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การรับรู้คุณภาพและความพงึพอใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริการแอปพลิเคช่ัน
กรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจในการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ท่ีมีผลตอ่ความภกัดีของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับกลุม่ตวัอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้เพศชาย และเพศ

หญิง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู คา่สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ

คณุ  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านตวัแปรรวม 

ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจ ด้านการรับรู้ และด้านความภักดี มีระดบัความส าคญัต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (1) ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์

แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ (2) ผู้ ใช้บริการด้าน

ความพงึพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่โดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ (3) ผู้ ใช้บริการด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (4) ด้านความภักดี

ของลูกค้าโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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ABSTRACT  

The objective of this research is to study the perceived quality and satisfaction of customer 

loyalty of users of Krungthai Next in Bangkok. The sample group used in this research consisted 

of 400 male and female consumers of the Krungthai Next application in Bangkok. A questionnaire 

was used as a tool to collect the data.  The statistical values used in the data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.  The results 

found that users of Krungthai Next application in Bangkok had variables consisting of satisfaction, 

perception and loyalty and placed the most importance to the overall use of the application 

service at a high level. The results of the study were as follows: (1) service users with demographic 

characteristics comprised of gender, age, educational level and different professions. There was 

a different loyalty level for using the Krungthai Next application with a statistically significant level 

of 0.05 and consistent with the hypothesis; (2) in terms of the service users of overall satisfaction 

with using the application service, it was found that service users had a high level of importance 

regarding the overall satisfaction of using the application service at the highest level was 

statistically significant level of 0.05 and consistent with the hypothesis; (3)  the service users 

perceived the quality of using the application service and satisfaction with using the application 

service. It was found that the service users placed the importance of the perception of the quality 

of the application service. The overall use of application services was at a high level at statistically 

significant level of 0.05 and consistent with the hypothesis; and (4)  in terms of overall customer 

loyalty, it was found that service users were important regarding overall customer loyalty at the 

highest level and at a statistically significant level of 0.05 and consistent with the hypothesis. 
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บทน า 

 ในช่วงเศรษฐกิจ ณ ปัจจบุนันีเ้ทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นวิวฒันาการท่ีเกิด

การแทรกซึม อยู่ในทุกตารางการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายตอ่การด ารงชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจยัพืน้ฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่าง

ดี ในยุคแห่งสงัคมข่าวสารเช่นปัจจุบนั ในปัจุบนั “ฟินเทค” หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial 

Technology) ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งขึน้ จุดประสงค์หลักในการพฒันานวัตกรรมทาง

การเงินฟินเทคนัน้ เป็นแบบเบสิกท่ีสดุท่ีทกุคนใช้อยู่คือ เอทีเอ็ม โมบายแบงก์กิง้ ตู้กดเตมิเงินโทรศพัท์มือถือ 

การซือ้ขายหุ้นผ่านออนไลน์ เป็นต้น เพราะฉะนัน้จะเห็นได้ว่า ฟินเทคเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบกบั

หลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร สถาบนัการเงิน และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง เพราะมีผู้ เล่นหน้าใหม่เข้ามา

ให้บริการรับช าระเงิน โอนเงิน เพ่ือท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารกรุงไทยนัน้ว่า แอปพลิเคชัน่กรุงไทย

เน็กซ์สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การช าระค่าสินค้าบริการ การเปิดบญัชี

ออนไลน์ การสมคัรประกันภยัออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งท่ีแอปพลิเคชัน่ กรุงไทยเน็กซ์ท าขึน้เพ่ือให้ทนัต่อยคุ

สมัยดิจิตลั และเกิดความสะดวกสบายแก่มนุษย์เราในยุคนีเ้ป็นอย่างมาก โดยผู้ วิจัยต้องการวัดดัชนีท่ี

เกิดขึน้ได้จาก 3 ปัจจัยด้วยกัน ตามแบบจ าลอง The American Customer Satisfaction Index Model 

(ACSI) ท่ีคิดค้นขึน้โดยมหาวิทยาลยั Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1. ความคาดหวงัของลูกค้า 

(Customer Expectation) 2. คุณค่าของสินค้า/บริการท่ีลูกค้าได้รับ (Perceived Value) 3. คุณภาพของ

สินค้า/บริการท่ีลูกค้าได้รับ (Perceived Quality) จาก 3 ปัจจยัข้างต้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า 

