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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ ก ารสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อ ศึก ษาปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ภายในปี
พ.ศ. 2560 จํานวน 2,900 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จํานวน 351 ชุด การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)
และสถิติเชิงอนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่ ง
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่ ว นใหญ่มีอ าชี พ
ค้าขาย/ธุ รกิ จ ส่ ว นตัว และมีรายได้เ ฉลี่ยต่ อ เดื อ น 15,000-20,000 บาท มากที่สุ ด ผูต้ อบแบบสอบถามมีค วามเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลและพนักงาน และด้าน
ลัก ษณะทางกายภาพ ในระดับมากที่สุ ด และมีค วามเห็ นเกี่ ยวกับปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านกระบวนการให้บริ ก าร ในระดับมาก ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีความเห็ น
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ด้านระบบการให้บริ การ และด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ มีระดับความสําคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีความเห็นในด้านกระบวนการให้บริ การ มีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคคลและพนักงาน และด้านกระบวนการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจ, สิ นเชื่อรถยนต์
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ABSTRACT

This independent study aims to (1) study personal factors affecting consumers’ decision-making to use
Quick Money Ltd.’s credit services in Bangkok and (2) investigate the marketing mix factors influencing their
decision-making. This research included a population of 2,900 customers using Quick Money Ltd.’s credit services
in 2007. The data were collected using questionnaires and analyzed using 1) descriptive statistics including
frequency, mean, and standard deviation and 2) inferential statistics including t-test, F-test, and multiple regression
analysis.
The results of the study showed that most of the questionnaire respondents were female aged between 31
– 40 years old. They had their own business and earned an average monthly income of 15,000 – 20,000 baht. From
the analysis, it was found that most of the samples ranked the marketing mix factors in the aspects of promotion,
staff, and physical appearance as the most important, followed by the marketing mix factors in the aspects of price,
service channel, and service procedure. Furthermore, most the respondents ranked the service system and the
service provider as the most important factors influencing their decision-making to use the service, followed by
service procedure.
The results of hypothesis testing showed that customers’ monthly incomes differently affected their
decision-making to use credit services at the 0.05 level of significance. In addition, the marketing mix factors
including price, staff, and service procedure had an effect on the customers’ decision-making to use Quick Money
Ltd.’s credit services at the 0.05 level of significance.
Keywords: Decision making, Credit services
1. บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
บริ ษทั ที่ให้บริ การเช่าซื้อ หรื อที่เรี ยกกันว่าการจัดไฟแนนซ์ ในปัจจุบนั มีเกิดขึ้นมากมาย เพราะความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและการเติบโตของตลาดรถยนต์ที่สวนทางกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และความต้องการซื้ อ
รถยนต์ของผูบ้ ริ โภคที่ไม่สัมพันธ์กบั รายได้ ทําให้ผบู้ ริ โภคต้องแสวงหาผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการเช่าซื้ อรถยนต์ อาทิ
ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารธนชาต บริ ษทั กรุ งไทย ออโต้ลีส จํากัด ศรี สวัสดิ์ เงิ นติดล้อ และบริ ษทั ควิกมันนี่
จํากัด เป็ นต้น
บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การเช่าซื้ อ หรื อที่เรี ยกกันว่าการจัดไฟแนนซ์ในประเภท จํานํา
ทะเบียนรถยนต์ทุกชนิดทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์มือสอง อีกทั้งยังให้บริ การ จัดไฟแนนซ์รถยนต์ทุกชนิ ด บริ การ
