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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิคชนั Krungthai NEXT 

ของลูกคาธนาคารกรุงไทยสาขาอารีย กลุมตัวอยางที่ศกึษาครั้งนี้ ไดแก ลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย 

จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการศึกษา ไดแก ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา  

 ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายดาน ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการตอบสนอง ดาน

รูปแบบของแอปพลิเคชนั ดานความปลอดภัย ดานความรวดเร็ว ดานการบริการ และดานความนาเชื่อถือ 

ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ; การใชบริการ; แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 
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ABSTRACT 

This research has reasons for the satisfaction of using the application service. Krungthai 

NEXT of Krungthai Bank Aree Branches the sample group studied this time Including 4 0 0 

Krungthai Bank Aree Branches the tool used for data collection was a questionnaire. The statistics 

used in the study were frequency, percentage, mean and standard deviation. The study found 

that. 

 Satisfaction in using Krungthai NEXT application service for Krungthai Bank customers, Ari 

Branch Overall at the highest level when considering each side side at the highest level Is the 

response side the format of the application safety aspect speed service and reliability, 

respectively. 

 

Keywords: Satisfaction; Service Usage; Krungthai NEXT Application 

 

บทนำ 

 เมื ่อโลกของเราเขาสูยุคโลกาภิวัฒนปฏิเสธไมไดเลยวา เทคโนโลยีตาง ๆ นั้นมีความสำคัญตอการ

ดำรงชีวิตของมนุษย กลาวคือ ยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) เปนยุคที่การติดตอสื่อสารมีความกาวหนา 

ทันสมัย รวดเร็ว และคลองตัวสูง เนื่องจากวิวัฒนาการอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีการเติบโตและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานการสื่อสารและอินเทอรเน็ตไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย 

สงผลใหมีการแขงขันเกิดข้ึนของเทคโนโลยี ซึ่งจะตองพัฒนาและปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกวาของคูแขง 

  รวมถึงธนาคารพาณิชยก็ไดนำเทคโนโลยีเขามาพัฒนาศักยภาพการทำงาน เพื่อใหลูกคาไดรับความ

สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย ดวยเหตุผลดังกลาวทำใหธนาคารพาณิชยมีการพัฒนารูปแบบการใหบรกิาร จากการ

ใหบริการที่สาขาอยางเดียว เปนการใหบริการผานอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง (Internet Banking) และโมบายแบงก

ก้ิง (Mobile Banking) ทั้งสองแบบเปนการทำธุรกรรมทางการเงินผานอินเทอรเน็ต ไมวาจะโอนเงิน จายบิล เช็ค

ยอดเงินสามารถทำรายการตางๆไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งแตละธนาคารมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหอำนวยความ

สะดวกและเขากับพฤติกรรมการใชงานของลูกคาในปจจุบัน เชน SCB EASY ของธนาคารไทยพาณิชย, 

 K PLUSH ของธนาคารกสิกร, TMB TOUCH ของธนาคารทีเอ็มบี สวนธนาคารกรุงไทยใชชื่อแอปพลิเคชันวา 

Krungthai NEXT  
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   ดังนั้นผูวิจัยจึงมองเห็นถึงความสำคัญของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT จึงมีความมุงหมายที่จะ

ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขา

อารีย เพื่อใหหนวยงานหรือผูที่สนใจไดทราบขอมูลการวิจัยนำไปตอยอดแนวคิดพัฒนาชวยธนาคารกรุงไทย

วางแผนและพัฒนาระบบ Mobile Banking ใหสามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคาไดมากที่สุด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิคชัน Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย

สาขาอารีย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิคชัน Krungthai NEXT ของลูกคา

ธนาคารกรุงไทยสาขาอารีย ดังนี้ 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ  

1. ปจจัยสวนบุคคลของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  

รายไดตอเดือน 

 ตัวแปรตาม คือ  

1. ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขา

อารยี ไดแก ดานการบริการ ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานความนาเชื่อถือ ดานการ

ตอบสนอง ดานความรวดเร็ว 

 

 ขอบเขตดานประชากร 

 ลูกคาธนาคารกรุงไทยที่ใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สาขาอารีย  

 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การวิจัยครั้งนี้ทำการวิจัย ตั้งแตเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
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ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย 

 1. ทำใหทราบถึงความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย 

 2. สามารถนำผลที่ไดจากการวิจัย ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชัน Krungthai 