ส่งผลให้ธนาคารมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้เร่ือย ๆ ซึ่งธนาคารกรุงไทยก็พยายามท่ีจะคิดค้นกลยทุธ์ใหม่ 

ๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ ๆ และดึงดูดลูกค้าจากธนาคารคู่แข่งมาใช้บริการในธนาคารของตน และ

พยายามรักษาฐานลกูค้าเดิมท่ีมีอยู่ไม่ให้ธนาคารคูแ่ข่งแย่งไปได้ ซึ่งสามารถวดัได้จาก 2 ปัจจยั ได้แก่ การ

ร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints) และความจงรักภกัดี ในสินค้า/บริการ (Customer Loyalty) 

หากผลลพัธ์ คือ ลกูค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ลกูค้าจะมีแนวโน้ม กลบัมาซือ้ซ า้ มีความภกัดี 

(Loyalty) มีทัศนคติอันดีต่อสินค้าและบริการนัน้ ๆ และแนะน าบอกต่อผู้ อ่ืน (Word of Mouth) รวมถึง

ชกัชวนให้ซือ้สินค้าและบริการนัน้ ๆ ในทางตรงกนัข้าม หากลกูค้าไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ตอ่สินค้า

และบริการ ลูกค้าจะแสดงออกโดยการ ร้องเ รียน (Complaints)  และทราบถึง ปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการใช้บริการธนาคารผา่นทาง แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ เพ่ือ

น าผลงานวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับเปล่ียน ปรับปรุง และพฒันา
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กลยทุธ์ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการ และสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั

ให้เพิ่มขึน้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือศกึษาความภกัดีของผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากร

กรศาสตร์ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้คณุภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้ ใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1. ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ

แตกตา่งกนั มีความภกัดีในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ แตกตา่งกนั 
2. การรบัรูคุ้ณภาพของการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่และความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารแอปพลเิคชัน่ 

ท่ีมีผลตอ่ความภกัดีของผู้ใช้บริการแอปพลเิคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 แบบจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI Model) ตามแบบจ าลอง 

American Customer Satisfaction Index (ACSI Model) เป็นแบบจ าลองท่ีใช้เป็นดชันีชีว้ดัความพงึพอใจ

ของลกูค้า ซึ่งมีบทบาทอย่างมากตอ่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและแบบจ าลองนีเ้ป็นท่ียอมรับอยา่ง

แพร่หลายทั่วโลก โดยจะพิจารณาปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer 

Expectation) การรับรู้คุณภาพของลูกค้า (Perceived Quality) การรับรู้คุณค่าของลูกค้า (Perceived 

Value) ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint Behavior) และความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) 

Parasuraman (1990, p.15) กล่าวไว้ว่าคณุภาพการบริการตามความรับรู้ (Perceived Service Quality) 

ของผู้บริโภคสามารถวัดได้จากการใช้บริการโดยรวม ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้เปรียบเทียบได้จากการใช้

บริการของผู้บริโภค โดยท่ีผู้บริโภคน้น้เกิดความคาดหวงัเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ และการบริการท่ีได้รับ

จริง ซึ่งคณุภาพนัน้ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งของกระบวนการการ

ให้บริการ Williams&Soutar (2009, pp.413-438) กล่าวว่า คณุคา่ท่ีรับรู้ด้านความคุ้มคา่คือ การวดัมลูค่า 

ทางอารมณ์ มลูคา่ทางสงัคม มลูคา่ของเงิน และมลูคา่ความแปลกใหม่ 

แนวคิดและทฤษฎีด้านความพึงพอใจ “ความพึงพอใจ” คือ เป็นความรู้สึกท่ีบคุคลหนึ่งท่ีมีการ

กระท าตอ่การตอบสนองไมว่า่จะเป็นทัง้ในด้านบวกหรือด้านลบ มีความรู้สกึของการกระท าใดๆ ของอีกฝ่าย

หนึง่ หรือความพอพงึใจท่ีได้รับการบริการท่ีดี ผลจากการใช้สินค้าแล้วได้รับความชอบ ท าให้ปัจจบุนับริษัท
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หรือองค์กร ทัว่โลก เร่ิมมีการแขง่ขนั ดงันัน้เร่ืองความพงึพอใจของลูกคา้ จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุและเป็น

อีกหนึง่ความรู้สกึของมนษุย์ท่ีจะแสดงออกมาได้ถึงความรู้สกึทัง้ positive และ negative จะเห็นได้วา่ในทกุ

