บทที่ 4
ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้
บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค โดยในบทที่ 4 นี้ ได้นาข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
กลุ่มตัวอย่างมาทาการประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยแบ่ง
ผลการวิเคราะห์ออกเป็ นส่ วนต่างๆ ดังนี้
4.1 ข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การวิ จ ัย ผู ว้ ิ จ ัย ใช้ร ะยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถาม
ประมาณ 1 เดื อ น (ระหว่ า งวัน ที่ 1 ถึ ง 30 พฤศจิ ก ายน 2560) ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย สามารถรวบรวม
แบบสอบถามได้ท้ งั สิ้ น 400 ชุด โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จานวน (400 คน)
1. เพศ
ชาย
186
หญิง
214
2. อายุ
21 – 30 ปี
63
31 – 40 ปี
294
41 – 50 ปี
43
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
32
ปริ ญญาตรี
280
ปริ ญญาโท
80
ปริ ญญาเอก
8

ร้ อยละ (%)
46.50
53.50
15.75
73.50
10.75
8.00
70.00
20.00
2.00
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จานวน (400 คน)
4. สถานภาพสมรส
โสด
144
สมรส
237
หม้าย /หย่าร้าง
19
5. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10
10,001 – 20,000 บาท
135
20,001 – 30,000 บาท
139
30,001 – 40,000 บาท
46
40,001 – 50,000 บาท
55
มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป
15

ร้ อยละ (%)
36.00
59.25
4.75
2.50
33.75
34.75
11.50
13.75
3.75

จากตารางที่ 4.1 พบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็ นเพศ
หญิง ร้ อยละ 53.50 และเพศชาย ร้ อยละ 46.50 ส่ วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 73.50
รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.75 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 59.25 รองลงมา
คือ โสด คิดเป็ นร้อยละ 36.00 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
34.75 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.75 ตามลาดับ
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4.2 คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่ อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่ อ การใช้ บริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค และตัวแปรตาม
จากการเก็บข้อมูลผ่านทางการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุ ปคะแนน
เฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค ของกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่ าเฉลีย่
การแปลค่ า
มาตรฐาน
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารกรุ งไทย
4.29
0.508
เห็นด้วยมาก
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้
2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
4.62
0.559
เห็นด้วยมากที่สุด
3. ความทัน สมัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น เชื่ อ
และสอดคล้ อ งกั บ สถานะของผู ้ข อง
4.34
0.565
เห็นด้วยมาก
สิ นเชื่อ
4. ความมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
4.39
0.573
เห็นด้วยมาก
ของธนาคารกรุ งไทย
5. ความคล่ อ งตั ว ในการใช้ ง านของ
4.36
0.515
เห็นด้วยมาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร
6. การได้รับวงเงินอนุมตั ิสอนเชื่อตามคา
4.67
0.473
เห็นด้วยมากที่สุด
ขอสิ นเชื่อ
7 . ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร บั ง คั บ
4.39
0.487
เห็นด้วยมาก
หลักประกันต่อวงเงินสิ นเชื่อ
8. ก าหนดระยะเวลาช าระคื น สิ น เชื่ อ มี
ความเหมาะสมกับความสามารถของผูข้ อ
4.70
0.459
เห็นด้วยมากที่สุด
สิ นเชื่อ
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่ าเฉลีย่
การแปลค่ า
มาตรฐาน
ปัจจัยด้ านราคา
1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมในการ
ขอสิ นเชื่ อมีความเหมาะสมตามประเภท
4.64