NEXT ใหมีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาธนาคารกรุงไทยไดดีที่สดุ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                  ตัวแปรตน                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการ 

 จักรพันธุ ตัณฑัยย (2558) กลาววา ความพึงพอใจของลูกคาเปนที่รูจักกันวาเปนผลของคุณภาพการ

ใหบรกิารซึ่งหมายความวามันเก่ียวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการที่มีใหกับลูกคาในลักษณะที่เปนบวก 

นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจของลูกคายังเชื่อวาจะเพิ่มขึ้นพรอมกับระดับที่เพิ่มขึ้นของการรับรูคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหรือบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความพึงพอใจของลูกคาจะถือเปนตัวแปรภายในที่อธิบายกลับมาของ

ลูกคาและพฤติกรรมกอนและหลังการซื้อผลิตภัณฑและบริการของลูกคา 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.อาชีพ 

5.รายไดตอเดือน 

ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย 

สาขาอารีย 

1.ดานการบริการ 

2.ดานความปลอดภัย 

3.ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน 

4.ดานความนาเชื่อถือ 

5.ดานการตอบสนอง 

6.ดานความรวดเร็ว 
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 ธีรศักดิ์ คำแกว (2557)  กลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน 

(drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของ

ตนเอง ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา 

(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลำบากบางอยาง เปนความตองการ

ทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตองการการยอมรับ (Recognition) การยกยอง (Esteem) หรือ

การเปนเจาของทรัพยสิน (Belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทำใน

ชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เมื่อไดรบัการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครยีด โดยทฤษฎี

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดมี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว และทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด 

 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation)  

คนหาวิธีที่จะอธบิายวาทำไมคนจึงถูกผลักดันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทำไมคนหนึ่งจึง

ทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหลานั้น 

เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน คำตอบของมาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลำดับ

จากสิ่งที่กดดนัมากทีสุ่ดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจดัลำดบัความตองการตามความสำคัญ คือ 

1). ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ 

ยารักษาโรค 

2). ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา ความตองการเพ่ือ

ความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

3). ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรบัจากเพื่อน 

4). ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว ความนับถือและ

สถานะทางสังคม 

5). ความตองการใหตนประสบความสำเร็จ (self – actualization needs) เปนความตองการสูงสุด

ของแตละบุคคล ความตองการทำทุกสิ่งทกุอยางไดสำเรจ็บุคคลพยายามที่สรางความพงึพอใจใหกับความตองการ

ที่สำคัญทีสุ่ดเปนอนัดับแรกกอน 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ซิกมันด ฟรอยด (S. M. Freud)  

ตั้งสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทางจิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยด

พบวาบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่งเราเหลานี้อยูนอกเหนือการควบคมุอยางสิ้นเชงิ บุคคลจึงมี
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ความฝน พูดคำทีไ่มตั้งใจพูด มอีารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยาง

มาก 

พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา บุคคลพอใจจะกระทำ

สิ่งใด ๆ ที่ใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทำในสิ่งท่ีเขาจะไดรบัความทุกขหรือความยากลำบาก โดยอาจ

แบงประเภทความพอใจกรณีนี้ได 3 ประเภท คือ 

1). ความพอใจดานจิตวิทยา 2). ความพอใจเก่ียวกับตนเอง 3). ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

           เกศปรียา แกวแสนเมือง และคณะ (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชและความพึงพอใจ

จากแอปพลิเคชันไลน (Line) ของผูทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช

งาน ความพึงพอใจที่ไดรบัจากการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ของผูทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และลักษณะ

ทางประชากรศาสตรที่มีความแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจจากแอปพลิเคชันไลน (Line) 

การศกึษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูทำงานในจังหวัด

กรุงเทพมหานครที่มีชวงอายุระหวาง 25 -45 ป ที่ใชงานแอปพลิเคชันไลน (Line) จำนวนทั้งสิ้น 400 คนใช

วิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา และ

วิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื ่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี ่ย 2 

ประชากร ซึ่งทำการสำรวจตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชงานแอปพลิเคชันไลน (LINE) ทุกวัน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 86.3 และ

มีความถี่ในการใชงาน 5-6 วันตอสัปดาห นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.7 ดานจำนวนชั่วโมงที่ใชงานแอปพลิเค