บริษัท ทุกองค์กรจะให้ความส าคญัในเเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมาก และความพึงพอใจในการบริการต่าง ๆ ของ

ลกูค้าก็ควรท่ีจะเป็นไปในเชิงบวก 

แนวคิดเก่ียวกับโมบายแอปพลิเคช่ัน (Moblie Application) เป็นการพฒันาโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคและหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นในการพฒันา Mobile Application เพ่ือเพิ่มช่องทางในการส่ือสารกับ

ลกูค้ามากขึน้ เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ ใช้งานท่ีต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าอยู่สถานท่ีใด

เวลาใดก็ตาม แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next เป็นแอปพลิเคชัน่ของธนาคารท่ีสามารถท าธุรกรรมทางการ

เงินและท าให้การใช้ชีวิตง่ายขึน้ พร้อมตอบโจทย์การใช้งานทกุรูปแบบ ใช้ชีวิตให้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภยั

ยิ่งขึน้ มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ผู้ บริโภคจึงหมดกังวลเร่ืองการลืม 

Username และ Password และยงัมีบริการโอน เตมิ จา่ย ฝาก ถอน กู้  ท่ีสะดวกอีกด้วย 

วิธีด าเนินการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผู้ ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ คือ ผู้ ใช้บริการ
แอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ ท่ีมีผลตอ่ความภักดีของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรของผู้ใช้บริการท่ีแน่นอน จงึได้ก าหนดขนาดของตวัอย่าง โดยใช้สตูรค านวณประชากรของ
ทาโร่ ยามาเน ่(กลัยา วานิชย์บญัชา,2548 : 28) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมให้คลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 
จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 384 ตวัอย่าง แต่ได้ท าการเก็บแบบสอบถามส ารองการสูญเสีย
ของแบบสอบถามไว้ท่ี 16 ตวัอยา่ง จงึรวมเป็นขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เลือกเขตกรุงเทพมหานคร 

จาก 50 เขต โดยวิธีการจบัฉลากให้ได้ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางนา เขตปทมุวนั เขตจตจุกัร เขตบางกะปิ 

เขตสวนหลวง 

ขัน้ตอนที่ 2  วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพ่ือให้ได้ขนาดตวัอย่างในแตล่ะ

เขตจ านวนเทา่ๆ กนั เขตละ 80 คน จ านวน 5 เขต รวมทัง้หมด 400 คน  

ขัน้ตอนที่ 3  วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกลุ่มตวัอย่างจาก

สถานท่ีท่ีเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมายท่ีจะท าการเก็บข้อมูล จะเลือกจากกลุ่มพนักงานข้าราชการและ

รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนกังานบริษัทเอกชนทัว่ไป และประชากรท่ีได้มีสิทธ์ิสวสัดิการจากรัฐบาลเก่ียวข้อง จะ

https://customersatisfactionevaluation.com/customer-satisfaction/
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เลือกจากย่านธุรกิจของห้างสรรพสินค้ารวมพืน้ท่ี 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางนา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

บางนา และบิ๊กซีบางนา เขตปทุมวนั ศนูย์การค้าสยามสแควร์วัน และห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง เขต

จตจุกัร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตบางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ และโลตสับาง

กะปิ เขตสวนหลวง ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พาราไดซ์ปาร์ค 

เค ร่ือง มือที่ ใ ช้ ในการวิ จัยค รั้ง นี ้ มีลักษณะเป็นข้อค าถามต่าง ๆ ในแบบสอบถาม 

(Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี ้ส่วนท่ี 1 ข้อมูลลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา และอาชีพ จ านวน 4 ข้อ ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับการรับรู้และความพึงพอใจต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชั่น ท่ีส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ต่อ

ธนาคารกรุงไทย จ านวน 15 ข้อ สว่นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัความภกัดีของลกูค้าในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่

กรุงไทยเน็กซ์ตอ่ธนาคารกรุงไทย จ านวน 5 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพ่ือเป็นการอธิบายให้ทราบถึง

ลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได้ ดงันี ้

 1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เ ก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาร้อยละ (Percentage)  

 1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เ ก่ียวกับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next ประกอบด้วย ด้านการรับรู้คณุภาพของการใช้บริการ (Perceived Quality) และด้านการ