0.481
เห็นด้วยมากที่สุด
ของสิ นเชื่อ
2. มี ก ารลดดอกเบี้ ย /ค่ า ธรรมเนี ย มเมื่ อ
4.74
0.442
เห็นด้วยมากที่สุด
สามารถชาระคืนสิ นเชื่อได้ก่อนกาหนด
3. อัต ราดอกเบี้ ยและค่ า ธรรมเนี ย มมี
หลากหลายระดับ และเหมาะสมตามแต่
4.57
0.496
เห็นด้วยมากที่สุด
ละประเภทของสิ นเชื่อ
4. ก ารก าหนดดอก เบี้ ย ใ นระ ดั บ ที่
เหมาะสมกั บ การแข่ ง ขัน กั บ ธนาคาร
4.29
0.452
เห็นด้วยมาก
พาณิ ชย์อื่น เช่น กรณี การ Refinance
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. มีสาขาให้บริ การในหลายพื้นที่
4.41
0.492
เห็นด้วยมาก
2. ที่ ต้ งั ของสาขาสามารถเดิ นทางไปใช้
4.28
0.575
เห็นด้วยมาก
บริ การได้สะดวก
3. มี ช่ อ งทางการใช้บ ริ ก ารหลากหลาย
ห รื อ ส า ม า ร ถ ท า ธุ ร ก ร ร ม ผ่ า น ท า ง
4.42
0.495
เห็นด้วยมาก
ออนไลน์ได้
4. ที่ จ อดรถมี เพี ย งพอต่ อ การใช้บ ริ ก าร
4.20
0.399
เห็นด้วยมาก
ของลูกค้า
5. มี ป้ า ยแสดงแนะน าการให้ บ ริ การ
4.27
0.532
เห็นด้วยมาก
ชัดเจน
6. มีความสะดวกสบายในการให้บริ การ
4.43
0.544
เห็นด้วยมาก
ของสาขาธนาคาร
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่ าเฉลีย่
การแปลค่ า
มาตรฐาน
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. การจัด โปรโมชั่น สิ น เชื่ อ ที่ น่ า สนใจ
เช่ น การให้วงเงิ นกู้สูงกว่า รายได้ 3 เท่ า
4.49
0.501
เห็นด้วยมาก
เป็ นต้น
2. การให้ ว งเงิ น อนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ ที่ สู ง กว่า
4.68
0.469
เห็นด้วยมากที่สุด
ธนาคารอื่น
3. มีการจัดแคมเปญช่วยเหลือผูข้ อสิ นเชื่ อ
ด้า นค่ า ธรรมเนี ย มและฟรี ก ารประเมิ น
4.41
0.492
เห็นด้วยมาก
หลักประกัน
4. มีการจัดโปรแกรมลุน้ รางวัลท่องเที่ยว
4.40
0.605
เห็นด้วยมาก
เมื่อสมัครขอสิ นเชื่อ
ปัจจัยด้ านบุคคล
1. ความกระตื อ รื อ ร้ นในการให้บ ริ ก าร
4.54
0.499
เห็นด้วยมาก
ของพนักงาน
2. ความเป็ นมิ ต รและใจรั ก ในการ
4.45
0.495
เห็นด้วยมาก
ให้บริ การของพนักงาน
3 . มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ช า น า ญ แ ล ะ
ความสามารถให้ ค าปรึ กษาในการ
4.35
0.474
เห็นด้วยมาก
แก้ปัญหาของพนักงาน
4. การรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
4.42
0.494
เห็นด้วยมาก
พนักงานกับลูกค้า
5. ความสื่ อสัตย์ ความไว้วางใจ และความ
4.77
0.420
เห็นด้วยมากที่สุด
น่าเชื่อถือของพนักงาน
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ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรอิสระ
ค่ าเฉลีย่
การแปลค่ า
มาตรฐาน
ปัจจัยด้ านกระบวนการบริการ
1. การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ สิ นเชื่ อ มี ค วาม
4.72
0.452
เห็นด้วยมากที่สุด
รวดเร็ ว
2 . ก า ร ค า น ว ณ อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ
4.51
0.501
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าธรรมเนียมมีความแม่นยา
3. การให้บ ริ ก ารมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว
4.51
0.500
เห็นด้วยมากที่สุด
ขั้นตอนไม่ยงุ่ ยาก
4. ขั้นตอนการให้บริ การไม่ซ้ าซ้อน มีการ
4.58
0.495
เห็นด้วยมากที่สุด
ให้บริ การอย่างเป็ นระบบ
5. การติดต่อขอใช้บริ การทาได้ง่าย
4.61
0.488
เห็นด้วยมากที่สุด
6. ระเบี ย บขั้ นตอนมี ค วามยื ด หยุ่ น
4.71
0.453
เห็นด้วยมากที่สุด
สะดวกต่อลูกค้า
7. การให้บริ การสามารถไว้วางใจ และมี
4.44
0.497
เห็นด้วยมาก
ความถูกต้องเสมอ
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. บรรยากาศภายในสาขาสะอาก เป็ น
4.41
0.492
เห็นด้วยมาก
ระเบียบเรี ยบร้อย
2. มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบครับ
4.31
0.591
เห็นด้วยมาก
ทันสมัย
3. การจัดผังการทางาน ช่องการให้บริ การ
4.51
0.500
เห็นด้วยมากที่สุด
สะดวก กว้างเพียงพอต่อการใช้บริ การ
4. มีการแยกสัดส่ วนการให้บริ การแต่ละ
4.35
0.478
เห็นด้วยมาก
ประเภทชัดเจน
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัย สามารถสรุ ปผลการศึ กษาของแต่ละ
