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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 2) ระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อระดบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน       

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบั

สถาบนัการเงิน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอยา่งคือบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวง

ชนบท จ านวน 310 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถาม เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยไม่ค านึงถึงความน่าจะ

เป็นวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบใชส้ถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และใช้ค่าสหสัมพันธ์ (Partial Correlation) ในการหาความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปร พบวา่ บุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบทใชว้งเงินสินเช่ือโดยรวมกบั

สถาบนัการเงินเฉล่ีย 583,057.42 บาท (SD = 1,158,769.26) เพศแตกต่างกนั อายแุตกต่างกนั 

ใชว้งเงินสินเช่ือ ไม่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
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ใช้วงเงินสินเช่ือ แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการใช้

วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ในระดบัต ่าท่ีสุดถึงต ่ามาก (r = 0.191 ถึง 0.281) อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ขอ้เสนอแนะ: สถาบนัการเงิน ควรให้ความส าคญักับสินเช่ือ

สวสัดิการดา้นอุปโภคบริโภค ให้อตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าสอดคลอ้งกบัความเส่ียง ควรร่วมกบั

หน่วยงานท า MoU (Memorandum of Understanding) เพ่ิมข้ึนใหว้งเงินสินเช่ือมากข้ึน เพ่ิม

การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร เพ่ือใหข้า้ราชการสามารถเขา้ถึงไดง่้าย  

ค าส าคญั : วงเงินสินเช่ือ สถาบนัการเงิน ส่วนประสมทางการตลาด 
 

ABSTRACT 
The objectives were: 1. credit limit utilization level with financial institution of 

central personnel of the Department of Rural Roads., 2.  the important of marketing mix 

factors which effect credit limit utilization level with financial institution., 3. correlation of 

marketing mix factors and credit limit utilization level with financial institution. This study 

was quantitative research with 310 samples of central personnel of the Department of Rural 

Roads by questionnaires and survey method as data collection with accidental sampling. 

Frequency, Percentage, Average and Standard Deviation were used as statistics. T-test 

statistics, One-Way ANOVA, and Partial Correlation were applied for finding variable 

correlations. The result show central personnel of the Department of Rural Roads use credit 

with financial institution average 583,057.42 Baht. (SD = 1,158,769.26) Gender and age 

different did not affect credit limit utilization with financial institution. Education level and 

salary differentiation affect credit limit utilization with financial institution. Marketing mix 

factors, product, prize, distribution channel, and promotion had positive correlation with 
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credit limit utilization with financial institution at the lowest to very low (r = 0.191 to 0.281) 

with statistically significant at 0.01. Suggestion: financial institution should be attentive in 

consumer welfare, set low interest rate, cooperate more by Memorandum of Understanding 

(MoU) with department of Rural Roads to increase credit limit, and expand publicity of 

information to make easily access for government officer. 

KEYWORD: Credit limit, Financial Institution, Marketing Mix Factors 
 

บทน า 
 เงินถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากต้องน ามาใช้จ่ายซ้ือปัจจัยต่างๆ  
เพ่ือใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีในบางคร้ังอาจมีความจ าเป็นและตอ้งการท่ีจะใชเ้งิน
มากกวา่ปกติหรือเงินท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหากูย้มืมาใชจ่้าย 
 สถาบนัการเงิน คือ สถาบนัท่ีท าธุรกิจการกู้ยืมและให้กู้ยืม หรือเป็นสถาบนัท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้หกู้แ้ละผูข้อกู ้โดยอาศยัเคร่ืองมือหรือตราสารทางการเงินและ
รับภาระความเส่ียงจากการให้กูย้ืม ส่วนรายไดจ้ากสถาบนัการเงินมาจากส่วนต่างระหว่าง
อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากผูข้อกู ้และอตัราดอกเบ้ียซ่ึงตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้กู ้สถาบนัการเงิน
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถาบนัการเงินประเภทธนาคาร และสถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่ธนาคาร 
 ขา้ราชการ เป็นกลไกท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติอย่างมาก จึงตอ้งมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยภาพรวมขา้ราชการท่ีเร่ิมท างานอยูใ่นวยัสร้างครอบครัว และไม่มีรายได้

อ่ืนนอกจากเงินเดือนซ่ึงไม่เพียงพอท่ีจะมีเงินออม ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีขา้ราชการตอ้งใชบ้ริการ

สินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง การใชบ้ริการสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน

ของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ และสถาบนัการเงิน

ไดท้ราบ และน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการช่วยเหลือขา้ราชการ และสถาบนัการเงิน

น าไปพฒันาผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 2) เพื่อศึกษาระดับความส าคญัของปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อระดับการใช้วงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน 
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ของบุคลากร
ส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 

 

สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศ แตกต่างกัน วงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกับ
สถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 อายุ แตกต่างกัน วงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกับ
สถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษา แตกต่างกัน วงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้
บริการกบัสถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั วงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้
บริการกบัสถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัวงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง 
กรมทางหลวงชนบท  
 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
กบัวงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกบัสถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง 
กรมทางหลวงชนบท 
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 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัวงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินของ
บุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 
 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกกับวงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกับสถาบนัการเงินของบุคลากร

ส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1) เพ่ือให้ทราบถึงความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อระดบั
การใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท และ
สถาบนัการเงินน าไปพฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการดา้นสินเช่ือ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 2) เพื่อให้ทราบถึงระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินของบุคลากร
ส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานของรัฐน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ช่วยเหลือขา้ราชการ 

 

ขอบเขตของงานวจิยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ซ่ึงมี

ประชากรทั้งหมด 1,294 คน (กรมทางหลวงชนบท เม.ย., 2564) โดยเป็นตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ วงเงินสินเช่ือรวมทุกประเภทท่ีใช้
บริการของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ซ่ึงเร่ิมระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2564  - เดือนกมุภาพนัธ์ 2565  
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และปณิศา มีจินดา (2554) อา้งใน วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) 
ปัจจยัส่วนบุคคลการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 1. เพศ เพศชาย เพศหญิง และเพศอ่ืน ๆ จะมีความคิดและทศันคติท่ีแตกต่างกนั 2. อาย ุ
บุคคลท่ีอายแุตกต่างกนัจะมีความคิด ประสบการณ์ท่ีต่างกนั 3. สถานภาพ แบ่งออกเป็น 1) โสด 
2) สมรส 3) หมา้ย/หยา่ร้าง 4. อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะมีความตอ้งการท่ีต่างกนั 5. รายได ้
เป็นตวัช้ีวดัการใชจ่้ายตามทฤษฎีอุปสงคต่์อรายได ้6. การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้
ท่ีจะเลือกบริโภคส่ิงท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีต ่ากวา่ และมีความคิดความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541, น. 38-39) อา้งใน วาสินี เสถียรกาล (2559) ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายรวมถึงอายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครัว ระดบัการศึกษา 
รายได ้ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ค่อนขา้งมีความส าคญักบันักการตลาด สอดคลอ้งกับ  
สุรัสดา มีด้วง (2558) ได้กล่าวไวว้่าลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของ
ประชากรไดแ้ก่ขนาดองคป์ระกอบของครอบครัว เพศ อาย ุการศึกษา ประสบการณ์ ระดบั
รายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของสถานภาพทางสงัคม  
แนวคดิและทฤษฎปัีจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

เสรี วงษม์ณฑา (2542, 11) กล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคา้
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และ
ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ให้ สอดคลอ้งกบั 
พฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกคา้ สอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2552) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการตลาดท่ีธุรกิจต้องใช้เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์การตลาด โดยทัว่ไปส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา  
การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด หรือเรียกวา่ 4P’s  
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Kotler (1997, 92) กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอย่างท่ี
กิจการใชเ้พ่ือให้มีอิทธิพลโนม้นา้วความตอ้งการผลิตภณัฑข์องกิจการ ส่วนประสมการตลาด
แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักันว่าคือ “4 Ps” อนัได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย  
งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ไดศึ้กษา การตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือ
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั พบว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพ
ต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ ากดั  
ไม่แตกต่างกนั สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์ค รู จ ากัด แตกต่างกัน  
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือเงินกูส้ามญั เงินกู้
สามญั ATM และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด แตกต่างกับ  
ยทุธศกัด์ิ สีบุญเรือง (2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือ
ธุรกิจธนาคารกรุงเทพของผูป้ระกอบธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ มีทั้งหมด 6 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคาและการส่งเสริมทางการตลาด ในส่วนของ
ลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ อายท่ีุแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี การวิจยัเร่ือง การใชบ้ริการสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน
ของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ในคร้ังน้ีมีตวัแปรอิสระ ดงัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทาง
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การตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริม
การตลาด และตวัแปรตาม คือวงเงินสินเช่ือรวมทุกประเภทท่ีใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงิน 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
การวิจยัเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตวัอย่างคือบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท

จ านวน 310 ตวัอย่าง จากประชากรทั้งหมด 1,294 คน ดว้ยแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น  
3 ส่วน ดงัน้ี 1) ขอ้มูลส่วนบุคคล มี 4 ดา้น ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 2) ค าถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด 3) ขอ้ค าถามแบบปลายเปิด
ระบุวงเงินสินเช่ือรวมทุกประเภทท่ีใชบ้ริการกบัสถาบนัการเงิน มีการทดสอบเคร่ืองมือดว้ย
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ผลรวมเท่ากับ 0.960 และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x̅) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบใชส้ถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และใช้ค่าสหสัมพันธ์ (Partial Correlation) ในการหาความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปร 

 

สรุปผลข้อค้นพบ 
1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินจ าแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคลของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท พบวา่ บุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวง
ชนบท มีค่าเฉล่ียการใชว้งเงินสินเช่ือรวมทุกประเภท 583,057.42 บาท เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย
วงเงินสินเช่ือรวมทุกประเภทมากกวา่เพศชาย กลุ่มอายมุากกวา่ 45 ปี กลุ่มมีระดบัการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท มีค่าเฉล่ียวงเงินสินเช่ือรวมทุก
ประเภทมากกวา่กลุ่มอ่ืน 
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 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
ระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท 
พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม มีความส าคญัในระดบัปานกลาง  

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัระดบั
การใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ของบุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบท พบวา่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ (PRO) ดา้นราคา (PRI) ดา้นช่องทางการ 
จดัจ าหน่าย (PLA) ดา้นส่งเสริมการตลาด (PLOM) มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก กบัระดบัการ
ใชว้งเงินสินเช่ือ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.281, 0.222, 0.260 และ 0.191 
ตามล าดบั 
อภปิรายผลการวจิยั 

 1. บุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบทท่ีมีเพศแตกต่างกนั ท าให้วงเงินสินเช่ือ 

(รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกับสถาบนัการเงิน โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคลอ้งกับ 

วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการดา้นสินเช่ือของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  

 2. บุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบทท่ีมีอายแุตกต่างกนั ท าให้วงเงินสินเช่ือ 

(รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกับสถาบันการเงิน โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  

วิรัลฐิตา แจง้เปล่า (2559) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจในการเลือกใช้บริการดา้นสินเช่ือของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู จ ากดั ไม่แตกต่างกนั  

 3. บุคลากรส่วนกลาง กรมทางหลวงชนบทท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ท าให้

วงเงินสินเช่ือ (รวมทุกประเภท) ท่ีใช้บริการกับสถาบันการเงิน โดยรวมแตกต่างกัน 

สอดคลอ้งกบั เอกรัฐ วงศ์วีระกุล. (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สินเช่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์ของคนท างานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยักบัธนาคารพาณิชย ์แตกต่างกนั  

 4. บุคลากรกรมทางหลวงชนบทท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจ

ในการเลือกใช้บริการดา้นสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย ์ของบุคลากรกรมทางหลวงชนบท 

ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบั วาสินี เสถียรกาล (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่

มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั  

 5. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบั

การใช้วงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีแอลฟ่าเท่ากับ .01 

สอดคลอ้งกบั จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัร

เครดิตธนาคารกรุงเทพของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  

 6. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการ

ใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีแอลฟ่าเท่ากบั .01 สอดคลอ้ง

กบั จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บตัรเครดิต

ธนาคารกรุงเทพของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพ 

 7. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิง

บวกกบัระดบัการใช้วงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีแอลฟ่า

เท่ากบั .01 สอดคลอ้งกบั จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  
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 8. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัระดบัการใชว้งเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีแอลฟ่าเท่ากบั 
.01 สอดคลอ้งกบั จุฑามาศ กิจจรัส (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บตัรเครดิตธนาคารกรุงเทพของลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
สถาบนัการเงิน ควรใหค้วามส าคญักบัสินเช่ือสวสัดิการดา้นอุปโภคบริโภค ใหอ้ตัรา

ดอกเบ้ียท่ีต ่าสอดคล้องกับความเส่ียง ควรร่วมกับหน่วยงานท า MoU (Memorandum of 

Understanding) เพ่ิมข้ึนให้วงเงินสินเช่ือมากข้ึน เพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่อให้ขา้ราชการสามารถเขา้ถึงไดง่้าย เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด โดยภาพรวมมีความส าคญัเพียงในระดบัปานกลาง 
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