รับรู้ความพึงพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 ความภกัดีของลกูค้า ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai 

Next ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การหาคา่ ร้อยละ (Percentage) การหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) การหาค่าต ่าสุด (Min) การหาค่าสูงสุด (Max) และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Analysis) โดยใช้ทดสอบสมมตฐิาน เพ่ือแสดงถึง

ความสมัพนัธ์ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามโดยใช้สถิต ิt-test, คา่ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
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Analysis of Variance หรือ One Way ANOVA) และ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาย ุพบว่า ผู้ ใช้บริการท่ี

มีอาย ุGen Z / Gen Y (8-40 ปี) ซึ่งมีจ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 และรองลงมา คือ อาย ุGen X 

/ Gen Z (41-73 ปี) มีจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ตามล าดบั ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้ ใช้บริการ

ท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาโท / สงูกว่าปริญญาโท ซึ่งมีจ านวน 231 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.75 และรองลงมา คือระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี / ปริญญาตรี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.25 ตามล าดบั อาชีพ พบวา่ ผู้ใช้บริการท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นพนกังานบริษัทเอกชน / ลกูจ้าง จ านวน 

193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตวั / ค้าขาย / นกัเรียน / นกัศกึษา / อ่ืน ๆ  จ านวน 

120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวนทัง้หมด 87 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.75 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับด้านการรับรู้และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ใช้บริการมีระดบัความส าคญัตอ่การรับรู้และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.60 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น ผู้ ใช้บริการมีระดับ

ความส าคญัต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ใช้บริการมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ แอปพลิเคชั่น Krungthai 

Next มีความนา่เช่ือถือและมีความปลอดภยัสงู รูปแบบของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next มีขัน้ตอนในการ

ใช้งานท่ีง่าย แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next มีการน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลาย แอปพลิเคชัน่ Krungthai 

Next มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานของธุรกรรมทางการเงิน แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next รวดเร็ว เข้าใจ

ง่าย ไม่ซ า้ซ้อน แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางไปท าธุรกรรมท่ี

สาขาของธนาคาร ด้านการรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ ผู้ ใช้บริการมีระดบัความส าคญัต่อ

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ผู้ ใช้บริการมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ รับรู้ถึงตวัเลือกการใช้งานของธุรกรรมทางการเงินใน

บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next รับรู้ถึงรูปแบบการใช้งานท่ีมีรูปลกัษณ์ตรงตามท่ีทางธนาคารโฆษณา

ไว้ รับรู้ถึงการสมคัรใช้บริการผ่านทางเค้าเตอร์สาขา ATMและอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถท าได้โดยสะดวก รับรู้

ถึง Call center ท่ีสามารถให้ค าตอบทุกข้อได้ชัดเจน รับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ อย่าง
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หลากหลายในทุกช่องทาง ด้านความภักดีของลูกค้า ผู้ ใช้บริการมีระดบัความส าคญัต่อความภักดีของ

ลกูค้าโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ใช้บริการมีระดบัความส าคญัอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next 

ท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next แอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของ

ธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ท่านจะบอกต่อและชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai 

Next ทา่นจะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next อยา่งตอ่เน่ือง 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่  1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน 

สามารถแบง่สมมตฐิานยอ่ย ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้ดงันี ้

ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ แตกตา่งกนั 

จากการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้ผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความภกัดีตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่

กรุงไทยเน็กซ์ของผู้ ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคชั่น  Krungthai 

Next ด้านทา่นมีความเช่ือมัน่ในการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai 

Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกตอ่และชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ 

Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai Next อย่างต่อเน่ืองแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยเพศหญิง มีความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ มากกวา่เพศชาย 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ ของ

ผู้ใช้บริการ แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้ผู้ใช้บริการท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความภกัดีต่อการ

ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของ

แอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น  Krungthai Next 

ด้านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและ

ชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next 

อยา่งตอ่เน่ือง แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความภกัดีตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์

ของผู้ ใช้บริการ แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี  ้ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกันมี
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ความภกัดีตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ของผู้ ใช้บริการ ด้านทา่นรู้สกึมีความปลอดภยัต่อการ

ใช้งานของแอปพลิเคชั่น  Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะ

บอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคชั่น  Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next อย่างต่อเน่ือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ดงันี  ้ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษามีความภักดีต่อการใช้

บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ของผู้ ใช้บริการ ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย 

มีความเสถียรภาพน้อยกวา่ ผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษา โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.007 

ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ของ

ผู้ ใช้บริการ แตกตา่งกนั จากการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี  ้ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีความภักดีต่อ

การใช้บริการแอปพลิเคชัน่กรุงไทยเน็กซ์ของผู้ ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภยัต่อการใช้งานของ

แอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น  Krungthai Next 

ด้านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและ

ชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next 

อยา่งตอ่เน่ือง แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมุติฐานข้อที่  2 ผู้ ใช้บริการด้านการรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึง

พอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่  

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภยัตอ่การใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next จากผลการวิจยั พบว่า ผล

การวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภยัต่อการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next พบว่า ด้าน

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น 

สามารถร่วมท านายการรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ ด้านทา่นมีความเช่ือมัน่ในการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ได้ร้อยละ 50.2 

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next จากผลการวิจัย พบว่า ผลการ

วิเคราะห์ การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 
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ด้านท่านมีความเช่ือมัน่ในการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next พบว่า ด้านการรับรู้คณุภาพของ

การใช้บริการแอปพลิเคชัน่และด้านความพึงพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่  สามารถร่วมท านายการ

รับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ ด้านท่านมี

ความเช่ือมัน่ในการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ได้ร้อยละ 50.2 

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ จากผลการวิจยั พบวา่ ผลการ

วิเคราะห์ การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ พบว่า ด้านการรับรู้คณุภาพ

ของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ สามารถร่วมท านาย

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น ด้าน

แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ได้ร้อยละ 53.0 

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

ด้านท่านจะบอกต่อและชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next จากผลการวิจยั พบว่า ผล

การวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ ด้านทา่นจะบอกตอ่และชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next พบวา่ ด้านการ

รับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และด้านความพงึพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่  สามารถ

ร่วมท านายการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่น และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ ด้านทา่นจะบอกตอ่และชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ได้ร้อยละ 54.8 

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

ด้านทา่นจะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next อยา่งตอ่เน่ือง จากผลการวิจยั พบวา่ ผลการวิเคราะห์ 

การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจตอ่การใช้บริการแอปพลิเคชัน่ ด้านท่าน

จะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next อย่างต่อเน่ือง พบว่า ด้านการรับรู้คณุภาพของการใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่และด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ สามารถร่วมท านายการรับรู้คณุภาพ

ของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น ด้านท่านจะใช้บริการ

แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next อยา่งตอ่เน่ือง ได้ร้อยละ 46.1 



11 
 

อภปิรายผลการศึกษา 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ ใช้บริการท่ีมีด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

และอาชีพท่ีแตกตา่งกนั จากผลการวิจยัพบวา่ 

1.1 เพศ ผู้ใช้บริการท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีความภกัดีของผู้ใช้บริการ ด้านทา่นรู้สกึมีความปลอดภยัตอ่การใช้

งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมัน่ในการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai 

Next ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านทา่นจะบอกต่อและ

ชกัชวนการใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next 

อย่างต่อเน่ืองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศหญิง มีความภักดีของ

ผู้ ใช้บริการ ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชกัชวนการใช้งานของ

แอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai Next อย่างต่อเน่ือง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณภาภัช ธนชาติเตชินท , 2558) พบว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ด้านความรู้ความเข้าใจไม่แตกตา่งกนัท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทัง้นีเ้พราะการท าธุรกรรมธนาคารเป็นเร่ืองของการกระท าทางการเงินท่ี

มากน้อยตามระดบัรายได้ ซึ่งมกัจะมีมากน้อยตามช่วงอายท่ีุเพิ่มขึน้ ประเภทอาชีพ ระดบัการศกึษาท่ีจะมี

ผลตอ่ระดบัรายได้ท าให้เพศไมมี่ความแตกตา่งกนัในพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผา่นโมบาย

แอพพลิเคชัน่ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.2 อาย ุผู้ ใช้บริการท่ีมีอายแุตกต่างกันมีความภักดีของผู้ ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภยัต่อการ

ใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะ

บอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next อย่างต่อเน่ืองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ (สญัชยั อปุะเดีย, 2553) ท่ีมีผลการศกึษาพบวา่ อายมีุผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการไมแ่ตกตา่ง

