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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของพนกังาน บริษทั นีโอ คอร์
ปอเรท จ ากดั  มีวตัถุประสงค ์  เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของพนกังาน 
บริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั  ไดแ้ก่ ความคิดเห็น ดา้นคุณภาพ ดา้นบริการ ดา้นความสะดวกรวดเร็ว ดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นอุปสรรค  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั  จ านวน 264 คน โดย
จ าแนกสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ปฏิบติังานประจ าแผนก สถานภาพ  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน. 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1.) ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของพนกังานบริษทั นีโอ 
คอร์ปอเรท จ ากดั  มีพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 264 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 136 คน
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คิดเป็นร้อยละ 51.51  มีอาย ุ36-40 ปี  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.52  มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา
ตรี  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83  มีปฏิบติังานประจ าแผนก ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด/โปรโมชัน่  จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36 มีสถานภาพ โสด  จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62    มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.12   

 2.) ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  ดา้นท่ีมีความคิดเห็นระดบัมาก  คือ  ดา้นความ
สะดวกรวดเร็ว ดา้นความปลอดภยั ดา้นบริการ ดา้นคุณภาพ  ดา้นอุปสรรค ตามล าดบั 

ค าส าคญั:  ความคิดเห็น;  แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT  

ABSTRACT 

 The objective of this study is to survey and study opinion on using Krungthai NEXT Application of 
Neo Corporate Ltd. Employee in term of opinion, quality, service, convenience, safety including problem and 
obstacle on using the application. 

 The sample group of this study were 264 employees from Neo Corporate Ltd. with different personal 
factors such as gender, age, degree, working position, marriage status and tier salary. 

 The questionnaires were distributed to Neo Corporate Ltd. Employee and there were 264 employees 
completed the questionnaires. Most of employee who completed the questionnaires were male for 136 persons 
or 51.51% with the age between 36-40 years old for 70 persons or 26.52%. The highest degree was bachelor’s 
degree for 150 persons or 56.83% and working in Sales/Marketing/Promotion department for 162 persons or 
61.36% with single marriage status for 131 persons or 49.62%, and the average salary at 50,001 THB for 98 
persons or 37.12%. 

 The study revealed  that most of  Neo Corporate Ltd. Employees were the most satisfied with Krungthai 
NEXT application. Neo Corporate Ltd. Employees were the most satisfied with the application in term of 
convenience, safety,service,quality,and obstacle, respectively.                                                                                                                                           

 

Keywords: Opinion, Krungthai NEXT Application 
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บทน า  

ในปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการเงินมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนัของกลุ่มบุคคลทัว่ไป กลุ่ม
องคก์ร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กนัมากขึ้น และยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ธุรกิจหลากหลายประเภทเร่ิมหนัมาใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยกีนัมากขึ้น  ไม่เวน้แต่สถาบนัการเงิน เร่ิมขยาย
ช่องทางการใหบ้ริการ ผา่นเครือข่ายอิเลค็ทรอนิคส์   เช่นการบริการ Internet Banking การใหบ้ริการ Mobile 
Bankingหรือ E-ATM  QR-CODE  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   จึงประกาศท่ีจะพฒันาระบบ แอปพลิเคชนั 
Krungthai NEXT   เพื่อแยง่ชิงความเป็นหน่ึง ของ Mobile Banking  ตั้งแต่ปี  2562  และส าหรับในยคุของโลกโล
ภาภิวฒัน์  ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั และการบริการ ถือเป็นนโยบายการบริหารทางการเงิน   บริษทั 
นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั ด าเนินธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและเคร่ืองส าอางค ์ ภายใต ้ ยีห่อ้   เอเวอร์
เซน้ส์, จีน่ี, ทรอส, บีไนซ์,ไฟน์ไลน์, ดีน่ี, วีไวต,์ สมาร์ท และโทมิ มีพนกังานทั้งหมด  768 คน พนกังานทุกคนใช้
แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT  เพื่อท าธุรกรรมทางการเงินในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและดา้นการปฏิบติังาน  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั 
Kungthai NEXT  ของพนกังาน  บริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั  วา่ปัจจุบนัท่ีพนกังาน ไดใ้ชธุ้รกรรมทางการเงิน 
ของ แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT  พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัใด  เพื่อน าขอ้มูลความคิดเห็นแจง้แก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาและปรับปรุง แอปพลิเคชนั ใหต้อบสนองตามความตอ้งการของพนกังานและ
ผูใ้ชบ้ริการ ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากท่ีสุด  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

       เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของพนกังานบริษทั  นีโอ คอร์ปอเรท 
จ ากดั 
ขอบเขตของการวิจัย 

      ในการศึกษาวิจยั  เร่ือง  ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT  ของพนกังานบริษทั นีโอ 
คอร์ปอเรท จ ากดั  มีขอบเขตการวิจยั  ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  ตัวแปรต้น คือ     
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ปฏิบติังานประจ าแผน   สถานภาพ  รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  
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ตัวแปรตาม คือ 

            1. ความคิดเห็นในการใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของพนักงานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั  
ดา้นคุณภาพ  ดา้นบริการ  ดา้นความสะดวกรวดเร็ว ดา้นความปลอดภยั และดา้นอุปสรรค    
 ขอบเขตด้านประชากร  

       พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
       การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการวิจยัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. ท าให้ทราบความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai  NEXT  ของพนกังาน บริษทั นีโอ คอร์

ปอเรท จ ากดั 
2. สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง  พัฒนา ระบบแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT   ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใหดี้ยิง่ขึ้น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                                                                    ตัวแปรตาม

 
 
 
 
 
 



5 

 
 
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิดทฤษฏีด้านความคิดเห็น 

กู๊ด (Good, 1959, p. 376) ให้ความหมายของความคิดเห็นไว ้ไดแ้ก่ 
1. ความหมายทัว่ไปหมายถึง ความเช่ือ ความเห็น ขอ้พิจารณา ความรู้สึก หรือทศันะท่ียงัไม่ไดรั้บการ

พิสูจน์อยา่งแน่นอน และยงัขาดน ้าหนกัทางเหตุผลหรือการวิเคราะห์ หรือกล่าวกวา้ง ๆไดว้า่ มีความเป็นไปได้
มากกวา่ความรู้ 

2. ความหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือขอ้วินิจฉัยอยา่งมีแบบแผนจากแหล่งขอ้มูลหรือบุคคลท่ี
เช่ือถือได ้
 ความคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพิจารณาหรือขอ้วินิจฉยัรวม ๆ ของกลุ่มคนในสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือ หรือขอ้เทจ็จริง 

แคทซ์ (Katz, 1961, p. 343อา้งถึงใน ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526, หนา้ 2) ใหค้วามหมายวา่ ทศันคติ 
หมายถึง ส่วนประกอบสองส่วน คือ ความรู้สึกในการท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ ความรู้ 

แนวคิดด้านคุณภาพ 
วีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) กล่าววา่ คุณภาพการให้บริการ คือ ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการกบัระดบัของความสามารถในการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
อนัจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรั้บ  
 แนวคิดด้านบริการ 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2552) ไดก้ล่าววา่ บริการท่ียอดเยีย่มตรงกบัความตอ้งการ หมายถึงส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการหรือหวงัไว ้ไดรั้บการตอบสนอง ส่วนบริการท่ีเกินความตอ้งการของลูกคา้ หมายถึงบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บ
ดีกวา่ท่ีหวงัไว ้ท าใหเ้กิดความรู้สึกประทบัใจ พอใจ  

ด้านความสะดวกรวดเร็ว 
(ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. 2547:82)ความสะดวกสบาย เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก   (Assistive 

