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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์
ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคุณ  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านตัวแปรรวม ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจ ด้านการรับรู้ และด้านความภักดี มีระดับความส าคัญต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ันโดยรวม อยู่ในระดับมาก (1) ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (2) ผู้ใช้บริการด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันโดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผู้ใช้บริการด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ันโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (4) ด้านความภักดีของลูกค้าโดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: การรับรู้คุณภาพ ความภักดี แอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ 
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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; (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. 
 
Keywords: Quality Perceived, Loyalty, KRUNGTHAI NEXT Application 
 

บทน า 
 ในช่วงเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เกิดการแทรกซึม อยู่ใน
ทุกตารางการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอันมาก 
เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในยุคแห่งสังคมข่าวสารเช่นปัจจุบัน ในปัจุบัน “ฟินเทค” 
หรือ ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology) ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์หลักใน
การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินฟินเทคนั้น เป็นแบบเบสิกที่สุดที่ทุกคนใช้อยู่คือ เอทีเอ็ม โมบายแบงก์กิ้ง ตู้กดเติมเงิน
โทรศัพท์มือถือ การซื้อขายหุ้นผ่านออนไลน์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ฟินเทคเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบกับ
หลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพราะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาให้บริการรับช าระเงิน 
โอนเงิน เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงไทยนั้นว่า แอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการโอนเงิน การช าระค่าสินค้าบริการ การเปิดบัญชีออนไลน์ การสมัครประกันภัยออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่
แอปพลิเคช่ัน กรุงไทยเน็กซ์ท าขึ้นเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยดิจิตัล และเกิดความสะดวกสบายแก่มนุษย์เราในยุคนี้เป็นอย่างมาก 
โดยผู้วิจัยต้องการวัดดัชนีที่เกิดขึ้นได้จาก 3 ปัจจัยด้วยกัน ตามแบบจ าลอง The American Customer Satisfaction Index 
Model (ACSI) ที่คิดค้นข้ึนโดยมหาวิทยาลัย Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1. ความคาดหวังของลูกค้า (Customer 
Expectation) 2. คุณค่าของสินค้า/บริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Value) 3. คุณภาพของสินค้า/บริการที่ลูกค้าได้รับ 
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(Perceived Quality) จาก 3 ปัจจัยข้างต้นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งธนาคารกรุงไทยก็พยายามที่จะคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าหน้าใหม่ ๆ และดึงดูดลูกค้าจากธนาคารคู่แข่ง
มาใช้บริการในธนาคารของตน และพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ไม่ให้ธนาคารคู่แข่งแย่งไปได้ ซึ่งสามารถวัดไ ด้จาก 2 
ปัจจัย ได้แก่ การร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints) และความจงรักภักดี ในสินค้า/บริการ (Customer Loyalty) 
หากผลลัพธ์ คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ลูกค้าจะมีแนวโน้ม กลับมาซื้อซ้ า มีความภักดี (Loyalty) มีทัศนคติ
อันดีต่อสินค้าและบริการนั้น ๆ และแนะน าบอกต่อผู้อื่น (Word of Mouth) รวมถึงชักชวนให้ซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ 
ในทางตรงกันข้าม หากลูกค้าไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ต่อสินค้าและบริการ ลูกค้าจะแสดงออกโดยการร้องเรียน 
(Complaints) และทราบถึงปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึ งพอใจในการใช้บริการธนาคารผ่านทาง 
แอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ เพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน 
ปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันให้เพิ่มขึ้น 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาความภักดีของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรกรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน

กรุงไทยเน็กซ์ 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน               

มีความภักดีในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ แตกต่างกัน 
2. การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ที่มีผลต่อ            

ความภักดีของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แบ บจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI Model) ตามแบ บ จ าลอง American 
Customer Satisfaction Index (ACSI Model) เป็นแบบจ าลองที่ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีบทบาทอย่าง
มากต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและแบบจ าลองนี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยจะพิจารณาปัจจัยด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) การรับรู้คุณภาพของลูกค้า (Perceived Quality) การรับรู้
คุณค่าของลูกค้า (Perceived Value) ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complaint Behavior) และความภักดีของลูกค้า (Customer 
Loyalty) Parasuraman (1990, p.15) กล่าวไว้ว่าคุณภาพการบริการตามความรับรู้ (Perceived Service Quality) ของ
ผู้บริโภคสามารถวัดได้จากการใช้บริการโดยรวม ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเปรียบเทียบได้จากการใช้บริการของผู้บริโภค โดยที่
ผู้บริโภคน้้นเกิดความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ และการบริการที่ได้รับจริง ซึ่งคุณภาพนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งของกระบวนการการให้บริการ Williams&Soutar (2009, pp.413-438) กล่าวว่า 
คุณค่าที่รับรู้ด้านความคุ้มค่าคือ การวัดมูลค่า ทางอารมณ์ มูลค่าทางสังคม มูลค่าของเงิน และมูลค่าความแปลกใหม่ 

แนวคิดเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชั่น (Moblie Application) เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและหลายธุรกิจก็เข้าไปเน้นใน
การพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่
ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ไม่ว่าอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตาม แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next เป็นแอปพลิเคช่ันของ
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ธนาคารที่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินและท าให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น พร้อมตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ใช้ชีวิตให้ง่าย 
รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ผู้บริโภคจึงหมดกังวลเรื่องการลืม 
Username และ Password และยังมีบริการโอน เติม จ่าย ฝาก ถอน กู้ ที่สะดวกอีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรของผู้ใช้บริการที่แน่นอน จึงได้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ค านวณประชากรของทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548 : 28) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมให้คลาดเคลื่อนไม่เกิน 
5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จ านวน 384 ตัวอย่าง แต่ได้ท าการเก็บแบบสอบถามส ารองการสูญเสียของแบบสอบถาม
ไว้ท่ี 16 ตัวอย่าง จึงรวมเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เลือกเขตกรุงเทพมหานคร จาก           

50 เขต โดยวิธีการจับฉลากให้ได้ 5 เขต ประกอบด้วย เขตบางนา เขตปทุมวัน เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง 
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างในแต่ละเขตจ านวน 

เท่าๆ กัน เขตละ 80 คน จ านวน 5 เขต รวมทั้งหมด 400 คน  
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกลุ่มตัวอย่างจากสถานที่ที่เก็บ

ข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการเก็บข้อมูล จะเลือกจากกลุ่มพนักงานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน
ทั่วไป และประชากรที่ได้มีสิทธิ์สวัสดิการจากรัฐบาลเกี่ยวข้อง จะเลือกจากย่านธุรกิจของห้างสรรพสินค้ารวมพื้นที่ 5 เขต 
ประกอบด้วย เขตบางนา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา และบิ๊กซีบางนา เขตปทุมวัน ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน และ
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง เขตจตุจักร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตบางกะปิ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ 
และโลตัสบางกะปิ เขตสวนหลวง ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พาราไดซ์ปาร์ค 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะเป็นข้อค าถามต่าง ๆ ในแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งเป็น           
2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จ านวน 4 ข้อ  
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ต่อธนาคารกรุงไทย 

จ านวน 15 ข้อ  
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ต่อธนาคารกรุงไทย  

จ านวน 5 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เพื่อเป็นการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาร้อยละ (Percentage)  
 1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจ และส่วนที่ 3 ความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ประกอบด้วย ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการ (Perceived Quality) และด้านการรับรู้ความพึงพอใจ
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ต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. การวิ เคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิงอนุมาน ( Inferential Analysis) โดยใช้ทดสอบสมมติฐาน เพื่ อแสดงถึง
ความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามโดยใช้สถิติ t-test, ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance หรือ One Way ANOVA) และ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ Gen Z / 