กนั เน่ืองจากแอปพลิเคชัน่ KMA ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการท า

ธุ รกรรมทางการเ งินท่ีธนาคารพัฒนาขึน้ ท่ีใ ช้งานบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน ซึ่ง ปัจจุบัน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนได้มีหลากหลายรุ่น หลากหลายราคา ซึง่กลุม่ตวัอยา่งใหญ่ท่ีเป็นผู้ ตอบเป็นวยั

ท างาน ดงันัน้อายุจึงท าให้ไม่เกิดความแตกต่างในด้านความเช่ือมั่นในการใช้แอปพลิเคชัน ด้านความ
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ไว้วางใจ และด้านภาพลกัษณ์องค์กรมีความแตกตา่งกนั โดยเฉพาะผู้พฒันาแอปพลิเคชนัเป็นธนาคารท่ีมี

ความนา่เช่ือถืออยูแ่ล้วจงึท าให้เกิดความไว้วางใจและภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี  

1.3 ระดบัการศกึษา ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความภกัดีของผู้ ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมี

ความปลอดภยัตอ่การใช้งานของแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมัน่ในการใช้งานของ

แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ 

ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการ

แอปพลิเคชั่น Krungthai Next อย่างต่อเน่ืองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ (ณภาภชั ธนชาตเิตชินท, 2558) โดยผู้ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาโท/

สูงกว่ามีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น การใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า

ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี ทัง้นีเ้พราะในระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้  จะมีความรู้ การวิเคราะห์

ข้อมูลในการท าธุรกรรมทางธนาคารมากขึน้ มีประสบการณ์และใช้เหตุผลสูงกว่าปริญญาตรี ท าให้มี

พฤตกิรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุม่ ผู้บริโภคท่ีมี

การศกึษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ ผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความภกัดีของผู้ ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภยัตอ่

การใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะ

บอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชั่น 

Krungthai Next อย่างต่อเน่ืองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ (นรศิลป์ชูช่ืน, รฐาคณุาสุภัคกุล, และ พรทิพย์ชมเมืองปัก) ท่ีมีผลการศึกษาพบว่า อาชีพท่ี

แตกตา่งกนั มีผลตอ่การใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ ใช้บริการการรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจ

ต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น ท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้คณุภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชัน่และความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการแอปพลิเคชั่น ท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้าน

แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวน

การใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next อย่าง

ตอ่เน่ือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากปัจจบุนัการท า
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ธุรกรรมทางการเงินนัน้มีช่องทางให้เลือกหลากหลาย แต่การเลือกชองทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่ น

ธนาคารนัน้เป็นสิ่งท่ีเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ ใช้บริการเป็นอย่างมาก และธนาคารจะต้องคิดค้น และ

พฒันาแอปพลิเคชัน่ให้มีความเสถียรภาพอยู่เสมอ เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจ และเช่ือใจแก่ผู้ ท่ีใช้บริการ ซึง่

สอดคล้องกบังานวิจยัของ (แก้วขวญั ผดงุพิพฒัน์บวร, 2559) เร่ือง ปัจจยัท่ีผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้

บริการธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) เป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกรุงไทย โดยมี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกรุงไทยท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 คือ 

1) ปัจจยัด้านคา่ธรรมเนียม ความปลอดภยั และผู้ ให้บริการ 2) ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด ช่องทางการ

จดัจ าหน่ายและกระบวนการบริการ ส่วนปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือของธนาคารกรุงไทย นอกจากนีผู้้ ใช้บริการสามารถประหยดัเวลาในการไปท า

ธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสาขาธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยให้

ผู้ใช้บริการสามารถประหยดัคา่ใช้จ่าย และประหยดัเวลา ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ (ณภาภชั ธนชาติเต

ชินท, 2558) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ด้านระยะเวลา

การท าธุรกรรมทาง ธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจ

ในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่โดยรวม ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้นี ้

เพราะระยะเวลาการท าธุรกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีมากขึน้ท าให้มีความช านาญมากขึน้ 

และสามารถตอบสนองความต้องการจากโมบายแอพพลิเคชัน่ได้มากขึน้ ท าให้เกิดความพงึพอใจในการใช้

งานธุรกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ท่ีมากขึน้เชน่เดียวกนั ทัง้นีเ้พราะจ านวนเงินท่ีใช้ในการท า