Technology) เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกหมายถึงเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการพฒันาขึ้นหรือดดัแปลงจากท่ีมี
อยูเ่ดิมน ามาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อน ามาใชใ้นการเพิ่มขีดความสามารถของผูพ้ิการใหส้ามารถ
ท างานหรือกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวนัไดแ้บบพึ่งพิงตวัเอง(Independent living)หรือพึ่งพิงผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุด  
และมีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีครอบคลุมไปถึงการใหบ้ริการ การประยกุตใ์ช ้ และการน าไปปฏิบติั
เพื่อลดอุปสรรคในการท ากิจกรรมของผูพ้ิการ  
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ด้านความปลอดภัย 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศรักษาความปลอดภยัในระบบโมบายแบงคก้ิ์ง (TheSecurity  Information 

Technology in Mobile Banking) Mobile Marketing Association (2009, อา้งถึงใน ปวิตรา สอนดี 2560 น. 19-21) 
ไดอ้ธิบายถึงการรักษาความปลอดภยัในโมบายแบงคก้ิ์งไวว้า่ ผูใ้ชบ้ริการต่างก็มีความคาดหวงัถึงความปลอดภยั
จากการท าธุรกรรมทางการเงิน ดงันั้นการตระหนกัถึงประเด็นเร่ืองความปลอดภยัเป็นส่ิงจ าเป็นส าคญัท่ีจะ
กระตุน้และส่งเสริมท่ีเกิดการน าบริการโมบายแบงคก้ิ์งไปใช ้ โดยสถาบนัการเงินตอ้งค านึงความปลอดภยั   : 
ดงัน้ี ความปลอดภยัส่งผา่นขอ้มูล การควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลเป็นหน่ึงเดียวและมัน่คง ขอ้จ ากดั
และผลกระทบของอุปกรณ์  ความปลอดภยั 
              ด้านอุปสรรค 

ความหมายของปัญหาและอุปสรรค ปัญหา หมายถึงประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ความยากล าบาก ความ
ตา้นทาน หรือความทา้ทาย หรือ เป็นสถานการณ์ใดๆ ท่ีตอ้งมีการแก้ปัญหา ซ่ึงการแก้ปัญหาจะรับรู้ได้จาก
ผลลพัธ์ของการแกปั้ญหาหรือ ผลงานท่ีน าไปสู่วตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ประเด็นปัญหาแสดงถึงทางออกท่ี
ตอ้งการ ควบคู่กบัความ บกพร่อง ขอ้สงสัย หรือความไม่สอดคลอ้งท่ีปรากฏขึ้น ซ่ึงขดัขวางมิใหผ้ลลพัธ์ประสบ
ผลส าเร็จสภาพของปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ปัญหาอาจจดัแบ่งประเภทไดด้ว้ยหลายปัจจยั อาทิ ประเภทของ
ปัญหาแบ่งตามลกัษณะทัว่ไป- เฉพาะกิจ แบ่งเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ ปัญหาแทจ้ริง ปัญหาเฉพาะกิจ ปัญหาเฉพาะ
กิจโดยแทจ้ริง และปัญหาทัว่ไป 

แอปพลเิคชัน Krungthai NEXT  
ธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารพาณิชยข์องรัฐท่ีใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินทัว่ประเทศไทย เปิด

ด าเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2509 ธนาคารกรุงไทยเร่ิมใหบ้ริการ Internet Banking ในปี 2555และ 
Mobile Banking ในปี 2556 (ธนาคารกรุงไทย, 2557) โดย รูปแบบการใหบ้ริการธนาคารกรุงไทย KTB มี 
Internet Banking ช่ือ KTB net bank และ Mobile Banking ในช่ือ Krungthai NEXT  ของธนาคารกรุงไทย มี 
2 ประเภทคือ  

1. KTB Online เป็น Internet Banking ท่ีรองรับลูกคา้ของธนาคารท่ีมีบญัชีแบบมี สมุดเนน้ใหลู้กคา้ท า
ธุรกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง  