ปัจจัยได้ ดังนี้
ปั จจัยด้า นผลิ ตภัณฑ์ กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นด้วยในเรื่ องของ การก าหนดระยะเวลาช าระคื น
สิ นเชื่ อมีความเหมาะสมกับความสามารถของผูข้ อสิ นเชื่ อ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (เห็นด้วย
มากที่สุด) รองลงมาคือ การได้รับวงเงินอนุมตั ิสอนเชื่อตามคาขอสิ นเชื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (เห็น
ด้วยมากที่สุด)
ปั จจัย ด้า นราคา กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นด้วยในเรื่ องของ มี ก ารลดดอกเบี้ ย/ค่ า ธรรมเนี ย มเมื่ อ
สามารถชาระคืนสิ นเชื่ อได้ก่อนกาหนดอ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.74 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมในการขอสิ นเชื่ อมีความเหมาะสมตามประเภทของสิ นเชื่ อ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 (เห็นด้วยมากที่สุด)
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในเรื่ องของ ความสะดวกสบายใน
การให้บริ การของสาขาธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (เห็นด้วยมาก) รองลงมาคือ มีช่องทางการใช้
บริ การหลากหลายหรื อสามารถทาธุ รกรรมผ่านทางออนไลน์ได้ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.42 (เห็นด้วย
มาก)
ปั จจัย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กลุ่ มตัวอย่างเห็ นด้วยในเรื่ องของ การให้วงเงิ นอนุ มตั ิ
สิ น เชื่ อ ที่ สู ง กว่ า ธนาคารอื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.68 (เห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด ) รองลงมาคื อ การจัด
โปรโมชัน่ สิ นเชื่ อที่น่าสนใจ เช่น การให้วงเงิ นกูส้ ู งกว่ารายได้ 3 เท่า เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49
(เห็นด้วยมาก)
ปัจจัยด้านบุคคล กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในเรื่ องของ ความสื่ อสัตย์ ความไว้วางใจ และความ
น่าเชื่ อถื อของพนักงาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.77 (เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ ความกระตือรื อร้น
ในการให้บริ การของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (เห็นด้วยมากที่สุด)
ปัจจัยด้านกระบวนการบริ การ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในเรื่ องของ การพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
มีความรวดเร็ ว มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.72 (เห็ นด้วยมากที่สุ ด) รองลงมาคือ ระเบี ยบขั้นตอนมี ความ
ยืดหยุน่ สะดวกต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (เห็นด้วยมากที่สุด)
ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในเรื่ องของ การ
จัดผังการทางาน ช่ องการให้บริ การสะดวก กว้างเพียงพอต่อการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.51
(เห็นด้วยมากที่สุด) รองลงมาคือ บรรยากาศภายในสาขาสะอาก เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.41 (เห็นด้วยมาก)
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัดของตัวแปรตาม
ส่ วนเบี่ยงเบน
ตัวแปรตาม
ค่ าเฉลีย่
การแปลค่ า
มาตรฐาน
การใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ธนาคารกรุ ง ไทย
4.58
0.421
เห็นด้วยมากที่สุด
สาขาซีคอนบางแค
ตัวแปรตามในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขา ซีคอนบางแค
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็ นในการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย
สาขาซีคอนบางแค อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
4.3 การวิเ คราะห์ ส มการถดถอยเชิ ง เส้ น (Linear Regression Analysis) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ วน
ประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการใช้ บริการสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
