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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร คือ 1) ศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทย
พำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำร
ไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรของไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 375 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่
ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำ t-test, F-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ลูกค้ำที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุ 31 – 40 ปี สถำนภำพ สมรส ระดับกำรศึกษำ
มั ธ ยมศึ ก ษำ/ ปวช. มี อ ำชี พ รั บ จ้ ำ ง/ เกษตรกร มำกที่ สุ ด และมี ร ำยได้ 10,001 – 20,000 บำทใน
ภำพรวมลูกค้ำ มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย
จังหวัดยโสธร โดยภำพรวม มีคุณภำพกำรให้บริกำรดี มีระดับควำมคิดเห็นในด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ
และไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรอยู่ในระดับดีมำก รองลงมำด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อ
ผู้รับบริกำร ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร
ตำมลำดับ
2. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ
มหำชนะชัย พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นของลูกค้ำที่มี อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ที่ต่ำงกันมีระดับควำม
คิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ส่วนลูกค้ำที่มี เพศ กำรศึกษำ
อำชีพ รำยได้รวมต่อเดือนต่ำงกัน มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวมและรำย
ด้ำนแตกต่ำงกัน 1) ลูกค้ำที่มีเพศต่ำงกัน มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนกำรเชื่อมั่น
แก่ผู้รับบริกำรมีควำมคิด เห็นแตกต่ำงกันอย่ำง มีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่
แตกต่ำงกัน 2) ลูกค้ำที่มีกำรศึกษำต่ำงกัน มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำม
น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็น แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็น แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่แตกต่ำงกัน 3) ลูกค้ำที่มีอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร
มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนอื่นๆ ไม่แตกต่ำงกัน 4) ลูกค้ำ
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Abstract
The research aimed to study and compare the quality of the service as
provided by Thai Commercial Bank, Mahachanachai Branch in Yasothon as classified
by personal factors. The samples used in the research were 375 customers who
sought the service at the bank in the study. The research instrument was a five-rating
scale questionnaire. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test
and F-test.
The research findings were as follows.
1. The majority of the customers were males, aged 31-40 years, and married; they
held a high school certificate or a vocational certificate; most of them were casual workers/
farmers; they earned an income of 10,001-20,000 baht. They were satisfied with the service
of the bank in the study. They had a good level of the opinions in the aspects of reliability
and trust, confidence in the recipients of the service. Secondary to the above aspects were
attention to the customers, response to their needs and desirable service.
2. Considering a comparison of the service quality, it was found that the
customers who were different in age, and marital status held no different opinions
towards the service quality. The customers who were different in sex, education,
occupations, and monthly income had a different view on the service quality. 1) The
customers who were different in sex had a different view in the service quality at a
statistical significance of .01. 2) The customers who had a different education were
different in their opinions towards the service quality in terms of reliability, trust and
attention to the customers at a statistical significance of .01. They had a different view
with a statistical significance of .05 in terms of the customers’ confidence. 3) The
customers who had different occupations held a different opinion towards the service
quality in light of reliability, trust and confidence at a statistical significance of .01. They
held a different view with a statistical significance of .05 in terms of attention to the
service recipients. 4) The customers who had a different income had a different view
towards the service quality in light of reliability, and trust at a statistical significance of
.01. They had a different view with a statistical significance of .05 in terms of the service
recipients’ confidence.
Keywords: Service quality, Thai Commercial Bank, Mahachanachai Branch.