2. KTB Net bank เป็น Internet Banking ท่ีรองรับลูกคา้ประเภทไม่มีสมุดบญัชีเนน้ เงินฝากประจ าให้
อตัราดอกเบ้ียสูงกวา่บญัชีเงินฝากทัว่ไป 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เกศวิทู ทิพยศ (2557) ท่ีศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผา่น
ส่ือออนไลน์กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จากดั (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา่ ถา้หาก การท าธุรกรรมของ
ลูกคา้ผา่นทางธนาคารออนไลน์ไดรั้บการด าเนินการอยา่งถูกตอ้งแม่นย  าลูกคา้จะรู้สึกปลอดภยัเม่ือท าธุรกรรม
ออนไลน์กบัเวบ็ไซตข์องธนาคาร และถา้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงเวบ็เพจของธนาคารไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย
โดยการท าธุรกรรมผา่นทางเวป็ของธนาคารสามารถด าเนินการจนเสร็จบริบูรณ์ดว้ยความรวดเร็วและธนาคาร
ช่วยแกปั้ญหาท่ีพบกบัการท าธุรกรรมออนไลน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการทางการเงิน
ผา่นส่ือออนไลน์ 

ศรินประภา พันธ์ไชย (2556) ได้ศึกษาทัศนคติการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการเขา้ใชบ้ริการแลว้แต่โอกาสประเภทท่ีใชบ้ริการไดแ้ก่บริการดา้นโอนเงินบริการช าระค่าสินคา้และ
บริการดา้นบญัชีใช้บริการผ่านช่องทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นหลกัเหตุผลในการเลือกใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตเน่ืองจากความสะดวกสบายและรู้จกั บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจากพนกังานธนาคารกรุงไทย
ในดา้นทศันคติของผูใ้ชบ้ริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑพ์บวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ด้านสถานท่ีพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองการสมคัรใชบ้ริการผ่านเวบ็ไซตข์องธนาคารเหมาะสม ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจใชเ้พราะทราบขอ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์จาก
พนกังาน ดา้นบุคลากรพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในเร่ืองพนกังานมีความเตม็ใจในการ
ให้บริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองเว็บไซต์ของ
ธนาคารมีความสวยงาม ออกแบบไดท้นัสมยัและการเช่ือมลิงคไ์ปสู่การบริการท่ีหาไดง้่าย และสามารถเช่ือมเขา้
บริการได้ทนัที ด้านกระบวนการให้บริการพบว่า การแจ้งผลผ่าน SMS ท าให้มัน่ใจ ด้านประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการพบว่าการให้บริการในเร่ืองการท าธุรกรรมผ่าน KTB Online มีความรวดเร็ว โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยในด้านการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อทศันคติการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท่ี้ต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดแตกต่างกนัดว้ย 

จิวรัส อินทร์บ ารุง(2553)ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติของผูใ้ช้บริการนเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิง 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม เพื่อจุดประสงค์ให้ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วน
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บุคคลท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการโดยเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจซ่ึงมีขอบเขตของการวิจยัดา้นประชากรคือลูกคา้ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวดันครปฐม ส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ลูกคา้จะให้ความเช่ือถือในการบริการ KTB Online เพราะมีรูปแบบท่ีทันสมยัใช้งานง่าย มีความ
สะดวกรวดเร็ว ด้านราคา พบว่าการท่ี บมจ.กรุงไทยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเป็นสาเหตุหลกัในการ
เลือกใช้บริการและอตัราค่าธรรมเนียมการช าระเงินและโอนเงินมีอตัราท่ีถูกกว่าการไปท าธุรกรรมท่ีอ่ืน ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้สะดวกต่อการ โอนเงินช าระสินคา้และ
บริการตลอดจนการช าระค่าสินคา้ท่ีสั่งซ้ือผา่นระบบอีคอมเมิร์ซของผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีตอ้งการความสะดวกใน
การรับช าระเงิน ดา้นการส่งเสริมการตลาดพบว่า มีพนกังานธนาคารคอยแนะน าการใชแ้ละการสมคัรหากเกิด
ปัญหาก็มีพนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมงจึงสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ในการใชบ้ริการไดสู้ง  