รี ไฟแนนซ์รถยนต์ทุกชนิด รวมทั้งบริ การรับจํานองที่ดิน และบริ การรับขายฝากที่ดิน ตั้งอยู่ที่ ถนนมาเจริ ญ ซอยเพชร
เกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ก่อ ตั้งเมื่อ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ด้ว ยทุนจด
ทะเบียน 1,000,000บาท และในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางบริ ษทั ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 5,000,000 บาท
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการก่อตั้งบริ ษทั ขึ้นเพื่อให้บริ การสิ นเชื่อกับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทําให้สามารถนําเงิน
ที่ ไ ด้จ ากบริ การสิ นเชื่ อ ไปใช้เ ป็ นทุ น หมุ น เวี ย นในการดํา รงชี วิ ต และเป็ นทุ น หมุ น เวี ย นสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ต่ อ ไป
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ผูว้ ิจยั จึงดําเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคใช้ใน
การตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิก มันนี่ จํากัด เพื่อจะได้นาํ ข้อมูล อันเป็ นประโยชน์ที่สามารถ
นําไปเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด และพัฒนาการให้บริ การให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมการตลาดบริ การ หมายถึง ปัจจัยทางการตลาด
ที่ค วบคุ มได้ ซึ่ งบริ ษ ัทใช้ร่ว มกันเพื่อ สนองความพึงพอใจแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่ งปั จ จัยดังกล่ าว ประกอบไปด้ว ย
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุค คล การสร้ างและนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการบริ การ
1.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ทรงศรี ชลารักษ์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า การตัดสิ นใจ คือ เหตุผลที่สามารถใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ
ด้ว ยกิ จ กรรมพื้นฐานของบุค คลที่จ ะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพื่อ ความมุ่งหวังที่เ ขาตั้งเอาไว้ให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ที่
ต้องการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์บางประการในการพิจารณาการตัดสิ นใจที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานที่ผบู้ ริ หารจะ
เผชิญกับทางเลือกจํานวนหนึ่งซึ่งผลลัพธ์ท่เี ป็ นไปได้ข้ ึนอยูก่ บั การกระทําทางเลือกและความน่าจะเป็ นซึ่งความมุ่งหวัง
หรื อเป้ าหมายนี้เป็ นผลจากทัศนคติที่มีต่อสภาพแวดล้อมหรื อสิ่ งเร้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจนั้น ๆ
1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริ การ
จุรีพร กาญจนการุ ณ (2554) ได้กล่ าวไว้ว่า การเลื อกใช้บริ การ เป็ นกระบวนการในการคัดเลื อกเพื่อ การ
ปฎิบตั ิที่มีทางเลือกอยูห่ ลายทางและผลลัพธ์มีความแตกต่างกัน ในการจัดสิ นใจนี้ จะมีข้ นั ตอนสุ ดท้ายเพื่อนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2552) ได้กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กระบวนการส่ งมอบสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตน
(Intangible goods) ของธุ รกิจให้กบั ผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไม่มีตวั ตนนั้นจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
ของการของผูร้ ับบริ การจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้
1.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รุ่ งโรจน์ โรยเรณู (2552) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อของลูกค้า
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประตูน้ าํ พระอินทร์ พระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ของลูก ค้าที่มีเ พศ อายุ อาชี พ สถานภาพสมรส และระดับการศึก ษาต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อด้านราคา และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน
วรพล ดีขาว (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ
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อาชีพ ปั จ จัยด้านช่อ งทางการจัดจําหน่ าย ปั จ จัยด้านบุค ลากร ปั จจัยด้านกระบวนการ และปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ
พัดชา ตีระดิเรก (2559) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั ทัวร์นาํ
เที่ยวของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้ า นราคาส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การบริ ษั ท ทัว ร์ นํา เที่ ย วของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.2 เพื่อ ศึกษาปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ ก าร
สิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตการวิจยั
1) ขอบเขตประชากร คือ ผูเ้ ข้ามาใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ภายในปี พ.ศ. 2560 ณ
ถนนมาเจริ ญ ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่เปิ ดกิจการ จํานวน 2,900
คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
โดยอ้างอิงจากสูตรการกําหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 351 คน
2) ขอบเขตตัวแปร ศึกษาเฉพาะตัวแปร
2.1) ตัวแปรอิส ระ ปั จจัยส่ วนบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดือ น และปั จจัยส่ ว น
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคคลและพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ
2.2) ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
3) ด้านระยะเวลา การศึกษาวิจยั ครั้งนี้เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)แบ่งเนื้อหาคําถามออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด แบบมีคาํ ตอบให้
เลือก และเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลและพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้บริ การ
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
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3.3 สถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้บรรยายคุณลักษณะปั จจัยส่ วนบุคคล สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อ ยละ (Percentage) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และการตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ การสิ นเชื่ อ รถยนต์บริ ษ ัท ควิ ก มันนี่ จํากัด สถิ ติ ที่ใ ช้ คื อ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ใช้แปล
ความหมายของข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) ใช้ค่กู บั ค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการ
กระจายของข้อมูล
การทดสอบสมมติ ฐาน ในส่ ว นของปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีค วามสัมพันธ์ก ับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด โดยทําการทดสอบกับแบบสอบถามส่ วนนี้ดว้ ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
4. ผลการวิจัย
4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 218 คน (ร้อยละ
62.11) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 186 คน (ร้อยละ 53.00) อาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 148 คน (ร้อยละ
42.17) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท จํานวน 215 คน (ร้อยละ 61.25)
4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥 = 4.24 , SD = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ระดับมากที่สุด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด (𝑥𝑥 = 4.45 , SD = 0.61) ด้านบุคคลและพนักงาน (𝑥𝑥 = 4.28 , SD = 0.54) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (𝑥𝑥 = 4.27 , SD = 0.50) ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥𝑥 = 4.25 , SD = 0.52) และระดับมาก จํานวน 3 ข้อ
ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ (𝑥𝑥 = 4.19 , SD = 0.50) ด้านราคา (𝑥𝑥 = 4.17, SD = 0.51) ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย(𝑥𝑥 = 4.06 , SD = 0.68) ตามลําดับ
4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด (𝑥𝑥 = 4.21 , SD = 0.48) เมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ระดับมากที่สุด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ มีความเหมาะสมของ
เงื่อนไขในการให้บริ การ มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด (𝑥𝑥 = 4.32 , SD = 0.51) ผูใ้ ห้บริ การมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต (𝑥𝑥 = 4.27 ,
SD = 0.53) ผูใ้ ห้บริ การมีบุค ลิกภาพและมารยาทที่ดี (𝑥𝑥 = 4.27, SD = 0.49) เป็ นการบริ การที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ (𝑥𝑥 = 4.24 , SD = 0.48) และระดับมาก จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ มีความสะดวกในการติดต่อขอรับบริ การ (𝑥𝑥 =
4.21 , SD = 0.43) ผูใ้ ห้บริ การเอาใจใส่ และสนใจผูใ้ ช้บริ การ (𝑥𝑥 = 4.18 , SD = 0.54) มีความรวดเร็ วในการให้บริ การ
(𝑥𝑥 = 4.17 , SD = 0.46) มีความปลอดภัยและน่ าเชื่อถือ (𝑥𝑥 = 4.14 , SD = 0.41) มีค วามเพียงพอและทัว่ ถึงในการ
ให้บริ การ (𝑥𝑥 = 4.12 , SD = 0.50) ตามลําดับ
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4.4 สรุ ปผลการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐาน

กับสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ

0.262



อายุ

0.068



อาชีพ

0.531



รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

0.050



สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์

0.721

ด้านราคา

0.000*

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

0.344



ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

0.713



ด้านบุคคลและพนักงาน

0.000*

ด้านลักษณะทางกายภาพ

0.334

ด้านกระบวนการให้บริ การ
*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.000*








จากตาราง พบว่า ปั จจัยส่ ว นบุค คลจําแนกตามเพศ อายุ และอาชี พที่แตกต่ างกันมีผลต่อ การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยส่ วนบุคคลจําแนกตามรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์แตกต่างกัน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านราคา ด้านบุคคลและพนักงาน และด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
5. การอภิปรายผล
5.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่
จํากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อ
รถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ นเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผบู้ ริ โภคใช้ในวิเ คราะห์ และตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ โดยถ้า
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ผูบ้ ริ โภคมีรายได้น้อย และไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อตามความเหมาะสมของ
เงื่อ นไขในการให้บริ การ และสอดคล้อ งกับรายได้ของตนเอง และจากการเปรี ยบเทียบรายคู่พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มีการตัดสิ นใจใช้
บริ การสิ นเชื่อรถยนต์มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท นั้นแสดงให้เห็ นว่าผูท้ ี่มีรายได้
น้อยจะเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อมากกว่าผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า เนื่ องจากรายได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการนั่นเอง ข้อ
ค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจ ัยของชนานาถ พูล ผล (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจ ัยเรื่ อ ง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัดสิ นใจใช้บริ ก ารของลู ก ค้าสลิ ม มิ่ง พลัส ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ผลการวิจยั พบว่า ลูก ค้าที่มีรายได้ที่แตกต่ างกันมีระดับการตัดสิ นใจใช้บริ ก ารที่ส ลิ มมิ่งพลัส แตกต่ างกัน และยัง
สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของเอกรั ฐ วงศ์วีระกุล (2553) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ของคนทํางานในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยกับธนาคารพาณิชย์แตกต่างกัน
2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา และด้านบุคคลและ
พนัก งาน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ รถยนต์บ ริ ษ ัท ควิ ก มัน นี่ จํา กัด ของผูบ้ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
2.1) ด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่
จํากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกระบวนการในการให้บริ การเป็ นปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสิ นเชื่อ เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การต้องการได้รับการบริ การที่มี
มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ ว และประทับใจ จึงส่ งผลให้มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์
บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด อีกทั้งกระบวนการในการให้บริ การที่ดียงั ส่ งผลต่อทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อการใช้บริ การอีก
ด้วย ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
บริ การ เป็ นกระบวนการบางอย่างเพื่อจัดส่ งบริ การให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและประทับใจลูกค้า ซึ่ งประกอบด้วย
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ การตอบรับจากพนักงานในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็ นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวรพล ดีขาว (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เคหะของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 ผลการวิจ ัยพบว่า ปั จ จัยด้า น
กระบวนการมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของพันธุ์ทิพย์ ดีประเสริ ฐดํารง (2559) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ส่ วน
ประสมการตลาดที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าร้ าน LOFT ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ด้า นกระบวนการส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ร้ า น LOFT ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2.2) ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะปัจจัยด้านราคา ไม่ว่าจะเป็ นอัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อชัดเจน ส่ วนลดการ
ชําระตามสัญญา การแบ่งการชําระดอกเบี้ยตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ และดอกเบี้ยไม่สูงกว่าหรื อตํ่ากว่าราคา
ตลาด มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค ซึ่งถ้าปัจจัยดังกล่าวผูบ้ ริ โภคสามารถยอมรับได้ ผูบ้ ริ โภค
จะเกิดการตัดสิ นใจใช้บริ การ อีกทั้งยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผบู้ ริ โภคจะคํานึ งก่อนตัดสิ นใจใช้บริ การ โดยผูบ้ ริ โภคจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และคุณค่าทีไ่ ด้รับ หากพิจารณาแล้วคุม้ ค่าผูบ้ ริ โภคจึงจะตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
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ซึ่งราคานั้นควรเป็ นราคากลางของตลาด ไม่สูง และไม่ต่าํ จนเกินไป ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ราคาเป็ นต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าและ
บริ การ เปรี ยบเสมือนคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การคุม้ ค่ากับเงินที่
จ่ายไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของชนานาถ พูลผล (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าสลิมมิ่งพลัสในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้านราคมีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้บริ ก ารที่ส ลิมมิ่งพลัส นอกจากนี้ ยงั