ธุรกรรมจะมีผลให้เกิดโอกาสในการท าธุรกรรมทางธนาคารท่ีหลากหลายและมากขึน้ ซึง่มีผลตอ่การใช้งาน

ธุรกรรมทางธนาคารผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่มากยิ่งขึน้ และท าให้เกิดความพงึพอใจในการท าธุรกรรมทาง

ธนาคารผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่มากยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยเร่ือง การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทย

เน็กซ์ท่ีมีผลตอ่ความภกัดีของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้การรับรู้คณุภาพ

ของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของ

ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากบริการเป็นบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีใช้อยู่ทุก

ธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นใหม่ ๆ หรือข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ดงันัน้ธนาคารกรุงไทยควร

สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือให้ได้เกิดการรับรู้ถึง

ประโยชน์ของการใช้บริการอย่างแท้จริง ผ่านโฆษณาส่ือโทรทัศน์ วิทยุ ส่ือสังคมออนไลน์ หน้าจอหลัก
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เคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ( ATM) แอปพลิเคชั่นโมบายแบงค์กิง้ หรืออินเทอร์เน็ตแบงค์กิง้ เป็นต้น 

นอกจากนีธ้นาคารกรุงไทยควรมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ตัง้แต่

ข้อมลูเบือ้งต้น เง่ือนไขของบริการ ขัน้ตอนการสมคัรใช้บริการ ตลอดจนวิธีการใช้งาน เพ่ือท่ีสามารถแนะน า

ให้ผู้ ใช้บริการเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องครบถ้วน และสร้างความมัน่ใจในการใช้บริการและจงูใจใน

การสมคัรใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next เน่ืองด้วยปัจจบุนัอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่ีคอ่นข้าง

สูง ประชาชนส่วนใหญ่ยงัตะหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ดงันัน้ธนาคาการุงไทยความสร้างความเช่ือมั่นของ

บริการ ด้วยการสร้างการรับรู้กระบวนการท างานและการควบคุมท่ี มีประสิทธิภาพผ่านองค์กรท่ีมีความ

เช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับของทั่วโลก เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการเกิดความมัน่ใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 

Krungthai Next  นอกจากนีก้ารรักษาความเป็นมาตรฐานของบริการท่ีดีอยู่เสมอ จะสามารถท าให้

ผู้ ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai Next และเกิดการภักดีในการ

เลือกใช้แอปพลิเคชัน่ Krungthai Next ตอ่ไป  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารเกิดขึน้มากมาย จึงควร

ท าการศกึษา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลตอบรับในเชิงการตลาดระหวา่งแตล่ะแอปพลิเคชัน่มาก

ยิ่งขึน้ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคูไ่ปกับการ 

แจกแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้ จะชว่ยให้สถาบนัทางการเงินสามารถ

คดิค้น พฒันา หรือปรับปรุงระบบการใช้บริการในการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีตอบสนองตอ่ ความต้องการ

ของผู้ ใช้บริการได้อย่างแท้จริง เพ่ือหาจุดเด่นและจุดอ่อน และใช้ข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาการท างานของ

แอปพลิเคชัน่มากยิ่งขึน้  

2. มีการท าวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารในประเด็นการใช้งานเชิงลึกกับผู้ท า

ธุรกรรมทางธนาคารผา่นแอปพลิเคชัน่ท่ีมีความถ่ีสงู เพ่ือท าความเข้าใจถึงประเด็นท่ีท าให้ผู้บริโภคดงักล่าว

ใช้งานธุรกรรมผา่นโมบายแอปพลิเคชัน่บอ่ยกวา่ไปใช้บริการทางธนาคาร  

3.ควรท าการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Krungthai Next 

ของธนาคารกรุงไทยในรูปแบบการบริการตา่งๆ ในท าธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ี

สามารถส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยว่าผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจใน

การใช้บริการอ่ืนๆ ของทางธนาคารกรุงไทยมากน้อยเพียงใด อีกทัง้ยงัสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน

การวางแผนกลยทุธ์ปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดมิไว้ได้ รวมถึงขยายฐาน

ลูกค้าในอนาคต และให้ธนาคารกรุงไทยหรือสถาบนัทางการเงินอ่ืนๆ สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้
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ส าหรับการใช้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีจะเกิดต่อไปในอนาคต เพ่ือรองรับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึน้ 
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