Gen Y (8-40 ปี) ซึ่งมีจ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 และรองลงมา คือ อายุ Gen X / Gen Z (41-73 ปี) มีจ านวน 
121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 ตามล าดับ ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท / สูงกว่าปริญญาโท ซึ่งมีจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 และรองลงมา คือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี / 
ปริญญาตรี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ตามล าดับ อาชีพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถาม เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน / ลูกจ้าง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย / นักเรียน / นักศึกษา / 
อื่น ๆ  จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวนทั้ งหมด 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.75 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการรับรู้และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญต่อการรับรู้และความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่นโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึง
พอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันโดยรวม อยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ แอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next มีความน่าเช่ือถือและมีความปลอดภัยสูง รูปแบบของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next มีขั้นตอนในการใช้งาน
ที่ง่าย แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next มีการน าเสนอทางเลือกที่หลากหลาย แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next มีประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งานของธุรกรรมทางการเงิน แอปพลิเคชั่น Krungthai Next รวดเร็ว เข้าใจง่าย ไม่ซ้ าซ้อน แอปพลิเคชั่น Krungthai 
Next ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการเดินทางไปท าธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญต่อการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รับรู้ถึงตัวเลือกการใช้งานของธุรกรรมทาง
การเงินในบริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next รับรู้ถึงรูปแบบการใช้งานที่มีรูปลักษณ์ตรงตามที่ทางธนาคารโฆษณาไว้ รับรู้
ถึงการสมัครใช้บริการผ่านทางเค้าเตอร์สาขา ATMและอินเตอร์เน็ตที่สามารถท าได้โดยสะดวก รับรู้ถึง Call center ที่สามารถ
ให้ค าตอบทุกข้อได้ชัดเจน รับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างหลากหลายในทุกช่องทาง ด้านความภักดีของลูกค้า 
ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญต่อความภักดีของลูกค้าโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ท่านจะใช้
บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

แตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์แตกต่างกัน สามารถแบ่งสมมติฐานย่อย ตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ แตกต่างกัน จากการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ 
ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของ
แอปพลิเคชั่น Krungthai Next ด้านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอก
ต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่าง
ต่อเนื่องแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิง มีความภักดีต่อ
การใช้บริการแอปพลิเคชั่นกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ มากกว่าเพศชาย 

ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ แตกต่างกัน 
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของ
ผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้
งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้าน
ท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai 
Next อย่างต่อเนื่อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ 
แตกต่างกัน จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน  Krungthai Next 
ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน  Krungthai Next ด้านแอปพลิเคช่ัน  Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน  Krungthai Next ด้านท่าน
จะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความแตกต่างรายคู่ดังนี้ ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษามีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน
กรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ ด้านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพน้อยกว่า ผู้ใช้บริการ
ที่มีระดับการศึกษา โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.007 

ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของผู้ใช้บริการ แตกต่างกัน 
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความภักดีต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ของ
ผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้
งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้าน
ท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai 
Next อย่างต่อเนื่อง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ใช้บริการด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้
บริการแอปพลิเคชัน่  

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านรู้สึกมี
ความปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next จากผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของ
การใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของ
แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและด้านความพึงพอใจต่อการใช้
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บริการแอปพลิเคช่ัน สามารถร่วมท านายการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ร้อยละ 50.2 

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านมีความ
เชื่อมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next จากผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของการใช้
บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านมีความเชื่อมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและด้านความพึงพอ ใจต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน สามารถร่วมท านายการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ร้อยละ 50.2 

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ จากผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของการใช้
บริการแอปพลิเค ช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิ เคช่ัน  ด้านแอปพลิเค ช่ัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและด้านความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการแอปพลิเคชั่น สามารถร่วมท านายการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น ด้านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ได้ร้อยละ 53.0 

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านจะบอก
ต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next จากผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของ
การใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของ
แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและด้านความพึงพอใจต่อการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน สามารถร่วมท านายการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ได้ร้อยละ 54.8 

การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านจะใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์ การรับรู้คุณภาพของการใช้
บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next 
อย่างต่อเนื่อง พบว่า ด้านการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคชั่นและด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น 
สามารถร่วมท านายการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น ด้านท่าน
จะใช้บริการแอปพลิเคชั่น Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง ได้ร้อยละ 46.1 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีด้านประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่

แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า 
1.1 เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของ

แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง มีความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai 
Next ด้านแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งาน
ของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ (ณภาภัช ธนชาติเตชินท, 2558) พบว่าผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันด้านความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เพราะการท าธุรกรรม
ธนาคารเป็นเรื่องของการกระท าทางการเงินที่มากน้อยตามระดับรายได้ ซึ่งมักจะมีมากน้อยตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น ประเภท
อาชีพ ระดับการศึกษาที่จะมีผลต่อระดับรายได้ท าให้เพศไม่มีความแตกต่างกันในพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.2 อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของ
แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สัญชัย อุปะเดีย, 2553) ที่มีผลการศึกษาพบว่า อายุมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากแอปพลิเคช่ัน KMA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นโปรแกรมอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ทางการเงินที่ธนาคารพัฒนาขึ้นที่ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนได้มี
หลากหลายรุ่น หลากหลายราคา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใหญ่ที่เป็นผู้ตอบเป็นวัยท างาน ดังนั้นอายุจึงท าให้ไม่เกิดความแตกต่างในด้าน
ความเชื่อมั่นในการใช้แอปพลิเคชัน ด้านความไว้วางใจ และด้านภาพลักษณ์องค์กรมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้พัฒนาแอป
พลิเคชันเป็นธนาคารที่มีความน่าเช่ือถืออยู่แล้วจึงท าให้เกิดความไว้วางใจและภาพลักษณ์องค์กรที่ดี  

1.3 ระดับการศึกษา ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเชื่อมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai 
Next ด้านแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งาน
ของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณภาภัช ธนชาติเตชินท, 2558) โดยผู้ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท/สูงกว่ามีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน การใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทั้งนี้เพราะในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จะมีความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลในการท า
ธุรกรรมทางธนาคารมากขึ้น มีประสบการณ์และใช้เหตุผลสูงกว่าปริญญาตรี ท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคาร
ผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่ม ผู้บริโภคที่มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านท่านรู้สึกมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ของแอปพลิ เค ช่ัน Krungthai Next ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเค ช่ัน Krungthai Next ด้าน
แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและชักชวนการใช้งานของ
แอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่องไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นรศิลป์ชูช่ืน, รฐาคุณาสุภัคกุล, และ พรทิพย์ชมเมืองปัก) ที่มีผล
การศึกษาพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ใช้บริการการรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การ
รับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน  ที่มีผลต่อความภักดีของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านท่านมีความเช่ือมั่นในการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next ด้านแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทย มีความเสถียรภาพ ด้านท่านจะบอกต่อและ
ชักชวนการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ด้านท่านจะใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next อย่างต่อเนื่อง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันการท าธุรกรรมทางการเงินนั้นมี
ช่องทางให้เลือกหลากหลาย แต่การเลือกชองทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคช่ันธนาคารนั้นเป็นสิ่งที่เกิดความสะดวกสบายแก่
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ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก และธนาคารจะต้องคิดค้น และพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้มีความเสถียรภาพอยู่เสมอ เพ่ือก่อให้เกิดความ
มั่นใจ และเช่ือใจแก่ผู้ที่ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (แก้วขวัญ ผดุงพิพัฒน์บวร, 2559) เรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อความ 
พึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย (KTB Netbank) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย โดยมี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทยที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 คือ 1) ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม ความปลอดภัย 
และผู้ให้บริการ 2) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจ าหน่ายและกระบวนการบริการ ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงไทย  นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถ
ประหยัดเวลาในการไปท าธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสาขาธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณภาภัช ธนชาติเตชินท, 2558) ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ด้านระยะเวลาการท าธุรกรรมทาง ธนาคารผ่านโม
บายแอพพลิเคช่ัน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย
แอพพลิเคช่ันโดยรวม ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เพราะระยะเวลาการท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย
แอพพลิเคช่ันที่มากขึ้นท าให้มีความช านาญมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการจากโมบายแอพพลิเคช่ันได้มากขึ้น 
ท าให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันท่ีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะจ านวนเงิน
ที่ใช้ในการท าธุรกรรมจะมีผลให้เกิดโอกาสในการท าธุรกรรมทางธนาคารที่หลากหลายและมากขึ้ น ซึ่งมีผลต่อการใช้งาน
ธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น และท าให้เกิดความพึงพอใจในการท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ันกรุงไทยเน็กซ์ที่มีผลต่อความ

ภักดีของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การรับรู้คุณภาพของการใช้บริการแอปพลิเคช่ันและ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริการ
เป็นบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีมีใช้อยู่ทุกธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารจะมีโปรโมช่ันใหม่ ๆ หรือข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น
ธนาคารกรุงไทยควรสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อให้ได้เกิดการรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการใช้บริการอย่างแท้จริง ผ่านโฆษณาสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ หน้าจอหลักเครื่องรับจ่ายเงิน
อัตโนมัติ ( ATM) แอปพลิเคช่ันโมบายแบงค์กิ้ง หรืออินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยควรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้น เง่ือนไขของบริการ ขั้นตอนการสมัครใช้
บริการ ตลอดจนวิธีการใช้งาน เพื่อที่สามารถแนะน าให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน และสร้างความ
มั่นใจในการใช้บริการและจูงใจในการสมัครใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next เนื่องด้วยปัจจุบันอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง ประชาชนส่วนใหญ่ยังตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว ดังนั้นธนาคาการุงไทยความสร้างความเช่ือมั่นของ
บริการ ด้วยการสร้างการรับรู้กระบวนการท างานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพผ่านองค์กรที่มีความเช่ียวชาญและเป็นที่
ยอมรับของทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next  นอกจากนี้การรักษา
ความเป็นมาตรฐานของบริการที่ดีอยู่เสมอ จะสามารถท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Krungthai Next และเกิดการภักดีในการเลือกใช้แอปพลิเคชั่น Krungthai Next ต่อไป  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ในปัจจุบันมีแอปพลิเคช่ันท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารเกิดขึ้นมากมาย จึงควรท าการศึกษา การ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพและผลตอบรับในเชิงการตลาดระหว่างแต่ละแอปพลิเคช่ันมากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการ  แจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้สถาบันทางการเงินสามารถคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงระบบการใช้บริการในการท า
ธุรกรรมทางการเงินที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง เพื่อหาจุดเด่นและจุดอ่อน และใช้ข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาการท างานของแอปพลิเคชั่นมากยิ่งขึ้น  

2. มีการท าวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารในประเด็นการใช้งานเชิงลึกกับผู้ท าธุรกรรมทางธนาคาร
ผ่านแอปพลิเคช่ันท่ีมีความถี่สูง เพื่อท าความเข้าใจถึงประเด็นท่ีท าให้ผู้บริโภคดังกล่าวใช้งานธุรกรรมผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน
บ่อยกว่าไปใช้บริการทางธนาคาร  

3. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Krungthai Next ของ
ธนาคารกรุงไทยในรูปแบบการบริการต่างๆ ในท าธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารกรุงไทยว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการอื่นๆ ของทางธนาคารกรุงไทย
มากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ รวมถึงขยายฐานลูกค้าในอนาคต และให้ธนาคารกรุงไทยหรือสถาบันทางการเงินอื่นๆ สามารถน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ส าหรับการใช้บริการการท าธุรกรรมทางการเงินที่จะเกิดต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
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