บทนา
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) เป็นสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง ที่มีควำมมุ่งมั่น ที่จะ
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประกอบกับนโยบำยของธนำคำรที่กำหนดให้มี กำรพัฒนำ
และปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่กำรรับรองคุณภำพอีกทั้งยั งเป็น
กำรเตรียมพร้อม เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของบริกำรทำงกำรเงินในอนำคต ธนำคำรจึงมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรที่มีคุณภำพมีกำรปรับปรุ งรูปแบบสำนักงำนกำรตกแต่งพื้นที่ให้บริกำร นำอุปกรณ์เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัจจุบันธุรกิจธนำคำรพำณิชย์เป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับกำรแข่งขันที่รุนแรง
มำกองค์กรธุรกิจทุกองค์กรต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรของตน ธนำคำรพำณิชย์
แต่ละแห่งจะต้องค้นหำกลยุทธ์และวิธีกำรต่ำง ๆ มำพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ตนเองให้ เ พิ่ ม มำกขึ้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกั ด (มหำชน) สำขำมหำชนะชั ย
ก็เช่นเดียวกันที่ต้องค้นหำกลยุทธ์และวิธีกำรต่ำง ๆ มำเพื่อพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริ กำร
ของตนเองเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งหำกธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำขำมหำชนะชัย มีคุณภำพ
กำรให้บริกำรที่ดี เป็นที่ยอมรับจำกผู้ใช้บริกำร ก็จะสำมำรถรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้เป็น
อย่ำงดี (ศรัญภัทร ศรีสุธรรม, 2553 : 1)
ดังนี้ ผู้วิจัยในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่แ ละปฏิบัติงำนในธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
สำขำมหำชนะชัย จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำถึงคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน) สำขำมหำชนะชัย ซึ่งผลกำรศึกษำในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของธนำคำร
โดยผู้บริหำรธนำคำรสำมำรถนำผลที่ได้จำกกำรศึ กษำครั้งนี้ไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนหรือ
ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดีขึ้น รวมไปถึงกำรพัฒนำกลยุทธ์ในกำรให้บริกำรธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน) สำขำมหำชนะชัยให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนควำม
น่ ำ เชื่ อ ถื อ และไว้ ว ำงใจได้ ด้ ำ นกำรตอบสนองควำมต้ อ งกำรของผู้ รั บ บริ ก ำร ด้ ำ นกำรเชื่ อ มั่ น แก่
ผู้รับบริกำร ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร ของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร
จำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ประกอบด้วย
1. เพศ
2. อำยุ
3. สถำนภำพสมรส
4. ระดับกำรศึกษำ
5. อำชีพ

6. รำยได้

ตัวแปรตาม
คุณภำพกำรให้บริกำร
1. ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร
2. ด้ำนควำมน่ำเชื่อและไว้วำงใจได้
3. ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
4. ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้รบั บริกำร
5. ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยคือ ประชำชนที่มำใช้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำ
ชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 12,000 คน (รำยงำนธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย, 2557 : 1)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ คือลูกค้ำที่มำใช้บริกำรของไทยพำณิ ชย์ สำขำมหำชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 375 คน โดยเปรียบเทียบขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์ตำรำงสำเร็จของ
Krejcie and Morgan (1970 : 607-610; อ้ำงถึงใน ทองใบ สุดชำรี, 2551 : 127-129) โดยสุ่มตัวอย่ำง
แบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่มำใช้บริกำรของ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกเป็น เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำ
ชนะชัย จังหวัดยโสธรมีคำตอบให้เลือกแบ่งเป็น 5 ด้ำน คือ
1. ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร
2. ด้ำนควำมน่ำเชื่อและไว้วำงใจได้
3. ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
4. ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร
5. ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รบั บริกำร
ลักษณะของแบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ แบบ Likert
Scale มำดัดแปลงให้เข้ำกับคำถำมเพื่อวัดระดับคุณกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำ
ชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีระดับควำมถี่ (บุญชม ศรีสะอำด 2553 : 163) ดังนี้
ระดับ 5 หมำยถึง คุณภำพกำรให้บริกำรดีมำก
ระดับ 4 หมำยถึง คุณภำพกำรให้บริกำรดี
ระดับ 3 หมำยถึง คุณภำพกำรให้บริกำรพอใช้
ระดับ 2 หมำยถึง คุณภำพกำรให้บริกำรปรับปรุง
ระดับ 1 หมำยถึง คุณภำพกำรให้บริกำรปรับปรุงเร่งด่วน
