเคราะหความถด
ltiple regression analysis)
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แตกตางกัน ในขณะที่การรับรูประโยชนที่ไดรับไมแตกตางกัน โดยกลุมผูใชสิริมีการรับรูความงายใน
การใชงาน รับรูความสนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยีมากกกวากลุมผูใชกู
เกิลแอสซิสแทนซ และการศึกษาระหวางกลุมผูทํางานโทรออกและเปดแอปพลิเคชันโดยใชแอปพลิเค
ชันผูชวยสวนตัว พบวาการรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชนที่ไดรับ การรับรูความ
สนุกสนานและความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยีไมแตกตางกัน จากผลสรุปของงานวิจัยนี้
สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือทําความเขาใจถึงปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหผูใชมีความต้ังใจใชแอปพลิเคชัน
ผูชวยสวนตัว ซึ่งจะชวยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเปนผูชวยสวนตัวที่เปดใชงานดวยเสียง
ใหมปีระสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูใชไดมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 
This research aims to study the factors that affecting the intention to use 

Personal Assistant Smartphone Applications including comparison of perceived ease 

of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, and task-technology fit.  As 

known as an experimental research by using questionnaire as the data gathering 

instrument with sample group who has used IOS and Android.  This sample group 

consisted of 160 users. As Factor analysis and Cronbach’s Alpha are implemented to 

measure the validity of the instrument and the reliability.  Also the independent 

samples t-test and multiple regression are used to test the hypothesis investigation. 
In recent research and studies found that perceived ease of use, 

perceived usefulness, perceived enjoyment, and task-technology fit are the factors 

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 task-
technology 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 task-
technology 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 satisfy customers’ needs and most effective. 
 

Keywords: Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Intelligent Personal 

      Assistants, Voice Activated Personal Assistant 
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