ตารางที่ 4.4 ประสิ ทธิ ภาพของสมการถดถอยในการวิเคราะห์ การถดถอยระหว่างการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค กับปั จจัยทั้ง 7 ตัว
Model Summaryc
Adjusted R Std. Error of
Model
R
R Square
Durbin-Watson
Square
the Estimate
1
0.329a
0.310
0.308
0.15452
2
0.421b
0.409
0.402
0.14856
3
0.431c
0.428
0.426
0.14799
2.246
a. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
b. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา
c. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
d. Dependent Variable : การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
จากตารางที่ 4.4 พบว่า Model 1 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่ าสุ ดเท่ากับ 2.246 และมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R Square) สู งสุ ดเท่ากับ 0.310 แสดงว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
สามารถอธิ บายการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ได้ร้อยละ 31.00 ส่ วนอีก
ร้อยละ 69.00 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่น
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Model 2 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่าสุ ดเท่ากับ 2.246 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R
Square) สู งสุ ดเท่ากับ 0.409 แสดงว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านราคา สามารถ
อธิ บายการใช้บริ การสิ นเชื่ อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ได้ร้อยละ 40.90 ส่ วนอีกร้ อยละ
59.10 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่น
Model 3 ค่าความผิดพลาดมาตรฐานต่าสุ ดเท่ากับ 2.246 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัวกาหนด (R
Square) สู งสุ ดเท่า กับ 0.428 แสดงว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ า ย ด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด สามารถอธิ บายการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแค ได้ร้อย
ละ 42.80 ส่ วนอีกร้อยละ 57.20 เกิดจากอิทธิ พลของตัวแปรอื่น
จาก Model ที่ได้จากการศึกษาทั้ง 3 โมเดล ผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปได้วา่ Model 3 เป็ นโมเดลที่มีความ
เที่ยงตรงในการทานายการใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซี คอนบางแคได้เที่ยงตรงที่สุด
โดยมีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่มีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การ
ตารางที่ 4.5 สมการการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างการใช้บริ การ
สิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค กับปั จจัยทั้ง 7 ตัว
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
df
F
Sig
Square
Square
Regression
1.150
1
1.150
48.160
0.000b
1
Residual
9.502
398
0.024
Total
10.652
399
Regression
1.890
2
0.945
42.830
0.000c
2
Residual
8.762
397
0.022
Total
10.652
399
Regression
1.979
3
0.660
30.116
0.000d
3
Residual
8.673
396
0.022
Total
10.652
399
a. Dependent Variable : การใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค
b. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
c. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา
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d. Predictors : (Constant), ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย, ด้านราคา, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
จากตารางที่ 4.7 พบว่า จากผลการทดสอบพบว่า F-test มีค่า sig. 0.000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัย
ที่ กาหนดไว้คือ α = 0.05 แสดงว่ามี ตวั แปรอิ สระอย่า งน้อยหนึ่ งตัวที่ มีค วามสัม พันธ์ กบั การใช้
บริ การสิ นเชื่อธนาคารกรุ งไทย สาขาซีคอนบางแค