ชันไลน (LINE) พบวา จำนวนชั่วโมงที่ใชงาน มากกวา 4 ชั่วโมงตอวัน มากที่สุด คิดเปนบัณฑิตศึกษา คณะ

วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชนรอยละ 36.2 จำนวนชั่วโมงที่ใชงาน 1 ชั่วโมงตอวัน นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 

15.3 พบวา ฟงกชั ่นของแอปพลิเคชันไลน (LINE) ที่มีการใชงานมากที ่สุดคือ สนทนาผานขอความสนทนา 

(CHAT) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รองลงมาคือ สงสติ๊กเกอรการตูนนารักๆ (STICKERS AND EMOTICONS) แทน

ขอความมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และสนทนาแบบกลุม (GROUP CHAT) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 ตามลำดับสาเหตุ

การใชงานแอปพลิเคชันไลน (LINE) ดานการใชประโยชนและการติดตามเหตุการณตาง ๆ ระดับมากโดยรวมมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 หมายความวา ผูทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีสาเหตุการใชงานแอปพลิเคชันไลน (LINE) 

ดานการใชประโยชนและการติดตามเหตุการณตาง ๆ ระดับมาก โดยมีสาเหตุการใชงานในประเด็น “การเลนไลน 
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(LINE) สามารถแบงปนขาวสาร ความรูได” มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 รองลงมาคือ “การเลนไลน (LINE) 

ชวยสรางความบันเทิง เพลิดเพลิน” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และ “การเลนไลน (LINE) ชวยใหรู ทันขาวสาร 

เหตุการณตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้น” มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.82 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผู ทำงานในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ในดานอายุ ระดับการศกึษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตาง

กันสงผลตอความพึงพอใจในการใชงานจากแอปพลิเคชันไลน (Line) แตกตางกัน 

ธีรศักดิ์ คำแกว (2557) ไดทำการศกึษาเรื่อง การศกึษาความพงึพอใจของพนักงานที่ใชแอปพลเิคชันสั่ง

สินคาผานทางโทรศพัทมือถือ: กรณีศึกษารานโซล จังหวัดชลบุร ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชันผานทางโทรศัพทมอืถือในการสั่งสินคา จังหวัดชลบุรีโดยมีตัวแปรตน 

ไดแก สวนการยอมรบัเทคโนโลยีคุณภาพการบริการ และทัศนคติของพนักงาน ตัวแปรตามคือความพึงพอใจใน

การใชบริการแอปพลิเคชันผานทางโทรศพัทมือถือในการสั่งสินคา จังหวัดชลบุรีโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่ตัวอยางไดกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง 

มีคาความเชื่อถือได 0.876 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒสิถิตทิี่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงที่ใชใน

การวิเคราะหคือ การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุในชวง 21–25 ปมีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง  

20,001 - 30,000 บาท สวนใหญมีระยะเวลาการทำงานตอเดือน 6 - 10 ครั้ง เดือน มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยตอ

วันที่ทานทำงาน 4 - 6 ชั่วโมงตอวัน ชวงเวลาปกติที่เลนสมารทโฟน 6.00 - 12.00 น. (เย็น–กลางคืน)มีคาใชจาย

เฉลี่ยที่ ใชบรกิารรายเดือนหรือเติมเงินมากกวา 300 บาท เหตุผลที่ทำใหตัดสนิใจเลนสมารทโฟนแชทพูดคุยกบั

ผูอื่น  

ชุมนุมพร มงคล (2560) ไดศึกษาเรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลนเพื่อสนองตอความตองการดานการ

ทำงานของกลุมผูปฏิบัติงานราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชแอปพลิเคชันไลนเพื่อสนองตอความ

ตองการดานการทำงานของกลุมผูปฏิบัติงานราชการ โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ และ

ใชแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดซึ่งประกอบดวยขอคำถามจำนวน 31 ขอ เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุ มตัวอยางจำนวน 200 คน ซึ ่งเปนผู ปฏิบัติราชการในกรมทรัพยากรนาในสวนกลาง สังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18 - 60 ป 

ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม กลุมผูปฏิบัติงานราชการใชแอปพลิเคชันไลนเพื่อสนองตอความตองการดานการ

ทำงานในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 โดยใชแอปพลิเคชันไลนเปนเครื่องมือดาวนโหลด สงตอ

รูปภาพ และขอมูลที่เกี่ยวของกับการทำงานมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เทากับ 4.07 รองลงมาคือ 