ธันยช์นก กุณฑี (2553) ได้ศึกษาทศันคติของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ท่ีมีต่อธุรกรรมทางการเงินทาง
อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า เม่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ความรู้ความช านาญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งานไม่ซับซ้อน และความเช่ือมั่นในระบบรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง โดยระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลางจนไปถึงระดบัเห็นดว้ยน้อยต่อ
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงความคิดเห็นในการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยว่าการก าหนดคุณสมบติัขั้นต ่าของคอมพิวเตอร์และการ
เช่ือมต่อเพื่อใช้บริการเป็นเร่ืองยุ่งยากมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ปัจจยัท่ีแตกต่างกนัจะส่งผลกบัการมีทศันคติในดา้น
ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนั สาหรับการศึกษาทศันคติในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง 
โดยรวมทศันคติทั้ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ทศันคติในดา้นการให้ความส าคญั ดา้นความซับซ้อนใน
การใช้งาน และดา้นความเขา้กันไดใ้นการใช้งาน โดยส่งผลกบัความตั้งใจบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ส่วน
ทัศนคติในด้านการรับรู้ความเส่ียงในการใช้งานอยู่ในระดับมาก แต่กับไม่ส่งผลกับการตั้ งใจใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง ระดบัความคิดเห็นในความตั้งใจใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงของผูต้อบแบบสอบถาม
พบว่าผูต้อบบบสอบถามมีระดบัความตั้งใจว่าจะใชอิ้นเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงไม่เห็นดว้ยว่าตนเองจะใชอิ้นเทอร์เน็ต
แบงกก้ิ์งในเร็ว ๆ น้ี 

 กนกอร กล่องแดง ,2558) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง ของ ลูกคา้ธนาคาร A ในหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึงของจงัหวดัปทุมธานี  กล่าววา่ อุปสรรค
การใชง้านเกิดจากการใชง้านและปัญหาของผูบ้ริโภคพฤติกรรมน้ีจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองความง่ายในการ
ใช้งานในรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีนอกจากน้ีการรับรู้  ความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน สอดคลอ้งกบั
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แนวคิดเร่ืองความซับซ้อนเพื่อเป็นการกาหนดระดบัการรับรู้นวตักรรมว่าเป็นเร่ืองยากหรือไม่ท่ีจะเขา้ใจในการ
ใช้งานและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Jayawardhena & Foley, 2000) Internet banking แสดงให้เห็นถึงขอ้ดี
ของการใชบ้ริการธนาคารทางโทรศพัทมื์อถือ ท าใหผู้บ้ริโภคยอมรับนวตักรรมมากขึ้น และความสามารถในการ
ตรวจสอบยอดคงเหลือในบญัชีและการท าธุรกรรมต่างๆ ไดใ้นทุกท่ี ท าให้ผูบ้ริโภคยอมรับ และลดอุปสรรค
ต่างๆในการใชง้านใหน้อ้ยลงได ้ 
 
วธิีด าเนินการวิจัย  

เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey  Research)  ใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิด  (Close-Ended Questionnaire)   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานประจ าฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายการขาย การการตลาด ฝ่ายโปรโมชัน่ ฝ่ายโกดงั ฝ่ายขนส่ง และฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) จ านวน 768 คน (ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563) กลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยั
ท าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมนั 95% ซ่ึง
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  5% (Taro Yamane, 1973) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       1. แจกแบบสอบถามในแก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้  โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษผา่น

ทางออนไลน์โดยใช ้Google Form 
2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้  เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาท าการประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  (SPSS Version  23.0) 
 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าร้อยละ (Percentage)  
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3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเค

ชนั Krungthai NEXT ของพนกังาน บริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตอนท่ี 1  ดา้นเพศ พบวา่ พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 264 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 51.51  และเพศหญิง 
จ านวน  128 คน คิดเป็นร้อยละ 48.49 ส่วนใหญ่มีอาย ุ36-40 ปี  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.52 รองลงมาคือ 
ไม่เกิน 30 ปี  จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 , 41-45 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32 ,31-35ปี  จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.94,46 ปี ขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52  และตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระดบั
การศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./หรือต ่ากวา่  จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ,ปริญญาโท  จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ,ปวท./
ปวส./อนุปริญญา  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ปฏิบติังานประจ าแผนก ฝ่ายขาย/ฝ่าย
การตลาด/โปรโมชัน่  จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36  รองลงมา ฝ่ายโกดงั/ขนส่ง จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.39, ฝ่ายการเงินและบญัชี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายธุรการ/จดัซ้ือ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33, ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.94  ตามล าดบั  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด  จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62  รองลงมา สมรส  จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.35, หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.12  รองลงมา 20,001-30,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.76,30,001-40,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26, ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.88,40,001-50,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98 ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT  ของพนกังาน
บริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั ใหค้วามส าคญั โดยรวมอยูร่ะดบัความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และค่า SD 
เท่ากบั .597 เพื่อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก คือ ดา้นความสะดวกรวดเร็ว  ดา้นความปลอดภยั 
ดา้นบริการ ดา้นคุณภาพ ดา้นอุปสรรค  (�̅�=3.99, �̅� =3.90, �̅� =3.88, �̅� =3.46) ตามล าดบั 
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สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์

ปอเรท จ ากดั  มีพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 264 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 136 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.51  และเพศหญิง จ านวน  128 คน คิดเป็นร้อยละ 48.49 ส่วนใหญ่มีอาย ุ36-40 ปี  จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.52 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี  จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 , 41-45 ปี จ านวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.32 ,31-35ปี  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.94,46 ปี ขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52  
และตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83 
รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือต ่ากวา่  จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ,ปริญญาโท  จ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ,ปวท./ปวส./อนุปริญญา  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่
ปฏิบติังานประจ าแผนก ฝ่ายขาย/ฝ่ายการตลาด/โปรโมชัน่  จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 61.36  รองลงมา ฝ่าย
โกดงั/ขนส่ง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39, ฝ่ายการเงินและบญัชี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.98, ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายธุรการ/จดัซ้ือ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.94  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด  จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62  รองลงมา 
สมรส  จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 47.35, หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03  ตามล าดบั  
ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.12  รองลงมา 20,001-30,000 
บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76,30,001-40,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26, ไม่เกิน 20,000 
บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88,40,001-50,000 บาท จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 10.98 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นในการใช้แอปพลเิคชัน Krungthai NEXT  ของพนักงาน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั 
 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ   ดา้น
ความสะดวกรวดเร็ว   ดา้นความปลอดภยั ดา้นบริการ  ดา้นคุณภาพ  ดา้นอุปสรรค ตามล าดบั 