สอดคล้องกับงานวิจ ยั ของพัดชา ตีระดิเ รก (2559) ได้ทาํ การศึกษาวิจ ัยเรื่ อ ง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การบริ ษทั ทัวร์นาํ เที่ยวของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การบริ ษทั ทัวร์นาํ เที่ยวของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.3) ด้านบุคคลและพนักงาน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการบริ การของพนักงานมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจูงใจ
และตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การต่าง ๆ อีกทั้งพนักงานยังเป็ นผูส้ ร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริ ษทั กับผูใ้ ช้บริ การ เป็ นผู้
คอยให้บริ การ และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผบู้ ริ โภค พนักงานจึงเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจบริ การ
นัน่ เอง ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ธุ รกิจจะต้องมีการ
สรรหา คัดเลือก พัฒนา ฝึ กอบรม จูงใจ และปลูกฝังลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการให้บริ การแก่บุคลากร เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การให้มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรพล ดีขาว (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคและปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้บริ ก ารสิ นเชื่ อ เคหะของ
ธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อเคหะ
ของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของชนานาถ พูลผล
(2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าสลิม
มิง่ พลัสในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากร
มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การที่สลิมมิ่งพลัส
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท และผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท มีการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 25,000 บาท ดังนั้นบริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด จึงควรปรับกลยุทธ์ในการนําเสนอบริ การให้เหมาะสมกับผูท้ ี่
มีรายได้นอ้ ยกว่า 25,000 บาท เนื่องจากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มาก หากต้องการรถยนต์จะต้อง
ทําการมองหาบริ ษทั เพื่อทําสิ นเชื่อมากกว่าผูท้ ี่รายได้สูง ๆ นัน่ เอง
2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เนื่ องจากกลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ ให้ค วามสําคัญ กับปั จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมากที่สุด ดังนั้นบริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด จึงควรสร้างการรับรู้ดว้ ยการจัด
กิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ เช่น การนําเสนอพรี เซนเตอร์ของแบรนด์ที่มีชื่อเสี ยงผ่านสื่ อต่าง ๆ เพือ่ ให้บริ ษทั
เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือ กใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ขององค์กรอื่ น ๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับองค์กร รวมถึงเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่สนใจ
จะดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับบริ การสิ นเชื่อต่อไป
2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์ของบริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด เพื่อนํามาใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การต่อไปในอนาคตให้มีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึก ษาวิจ ัยเรื่ อ ง ปั จ จัยที่ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สิ นเชื่อรถยนต์บริ ษทั ควิกมันนี่ จํากัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความ
กรุ ณาให้ความรู้ คําแนะนํา ความช่วยเหลือ ตลอดจนเสนอแนะปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์จาก
ดร.พัชร์หทัย จารุ ทวีผลนุกลู อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึ้งในความกรุ ณา และกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้
ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
จุรีพร กาญจนการุ ณ. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี. วารสารสนเทศ.
สื บค้นจาก http://www.ird.rmutp.ac.th/old/files_upload/5-2-12.pdf.
ชนานาถ พูลผล. (2557). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การของลูกค้ าสลิมมิ่งพลัส
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. (ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร).
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. (2552). การตลาดบริ หาร. กรุ งเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
ทรงศรี ชลารักษ์. (2554). พฤติกรรมในการซื ้อบ้ านมือสองของผู้บริ โภคในเขตปริ มณฑล และภาพลักษณ์ ของฝ่ าย
จําหน่ ายทรั พย์ บริ ษัทบริ หารสิ นทรั พย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จํากัด. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิ ต).
พัดชา ตีระดิเรก. (2559). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การบริ ษัททัวร์ นาํ เที่ยวของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. (การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
พันธุ์ทิพย์ ดีประเสริ ฐดํารง. (2559). ส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซือ้ สิ นค้ าร้ าน LOFT ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
วรพล ดีขาว. (2557). พฤติกรรมผู้บริ โภคและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ
สิ นเชื่อเคหะของธนาคารออมสิ น เขตชลบุรี 1. (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 556

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. (2552). การบริ หารการตลาดยุคใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุ งเทพมหานคร : ธรรมสาร.
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2551). การบริ หารการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เอกรัฐ วงศ์วีระกุล. (2553). ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การสิ นเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารพาณิ ชย์ ของคนทํางานใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา. (ปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ).

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 557

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