ใชแอปพลิเคชันไลนเพื่อชวยใหการทำงานเปนไปอยางรวดเร็วในกรณีเรงดวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และใช
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แอปพลิเคชันไลนในการสงขอมูลใหคนในกลุมที่ทำงานรวมกันในหนวยงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ในขณะที่

ใชแอปพลิเคชันไลนเพื่อการสนทนากับเพื่อนรวมงานผานไลน Call/ VDO call นอยที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยอยู ใน

ระดับปานกลางเทากับ 2.66 รองลงมาคือ ใชแอปพลิเคชันไลนสำหรับการประชุมกลุมผานไลนกลุม โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.79 และใชแอปพลิเคชันไลนในการสื่อสารเพื ่อสรางความเขาใจเมื่อเกิดความขัดแยงทาง

ความคิดกับผูอ่ืนโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 ตามลำดับ 

 ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ทำการศกึษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile 

Bankingในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา ปจจัยใดที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ

ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความปลอดภัยและการยอมรับเทคโนโลยี 

ประกอบดวย ความปลอดภัย การรับรูถึงประโยชนของการใชงาน และการรับรูถึงความงายของการใชงาน เปน

ตัวแปรอิสระในการศึกษา เพื่อใหธนาคารไดทราบถึงปจจัยหรือความตองการที่แทจริงของผูใชบริการที่สงผลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking และนําผลของการวิจัยมาประยุกตใชหรือเปนขอมูลในการ

แกไขปญหา ปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึนตอไปในอนาคต ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีความ

แตกตางกันในดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking ที่แตกตางกัน

โดยกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 

Mobile Banking สูงที่สุดสำหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดและปจจัยดานความปลอดภัยและการ

ยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking โดยเรียง

ตามลำดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานการอำนวยความสะดวก ปจจัยการรับรูถึงประโยชนและความงาย

ของการใชงาน และปจจัยดานความปลอดภัย ตามลำดับ 

 ปภัสรา ถนอมทรัพย (2558) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชแอปพลิเค

ชันโมบายแบงคกิ ้งของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาปจจัยของ

ผูใชงานในการเลือกใชแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus และ แอปพลิเคชัน SCB Easy และศึกษาการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชงานทั้งสองแอปพลิเคชัน ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับ

กลุมผูใชบริการแอปพลิเคชันของทั้ง 2 ธนาคาร จำนวน 12 คน และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา ผู ใชงานเลือกใชแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus รูจักและติดตั้งแอปพลิชันโดย

พนักงานสาขาของธนาคาร เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช คือความสะดวก มีระยะเวลาการใชงานแอปพลิเคชัน

เฉลี่ยไมเกิน 5 ป และระยะเวลาเฉลี่ยการเขาใชงานแอปพลิเคชันประมาณ 10 ครั้งตอเดือน สวนผูใชงานเลือกใช

แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยรูจักจากเว็บไซตของธนาคารและทำการติดตั้งแอปพลิเคชันดวยตนเอง เหตุผลใน

การตดัสินใจเลือกใช คือ ความสะดวก มีระยะเวลาการใชงานแอปพลิเคชันเฉลี่ยไมเกิน 5 ป มีความพึงพอใจจาก

การใชแอปพลิเคชัน คือความปลอดภัย และมีระยะเวลาเฉลี่ยการเขาใชงานแอปพลิเคชันประมาณ 5 ครั้งตอ
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เดือน ดานการเปรียบเทียบความพึงพอใจนั้นพบวาผูใชงานพบวาแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus มี

จุดเดน คือ ใชงานสะดวก แตมีจุดดอย คือ ความปลอดภัย สวนแอปพลิเคชัน SCB Easy มีจุดเดน คือ ความ

ปลอดภัย แตมีจุดดอย คือ รูปแบบแอปพลิเคชันใชงานยาก ซับซอน ซึ่งสวนใหญผูใชงานชื่นชอบแอปพลิเคชัน

ของ K-Mobile Banking Plus มากกวาเพราะใชงาย สะดวก และมีรปูแบบสวยงาม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ใชการวิจัยเชิง

สำรวจ (Survey Research) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชงานแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT  ของลูกคาธนาคารกรุงไทย 

สาขาอารีย กลุมตัวอยางดวยการเลือกแจกแบบสอบถามจำนวน 400 ราย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่ง

กำหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5 % โดยการคำนวณใชสตูรที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น 

ผูวิจัยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ซึ่งผูวจิยัเลือกใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กำหนดไว โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลน   

โดยใช Google Form 

2. ตอบขอซักถามบางประการทีผู่ตอบแบบสอบถามอาจจะตองการคำอธิบายเพิ่มเติม 

3. รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรบัขอมูลครบถวนแลว นำไปจัดทำการวิเคราะห 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหเพื่อบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉลี่ย (X) 
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3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหความพึงพอใจในการใชบรกิารแอปพลิเคชนั 

Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอารยี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 พบวาผูใชงานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีผูใชบริการที่ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีจำนวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.3 และเพศหญิง จำนวน 87คน คิด

เปนรอยละ 21.8 สวนใหญ มีอายุ 31–40 ป จำนวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา อายุ 21–30 ป 

จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 อายุ 41–50 ป จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3  อายุ 51–60 ป 

จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 อายุไมเกิน 20 ป จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และอายุ 61 ปขึ้นไป 

จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 สวนใหญ มีสถานภาพโสด จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมา

สมรส จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และหยาราง/หมาย/แยกกันอยู จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.2 

สวนใหญ มีอาชีพรับราชการ จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 68 

คน คิดเปนรอยละ 17.0 รัฐวิสาหกิจ จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 นักเรียน / นักศึกษา จำนวน 61 คน 

คิดเปนรอยละ 15.3 ธุรกิจสวนตัว / ฟรีแลนซ จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และพอบาน / แมบาน 

จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 สวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001–30,000 บาท จำนวน 274 คน   

คิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–50,000 บาท จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001–

100,000 บาท จำนวน 5 คน คดิเปนรอยละ 1.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 100,001 บาทขึ้นไป จำนวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 0.8 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของ

ลูกคาธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย มีองคประกอบ 6 ดาน โดยผูวิจัยทำการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (X) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

ตอบสนอง ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานความปลอดภัย ดานความรวดเร็ว ดานการบริการ และดานความ

นาเชื่อถือ (X̅ = 4.45,  X̅ = 4.36, X̅ = 4.34, X̅ = 4.32, X̅ = 4.27, X̅ = 4.23) ตามลำดับ 
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สรุปผลการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคล 

 การศกึษาเรื่อง ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT ของลูกคา

ธนาคารกรุงไทย สาขาอารีย มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน สวนใหญ เปนเพศชาย มีจำนวน 313 

คน คิดเปนรอยละ 78.3 และเพศหญิง จำนวน 87คน คิดเปนรอยละ 21.8 สวนใหญ มีอายุ 31–40 ป จำนวน 

149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา อายุ 21–30 ป จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 อายุ 41–50 ป 

จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3  อายุ 51–60 ป จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 อายุไมเกิน 20 ป 

จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และอายุ 61 ปขึ้นไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 สวนใหญ มี

สถานภาพโสด จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาสมรส จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และ

หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.2 สวนใหญ มีอาชีพรับราชการ จำนวน 128 คน 

คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 รัฐวิสาหกิจ จำนวน 

66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 นักเรียน / นักศึกษา จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ธุรกิจสวนตัว / ฟรีแลนซ 

จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และพอบาน / แมบาน จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0 สวนใหญ มี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001–30,000 บาท จำนวน 274 คน   คิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ไมเกิน 15,000 บาท จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001–50,000 บาท จำนวน 

51 คน คิดเปนรอยละ 12.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001–100,000 บาท จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 100,001 บาทขึ้นไป จำนวน 3 คน คดิเปนรอยละ 0.8 

 

 ความพึงพอใจในการใชบริการแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของลูกคาธนาคารกรุงไทย    

สาขาอารีย 

 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายดาน ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการ

ตอบสนอง ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน ดานความปลอดภัย ดานความรวดเร็ว ดานการบริการ และดานความ

นาเชื่อถือ ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 

 

 1. ดานการบริการ 

  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คือ เมื่อเขาสูแอปพลิเคชัน แลวสามารถเขาใจสัญลักษณ (Icon) ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน การดาวนโหลดเพื่อติดตั้ง

แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  ผาน Google Play หรือ App Store มีความสะดวก รวดเร็ว การลงทะเบยีน

เพื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีข้ันตอนทีส่ะดวก และเขาใจงาย แอปพลิเคชัน Krungthai 