อภิปรายผลการวิจัย 

        1. ด้านคุณภาพ ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ 
จากแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั สาเหตุท่ีใชบ้ริการ Krungthai NEXT 
เน่ืองจาก ความเช่ือถือไวใ้จ มีความเสถียรในการใชง้าน สามารถเช่ือมโยงกบัเครือข่ายมือถือไดทุ้กเครือข่าย มี
ความสะดวก ทนัสมยั และใชง้านง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน   เกศวิทู ทิพยศ (2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธุรรรมทางการผา่นส่ืออนไลน์กรณีศึกษา ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
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  2. ด้านบริการ ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ 
จากแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั ให้เหตุผล ดงัน้ี สามารถท าธุรกรรมแอป
พลิเคชนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีบริการ Statement ยอ้นหลงัได ้12 เดือน โดยผา่นแอปพลิเคชนัโดยไม่ตอ้งเดินทาง
ไปสาขา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัศรินประภา พนัธ์ไชย (2556) ไดศึ้กษาทศันคติการใชบ้ริการธนาคารทาง
อินเทอร์เน็ตของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย จากดั (มหาชน) ในเขตอาเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
  3. ด้านความสะดวกรวดเร็ว ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั     อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นวา่ จากแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั ใหเ้หตุผล ดงัน้ี แอป
พลิเคชนั Krungthai NEXT ช่วยใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็วขึ้นในการท าธุรกรรมทางการเงิน มีขั้นตอนไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จิวรัส อินทร์บ ารุง (2553)ส่วนประสมทางการตลาดและทศันคติของ
ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตแบงคก้ิ์งบมจ.    ธนาคารกรุงไทย ในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
 4. ด้านความปลอดภัย ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นวา่ จากแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั ให้เหตุผล ดงัน้ี ใชแ้อปพลิเค
ชนั Krungthai  NEXT มีความปลอดภยัไม่ตอ้งพกเงินสด (Cashless) ไม่เปิดเผย ขอ้มูลส่วนตวัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
และจะแจง้เตือนทนัที หากพบขอ้ผิดพลาดในการท าธุรกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัธนัยช์นก กุณฑี (2553) ไดศึ้กษา
ทศันคติของลูกคา้ธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อธุรกรรมทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงกก้ิ์งในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  
  5. ด้านอุปสรรค ของพนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยั มีความคิดเห็นวา่ 
จากแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่พนกังานบริษทั นีโอ คอร์ปอเรท จ ากดั   ใหเ้หตุผล ดงัน้ี แอปพลิเคชนั Krungthai 
NEXT มีอุปสรรคดา้นการเช่ือมต่อ ช่วงเวลาท่ีมีปริมาณการใชง้านเป็นจ านวนมากและมีขั้นตอนท่ียุง่ยากในการ
สมคัรขอใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
(Laukkanen,2016 อา้งถึงใน กนกอร กล่องแดง,2558)  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ดา้นคุณภาพ พบวา่ โดยภาพรวม พนกังานใหค้วามคิดเห็นในการใช ้แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT 
สามารถเช่ือมโยงกบัเครือข่ายมือถือไดทุ้กเครือข่าย เน่ืองจาก ปัจจุบนั การแข่งขนัทางการตลาด ดา้นราคาของ
ค่ายมือถือมีการแข่งขนัสูง และมีขอ้เสนอทางดา้นผลิตภณัฑ ์เพื่อจูงใจผูใ้ชบ้ริการพนกังานใหค้วามส าคญักบัดา้น
เครือข่ายใหต้รงกบัท่ีใชง้านอยูส่ิ่งท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ   ตอ้งพฒันาแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT   โดยการขยาย
ช่องทางการใหบ้ริการผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
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2. ดา้นบริการ พบวา่ โดยภาพรวมพนกังานใหค้วามคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT 

สามารถท าธุรกรรมแอปพลิเคชนัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เน่ืองจากการท าธุรกรรมแอปพลิเคชนั เป็นธุรกรรมท่ีไม่
ตอ้งเดินทางไปท่ีธนาคาร   เพียงแค่เปิด แอปพลิเคชนั ผูใ้ชบ้ริการ ก็สามารถท าธุรกรรมการเงิน หรือผลิตภณัฑท่ี์
อยูใ่นแอปพลิเคชนั ไดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  ตอ้งพฒันาแอปพลิเคชนั เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ ใหท้ าธุรกรรมการเงินผา่น แอปพลิเคชนั แทนการไปท าธุรกรรมท่ีสาขา  เพิ่มช่องทาง 
ศูนยบ์ริการช่วยเหลือ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งทางดา้น แอปพลิเคชนั, Call Center , Line , 
Website.     