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิดเพื่อบอกปัญหำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพกำร
ให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลูกค้ำที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 50.40 มีอำยุ 31 – 40 ปี ร้อยละ
28.80 มีสถำนภำพ สมรส ร้อยละ 45.30 มีระดับกำรศึกษำ มัธยมศึกษำ/ ปวช. ร้อยละ 34.40 มีอำชีพ
รับจ้ำง/ เกษตรกร มำกที่สุด ร้อยละ 38.70 และมีรำยได้ 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 37.10

คุณภาพการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ในภำพรวมลูกค้ำมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ
มหำชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยภำพรวมมีคุณภำพกำรให้บริกำรดี มีระดับควำมคิดเห็นในด้ำนควำม
น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรอยู่ในระดับดีมำก รองลงมำด้ำนกำรเอำใจ
ใส่ต่อผู้รับบริกำร ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของ
บริกำร ตำมลำดับโดยสรุปผลกำรวิจัยเป็นรำยด้ำนได้ดังนี้
1. ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ลูกค้ำมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยให้ควำมสำคัญ
กับประเด็นเรื่อง พนักงำนต้อนรับผู้ใช้บริกำรด้วนน้ำเสียงที่ได้ยินชัดเจน รองลงมำคือ แบบพิมพ์กำรทำ
ธุรกรรมมีกำรออกแบบกรอกข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้บริกำร เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มีควำมทันสมัย ส่วนประเด็นที่ลูกค้ำให้ควำมสำคัญลำดับสุดท้ำยคือ ธนำคำรมีสถำนที่จอดรถอย่ำง
เพียงพอ
2. ด้ ำ นควำมน่ำ เชื่ อ ถื อ และไว้ ว ำงใจได้ ลู ก ค้ ำ มี ค วำมคิด เห็ นอยู่ ในระดับ ดีมำก โดยให้
ควำมสำคัญกับประเด็นเรื่อง ท่ำนมีควำมเชื่อถือได้ว่ำกำรบริกำรด้ำนเงินฝำกและเงินกู้กับธนำคำรจะ
ปลอดภัยมั่นคง รองลงมำคือ พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์ไว้ ใจได้ เช่น ฝำก – ถอน เงินถูกต้อง ท่ำน
ไว้ ว ำงใจว่ ำพนั กงำนบัน ทึก ข้ อมูลกำรฝำก – ถอน มี ค วำมถู กต้อ งแม่ นยำ ส่ ว นประเด็น ที่ลูกค้ำให้
ควำมสำคัญลำดับสุดท้ำยคือ พนักงำนมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และตอบข้อซักถำมได้ตรง
ประเด็น
3. ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ลูกค้ำมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดย
ให้ควำมสำคัญกับประเด็นเรื่อง พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
รองลงมำคือ ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม ส่วนประเด็นที่ลูกค้ำให้ควำมสำคัญลำดับสุดท้ำยคือ ท่ำนได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเที ยมกัน
ตำมลำดับ ก่อน- หลัง เรียงตำมคิวในแถว
4. ด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร ลูกค้ำมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับดีมำก โดยให้ควำมสำคัญ
กับประเด็นเรื่อง พนักงำนบริกำรยึดตำมกฎระเบียบธนำคำร รองลงมำคือ พนักงำนเก็บรักษำควำมลับ
ของลูกค้ำ เช่น ยอดเงินฝำก ยอดหนี้คงเหลือ พนักงำนมีควำมรอบคอบกับกำรรับ – จ่ำยเงิน ส่วน
ประเด็น ที่ ลูก ค้ำ ให้ ควำมสำคั ญลำดับ สุดท้ ำ ยคือ เมื่ อ มี ค วำมผิด พลำดเกิ ดขึ้ น พนั ก งำนสำมำรถให้
คำปรึกษำในกำรแก้ไขปัญหำได้ทันที
5. ด้ ำ นกำรเอำใจใส่ ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ำร ลู ก ค้ ำ มี ค วำมคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม ำก โดยให้
ควำมสำคัญกับประเด็นเรื่อง ธนำคำรมีกำรเปิด – ปิด ให้บริกำรตรงตำมเวลำที่กำหนด รองลงมำคือ
พนักงำนสนใจ จริงใจ ใส่ใจ เข้ำใจ ตั้งใจ และเต็มใจที่จะพูดคุยด้วย คุณภำพกำรบริกำร ทำได้ดี
สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ส่วนประเด็นที่ลูกค้ำให้ควำมสำคัญลำดับสุดท้ำยคือ ธนำคำรมีพนักงำนอยู่เวร
ช่วงพักกลำงวัน คอยให้บริกำร
การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม เพศ
อำยุ สถำนภำพกำรสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ได้ผลกำรวิจัยดังนี้
1. ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม
เพศ ซึ่ งประกอบด้ วยเพศต่ำงกั น มี ร ะดั บควำมคิด เห็น ต่อ คุณภำพกำรให้บ ริก ำรของธนำคำรไทย

พำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรมี ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและ
ไว้วำงใจได้ ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำรมี
ควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
2. ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเที ยบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม
อำยุลูกค้ำที่มีอำยุต่ำงกัน มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ
มหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ ด้ำน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร .ด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร และ ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อ
ผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
3. ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม
สถำนภำพกำรสมรส ระดั บ ควำมคิ ดเห็ น ของลูก ค้ำ ที่มี ต่อ คุณภำพกำรให้บ ริก ำรของธนำคำรไทย
พำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมสถำนภำพกำรสมรส ลูกค้ำที่มีสถำนภำพ โสด
สมรส หม้ำย และหย่ำร้ำง มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของ
บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ ผู้รับบริกำร .ด้ำน
กำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร และ ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน
4. ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ ระดับควำมคิดเห็น ของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมตำมระดับกำรศึกษำ ลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มี
ควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อ
ผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็น แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมคิดเห็น ด้ำน
ควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ไม่แตกต่ำงกัน
5. ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม
อำชีพ ระดับควำมคิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำ
ชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมตำมจำแนกตำมอำชีพ ลูกค้ำที่มีอำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อ
คุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มีควำม
คิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร
มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมคิดเห็น ด้ำนควำมเป็น
รูปธรรมของบริกำร ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ไม่แตกต่ำงกัน
6. ผลกำรวิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร จำแนกตำม
รำยได้รวมต่อเดือน ระดับควำมคิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมรำยได้รวมต่อเดือน ลูกค้ำที่รำยได้ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ต่ อ คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร ด้ ำ นควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ และไว้ ว ำงใจได้ มีค วำมคิ ด เห็ น แตกต่ ำ งกั น อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็น แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และมี ค วำมคิ ด เห็ น ด้ ำ นควำมเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก ำร ด้ ำ นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำรไม่แตกต่ำงกัน

อภิปรายผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัย คุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัด
ยโสธร สำมำรถอภิปรำยผลในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. เพศ จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ เพศหญิง และเพศชำย มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรมี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 โดยเพศชำยมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรให้บริกำรแตกต่ำงกันกับเพศหญิงทั้งนี้เนื่องจำก ลูกค้ำที่เป็นเพศชำยส่วนใหญ่ ต้องกำร
ได้รับบริกำรจำกพนักงำนยึดตำมกฎระเบียบของทำงธนำคำร รักษำควำมลับของลูกค้ำ เช่นยอดเงิน
ฝำก ยอดหนี้คงเหลือ พนักงำนที่มีควำมรอบคอบในกำรรับ – จ่ำยเงิน และเมื่อมีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น
พนักงำนสำมำรถให้คำปรึกษำในกำรแก้ไขได้ทันที ส่วนด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนควำม
น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อ
ผู้รับบริกำรมีควำมคิดเห็นไม่ แตกต่ำงกัน จำกผลกำรวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุไรวรรณ
จันทร์เจริญวงษ์ (2555 :ง) ได้ทำกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรธนำคำรพำณิชย์ ในอำเภอปำกเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีเพศแตกต่ำงกันประเมินคุณภำพกำร
ให้ บ ริ ก ำรธนำคำรพำณิ ชย์ แ ตกต่ ำ งกั น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และสอดคล้ อ งกั บ
ศรัญภัทร ศรีสุธรรม (2553 : ง) ได้ทำกำรศึกษำคุณภำพในกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์
จำกัด (มหำชน) สำขำซีคอนสแควร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ เพศที่ต่ำงกันมีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพ
ในกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์แตกต่ำงกัน
2. อำยุ จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ลูกค้ำที่มีอำยุต่ำงกัน มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร
ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ด้ำนกำรเชื่อมั่น
แก่ผู้รับบริกำร และ ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับดีทุกด้ำน ผลกำรวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศรชัย จันโทวงษ์ (2553 : ง) ได้ทำกำรศึกษำ
คุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสิน สำขำกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปรียบเทียบควำม
คิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสินสำขำกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ประเภทของเงินฝำก และ
ประเภทของสินเชื่อ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ลูกค้ำที่มีอำยุต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ของธนำคำรออมสินสำขำกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555 : ง) ได้ทำกำรศึกษำควำมคำดหวัง และกำรรับรู้
คุณภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำ ธนำคำรออมสิน สำขำวัชรพล ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บริกำรที่มีอำยุที่
แตกต่ำงกัน มีกำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำรแตกต่ำงกัน
3. สถำนภำพกำรสมรส จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ลูกค้ำที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีระดับควำม
คิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ ด้ำนกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร และด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร มีควำม
คิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ จิตติพร กุมภำพงษ์ (2555 : ง) ได้
ทำกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสินสำขำตระกำรพืชผล อำเภอตระกำรพืชผล
จั งหวั ด อุ บ ลรำชธำนี ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ผู้ ต อบแบบสอบถำมที่ มี เ พศ สถำนภำพต่ ำ งกั น เห็ น ว่ ำ

คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำรของธนำคำรออมสิ น สำขำตระกำรพื ชผลในภำพรวม ไม่ แ ตกต่ ำ งกั น และ
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ศรชัย จันโทวงษ์ (2553 : ง) ได้ทำกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรของ
ธนำคำรออมสิน สำขำกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเปรียบเทียบควำมคิดเห็นของลูกค้ำทีม่ ตี อ่
คุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรออมสินสำขำกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตำม เพศ อำยุ
สถำนภำพ กำรสมรส ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ ประเภทของเงินฝำก และประเภทของสินเชื่อ ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ลูกค้ำที่มีสถำนภำพสมรสต่ำงกันมีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำร
ออมสินสำขำกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
4. ระดับกำรศึกษำ จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ลูกค้ำที่มีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีควำมคิดเห็น
ต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมคิดเห็น ลูกค้ำที่มีกำรศึกษำ
ต่ ำ งกั น มี ค วำมต้ อ งกำรคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำรต่ ำ งกั น โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ/ปวช. อนุปริญญำ/ปวส. มีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรแตกต่ำงกันกับลูกค้ำที่มี
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ทั้งนี้เนื่องจำกระดับกำรศึกษำที่ต่ำงกันอำจจะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรบริกำรเงินฝำกและเงินกู้และบริกำรต่ำงๆของธนำคำรไม่เท่ ำกัน กลุ่มลูกค้ำที่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ/ปวช. อนุปริญญำ/ปวส. อำจมีควำมต้องกำรให้พนักงำนประชำสัมพันธ์คอย
อำนวยควำมสะดวกแนะนำขั้นตอนในกำรทำธุรกรรม ส่วนด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำน
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ไม่แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ
อุไรวรรณ จันทร์เจริญวงษ์ (2555 :ง) ได้ทำกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรธนำคำรพำณิชย์ ในอำเภอ
ปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน
ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรธนำคำรพำณิชย์แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ
ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิมลรัตน์ หงส์ทอง (2555 : ง) ได้ทำกำรศึกษำควำมคำดหวัง และกำร
รับรู้คุณภำพกำรให้บริกำรลูกค้ำ ธนำคำรออมสิน สำขำวัชรพล โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 400 คน
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพรรณนำ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติอนุมำน เพื่อทดสอบสมมติฐำน Independent Sample t-test, Oneway ANOVA และ Dependent Sample t-test ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ .05 ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ผู้ใช้บริกำรที่มีเพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ที่แตกต่ำงกัน มีกำรรับรู้คุณภำพ
กำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน
5. อำชีพ จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมตำมจำแนกตำมอำชีพ ลูกค้ำที่มี
อำชีพต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้ และด้ำน
กำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็น แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำน
ด้ำนกำรเอำใจใส่ต่อผู้รับบริกำร มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ
มีควำมคิดเห็น ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร ด้ำนกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ไม่
แตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ อัจฉรำ สงวนทรัพย์ (2553 : ง) ได้ทำกำรศึกษำ
คุณภำพในกำรให้บริกำรธนำคำรออมสินสำขำผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และเปรียบเทียบระดับ
คุณภำพในกำรให้บริกำร ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำชีพของผู้มำใช้บริกำรธนำคำรออมสินที่ต่ำงกันได้รับ
คุณภำพในกำรให้บริกำรโดยรวมต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับ ศรัญภัทร

ศรี สุ ธ รรม (2553 : ง) ได้ ท ำกำรศึ ก ษำคุ ณ ภำพในกำรให้ บ ริ ก ำรของธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกั ด
(มหำชน) สำขำซีคอนสแควร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ อำชีพ ที่แตกต่ำงกันมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
6. รำยได้รวมต่อเดือน จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ ระดับควำมคิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จำแนกตำมรำยได้รวมต่อเดือน
ลูกค้ำที่รำยได้ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจได้มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้ำนกำรเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำร มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งลูกค้ำที่มีรำยได้รวมต่อเดือน ต่ำกว่ำ
10,000 บำท มีระดับควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำรแตกต่ำงกันจำกลูกค้ำที่มีรำยได้รวมต่อ
เดือน10,001 – 20,000 บำท 20,001 – 30,000 บำท และ30,001 บำทขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจำก ลูกค้ำที่
มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท 20,001 – 30,000 บำท และ30,001 บำทขึ้นไป ส่วน
ใหญ่มีกำรใช้บริกำรทำงกำรเงินกับธนำคำรมำกกว่ำ ลูกค้ำที่มีรำยได้เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 10,000 บำท
กล่ำวคือ ลูกค้ำที่มีรำยได้น้อยส่วนใหญ่จะใช้บริกำรฝำกเงิน ถอนเงิน หรืออำจจะโอนไปต่ำงสำขำ ซึ่ง
เวลำในกำรใช้บริกำรก็ไม่มำกเท่ำกับลูกค้ำที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท 20,001 –
30,000 บำท และ30,001 บำทขึ้นไป ซึ่งลูกค้ำกลุ่มนี้จะมีควำมถี่ในกำรใช้บริกำรบ่อยในกำรทำธุรกรรม
ของธนำคำร เช่น กำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ กำรชำระเงินกู้ กำรทำสัญญำเงินกู้ต่ำงๆ ซึ่งต้องใช้เวลำ
ในกำรให้บริกำรนำนกว่ำ ผลกำรวิจัยที่ได้สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ภัคจิรำ บำนเพียร (2555 : ง) ได้
ทำกำรศึกษำระดับคุณภำพกำรให้บริกำรและเปรียบเทียบคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน) จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล และจำแนกตำมสำขำที่ให้บริกำร ประชำกร คือ ลูกค้ำ
ที่มำใช้บริกำรธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) สำขำประตูน้ำพระอินทร์ และสำขำนวนคร ผลกำรวิจยั
พบว่ำ ลูกค้ำที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภำพ
กำรให้บริกำร
แตกต่ำงกัน ด้ำนควำมเชื่อถือและไว้วำงใจได้ ด้ำนควำมรวดเร็ว และด้ำนกำรรับประกันแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภำพ
กำร
ให้บริกำรด้ำนกำรเอำใจใส่ลูกค้ำเป็นรำยบุคคลแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับ อุไรวรรณ จันทร์เจริญวงษ์ (2555 :ง) ได้ทำกำรศึกษำคุณภำพกำรให้บริกำรธนำคำร
พำณิชย์ ในอำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนแตกต่ำงกัน ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรธนำคำรพำณิชย์แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
จำกผลกำรศึกษำเรื่อง กำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำมหำชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะที่เห็นควรนำมำประยุกต์ใช้ดังนี้
1. ในด้ำนกำรให้บริกำรในด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำรพบว่ำลูกค้ำแสดงควำมคิดเห็น
ในเรื่องสถำนที่จอดรถภำยในธนำคำรอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นผู้บริหำรจึงควรพิจำรณำจัดเตรียม
สถำนที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับลูกค้ำ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จำกผลกำรวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีกำรวิจัยครั้งต่อไปให้ประเด็นดังต่อไปนี้

1. ควรศึกษำคุณภำพกำรบริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำอื่นๆ ในเขตจังหวัดยโสธร
เช่น สำขำยโสธร และสำขำ บิ๊กซียโสธร
2. ควรศึกษำเปรียบเทียบคุณภำพกำรให้บริกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ กับธนำคำรอื่นๆ
ในเขตอำเภอมหำชนะชัย เช่น ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรออมสิน
เป็นต้น
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