NEXT มีความสะดวก รวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน และ แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT เปนชองทาง

ในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไมเคยมีความผิดพลาดในการทำธุรกรรมเปรยีบเสมือนการใชบริการที่

ธนาคารกรุงไทย ตามลำดบั สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ใน

การทำธุรกรรมทางการเงินเปนชองทางที่ชวยประหยัดเวลาในการเดินทางไปทางธุรกรรมทางการเงินที่

ธนาคารกรุงไทยหรือตูเอทีเอ็ม ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีรศกัดิ์ คำแกว (2557) ไดทำการศึกษา

เรื่อง การศกึษาความพึงพอใจของพนักงานที่ใชแอปพลิเคชนัสัง่สินคาผานทางโทรศพัทมือถือ: กรณีศึกษารานโซล 

จังหวัดชลบุรี  

 2. ดานความปลอดภัย 

  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีความคุมคาเมื่อเทียบกับความปลอดภัยที่ไดรับจากการทำธุรกรรมทางการ

เงิน แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีการแจงเตือนขอความ (SMS) ในการทำธุรกรรมทางการเงนิทุกครั้ง   

แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีหลักฐานที่ชัดเจน (Slip) ในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง และมีระบบ

รักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่รดักุม เชน รหัสผาน, สแกนลายนิว้มือ, สแกนหนา 

ตามลำดับ สวนขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีความปลอดภัยใน

การทำธุรกรรมทางการเงิน ตามลำดับ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) ทำการศึกษา

เก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความพงึพอใจในการใชบรกิาร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 3. ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีรูปแบบ สีสนัที่สวยงาม แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีขั้นตอน วิธีการ

ที่งายตอการใชงานแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT มีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา รูปแบบแอปพลิเคชนั 

Krungthai NEXT มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ แตกตางจากแอปพลิเคชันของธนาคารอ่ืนๆ แอปพลิเคชัน 
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Krungthai NEXT มีสัญลักษณ (Icon) ตาง ๆ ที่เขาใจงาย ชัดเจน และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สามารถ

ออกแบบและตกแตงรปูแบบหนาจอแอปพลิเคชันได ตามลำดบั ซึ่งสอดคลองกับ ปภัสรา ถนอมทรพัย (2558) 

ทำการศึกษาเก่ียวกับการเปรยีบเทียบความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชันโมบายแบงคก้ิงของธนาคารกสิกรไทย

และธนาคารไทยพาณชิย  

4. ดานความนาเชื่อถือ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คือ ทานสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง รูปแบบแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ แตกตางจากแอปพลิเคชันของธนาคารอ่ืน ๆ แอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT มีความนาเชือ่ถือในการทำธุรกรรมทางการเงิน แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT สามารถใช

งานไดตอเนื่องหลังการเขาสูระบบ และแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT สามารถประมวลผลขอมูลไดอยางมี

เสถียรภาพ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศปรียา แกวแสนเมือง และคณะ (2559) ไดทำการศึกษา

เรื่อง พฤติกรรมการใชและความพึงพอใจจากแอปพลิเคชันไลน (Line) 

5. ดานการตอบสนอง 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีความรวดเร็วในการตอบสนองตอลูกคา แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT 

มีความเสถียร ไมเกิดแอปพลิเคชันคาง หรือวา Error และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีความเร็วในการ

แสดงภาพ ตัวอักษร และขอมูลตาง ๆ บนจอ ตามลำดบั ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัทธ จงทวี (2558) 

ทำการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

6. ดานความรวดเร็ว 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีการทำงานที่รวดเรว็กวาแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ บนสมารทโฟน แอปพลิเคชนั 

Krungthai NEXT มีการทำงานที่รวดเร็วกวาแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารอ่ืน ๆ แอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT มีความรวดเร็วในการโหลดขอมูล แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สามารถทำธุรกรรม

ทางการเงนิไดทุกที่ ทุกเวลา รวดเร็วทันใจ ตรงกับความตองการของลูกคา แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มี

การแจงเตือนขอความ (SMS) อยางรวดเร็วเมื่อการทำธุรกรรมทางการเงินเสร็จสิ้น และแอปพลิเคชัน Krungthai 