3.ดา้นความสะดวกรวดเร็ว พบวา่โดยภาพรวมพนกังานใหค้วามคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั 
Krungthai NEXT ช่วยใหท้่านเกิดความสะดวก รวดเร็วขึ้นในการท าธุรกรรมทางการเงิน เน่ืองจาก ปัจจุบนัแอป
พลิเคชนั เป็นเทคโนโลยกีทางการเงินท่ีมีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสามารถท าธุรกรรมการเงินได้
ทุกประเภท ผูใ้ชบ้ริการ จึงเลือกใช ้แอปพลิเคชนั กบัสถาบนัการเงิน กนัมากขึ้น ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง   ตอ้งพฒันา
แอปพลิเคชนั  ใหมี้วิธีการท่ีเขา้งานง่ายไม่ซบัซอ้น และออกแบบการใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการ   เนน้ความ
ทนัสมยั  โฆษณาประชาสัมพนัธ์  และสร้างจุดแขง็แอปพลิเคชนั  พฒันาระบบใหค้รอบคลุมทุกเครือข่ายของ
โทรศพัทมื์อถือ  เพื่อรองรับการใชง้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และผูใ้ชบ้ริการท่ีจะเพิ่มขึ้น 

4.ดา้นความปลอดภยัพบวา่ โดยภาพรวมพนกังานใหค้วามคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai 
NEXT มีความปลอดภยัไม่ตอ้งพกเงินสดเป็นจ านวนมาก ลดความเส่ียงดา้นการโจรกรรมและการสูญหาย   
เน่ืองจาก ปัจจุบนั การเดินทางท่องเท่ียว ซ้ือสินคา้ หรือค่าใชจ่้ายและรายรับในชีวิตประจ าวนั ไม่จ าเป็นตอ้งพก
เงินสด  มีเพียงมือถือ ท่ีเช่ือมโยง แอปพลิเคชนั กบัสถาบนัการเงิน ก็สามารถท่ีจะ ท าธุรกรรมต่าง ๆไดด้ว้ยความ
ปลอดภยั และป้องกนัการเกิดการสูญหาย และการโจรกรรม และสามารถบนัทึกขอ้มูลเพื่อบนัทึกความจ าส าหรับ
ผูใ้ชบ้ริการได ้ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง   ตอ้งสร้างระบบความปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการโดยพฒันาดา้นการยนืยนั
ตวัตนใหมี้ความเสถียร และสามารถตรวจสอบไดท้นัทีหากพบขอ้ผิดพลาด ท าระบบตั้งค่าฟังกช์ัน่รีโมทเพื่อ
ติดตามระงบัเม่ือเกิดโทรศพัทสู์ญหายเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเช่ือมัน่และรู้สึกปลอดภยัเม่ือเลือกใช ้ แอปพลิเคชนั 
Krungthai NEXT  

5. ดา้นอุปสรรคพบวา่ โดยภาพรวม พนกังานใหค้วามคิดเห็นในการใชแ้อปพลิเคชนั Krungthai NEXT  
มีอุปสรรคดา้นการเช่ือมต่อช่วงเวลาท่ีมีปริมาณผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั จ านวนมาก   เน่ืองจาก  ช่วงเวลา ส้ินเดือน  
เทศกาล  การลดราคาสินคา้ จะมีผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนั กบัสถาบนัการเงิน จ านวนมาก  ซ่ึงจะพบกบัอุปสรรค 
ของการเขา้ใชง้าน การเช่ือมต่อมีความล่าชา้ และอาจเกิดปัญหาขอ้ผิดพลาดในการท าธุรกรรม  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  
เก็บขอ้มูลสถิติการใชบ้ริการโดยก าหนดระบุ  สถานท่ี  เวลา  ท่ีมีปัญหาของการเช่ือมต่อและน าผลสถิติ มาแกไ้ข 
และปรับปรุง เพื่อลดปัญหาดา้นการเช่ือมต่อ และสัญญาณติดขดัระหวา่งท าธุรกรรม. 
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