NEXT มีหลักฐาน (Slip) อยางรวดเรว็เมื่อการทำธุรกรรมทางการเงินเสรจ็สิ้น ตามลำดบั ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจยัของ ชุมนุมพร มงคล (2560) ไดศึกษาเรื่องการใชแอปพลิเคชันไลนเพ่ือสนองตอความตองการดานการ

ทำงานของกลุมผูปฏิบัติงานราชการ 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 

 1. ดานการบริการ  

ส่ิงที่ตองปรบัปรงุ คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในการทำธุรกรรมทางการเงินเปนชองทางที่ชวย

ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทางธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือตูเอทีเอ็ม กลาวคือ ควรทำการ

ประชาสัมพนัธถึงประโยชนในการใชงานแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT วาเปนชองทางในการทำธุรกรรม

ทางการเงนิที่ไมเคยมีความผิดพลาดในการทำธุรกรรมเปรยีบเสมือนการใชบริการที่ธนาคารกรุงไทย และมีความ

สะดวก รวดเร็วโดยที่ไมตองเสียวเลาเดินทางในการทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร 

2. ดานความปลอดภัย  

ส่ิงที่ตองปรบัปรงุ คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

กลาวคือ ธนาคารจะตองปรบัปรุงระบบในการปองกันขอมูลทางการเงินของลูกคา สามารถเช็ครายละเอียดการ

ทำธุรกรรมยอนหลังผานการใชงาน แอปพลิเคชนั Krungthai NEXT ไดตลอดเวลา และระบบรักษาความ

ปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่รัดกุม เชน รหัสผาน, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนหนา โดยที่บุคคล

ที่ 3 จะไมสามารถเขาถึงขอมูลไดกอนที่จะอนุญาตเพื่อไมใหเกิดความสูญเสียจากการใชงานระบบแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT 

3. ดานรูปแบบของแอปพลิเคชัน  

  สิ่งที่ตองปรบัปรุง คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สามารถออกแบบและตกแตงรปูแบบหนาจอ

แอปพลิเคชันได กลาวคือ ความตองการในการทูรกรรมทางการเงินของลูกคามีความหลากหลาย ฉะนั้นทาง

ธนาคารควรพฒันาให แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สามารถตั้งคาการใชงานระบบไดตามรปูแบบการใชงาน

ของลูกคาแตละคน เชน รายการโอนที่ใชเปนประจำ การจายคาสาธารณูปโภค ที่มีข้ันตอนในการใชงานที่นอย

ที่สุดและแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ควรปรับฟงกชัน เชน สัญลักษณ (Icon) ตาง ๆ ที่เขาใจงายชดัเจนตอ

การใชงานของลูกคา 

4. ดานความนาเชื่อถอื  

ส่ิงที่ตองปรบัปรงุ คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ยังไมสามารถประมวลผลขอมูลไดอยางมี

เสถียรภาพมากพอ ซึ่งทำใหการทำธุรกรรมทางการเงินของของลูกคาธนาคารเกิดความลาชา ดงันั้นควรปรบัปรุง

แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ใหสามารถใชงานไดตอเนื่องหลังการเขาสูระบบทนัที  
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5. ดานการตอบสนอง  

  สิ่งที่ตองปรบัปรุง คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และ

ขอมูลตาง ๆ บนจอ กลาวคือ การประมวลผลในการแสดงขอมูลตาง ๆ ความเสถียร ของแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT เมื่อเปดใชงาน ควรมีการดาวนโหลดที่รวดเร็ว ไมคาง หรือวา Error ไมควรใหลูกคารอนานซึ่ง

จะทำใหลูกคาไมพอใจตอการใชงานระบบของทางธนาคาร 

6. ดานความรวดเร็ว  

ส่ิงที่ตองปรบัปรงุ คือ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT มีหลักฐาน (Slip) อยางรวดเร็วเมื่อการทำ

ธุรกรรมทางการเงินเสร็จส้ิน กลาวคือ หลักฐานที่ใชเปนสิง่ยืนยนัในการทำธุรกรรมทางเงิน นัน้ขอมูลที่แสดงผล

จำเปนทีจ่ะตองเขาใจงายและชดัเจน รวมถึงการแจงเตือนขอความ (SMS) ของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT 

ที่รวดเร็ว เมื่อการทำธุรกรรมทางการเงินเสร็จสิ้น และควรปรับใหแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT สามารถทำ

ธุรกรรมทางการเงินไดทุกทีทุ่กเวลา ตรงกับความตองการของลกูคาใหรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น 
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