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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอลัลอยด ์
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อศึกษา
เก่ียวกบัใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก
บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่เป็นขอ้มูล แนวทาง และขอ้เสนอแนะ 
ในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
อลูมิเนียมอลัลอยดใ์นตลาดอาเซียน เพื่อเป็นขอ้มูล แนวทางและขอ้เสนอแนะของภายในบริษทั
อลูมิเนียมอลัลอยด ์ในการปรับปรุงพฒันาองคก์ร เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะลูกคา้ของบริษทั  
ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวนรวม 120 ราย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัเป็นผูแ้จกแบบสอบถามใหก้บักลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยตวัเอง และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาคิดเป็นร้อยละ 100 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีประเดน็สาํคญัในการนาํเสนอ ตามลาํดบั ดงัน้ี 1) สรุปผลการวิจยั 2) อภิปราย
ผลการวิจยั และ 3) ขอ้เสนอแนะ  
 ผูท้าํการวิจยัใชว้ิธีทางสถิติและคาํนวณค่าต่าง ๆ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS โดยหา
ค่าสถิติ ดงัน้ี ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ียท่ีบอกระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาด 7’Ps และใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 ท่ีมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั สถิติทดสอบ 
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั สถิติทดสอบสมมติฐาน 
โดยใชค่้าสถิติ Multiple linear regression analysis 
 

สรุปผลการวจิยั 
 ส่วนที ่1 ผลวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการใช้อลูมิเนียม 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั สามารถจาํแนกตามตวัแปรไดด้งัน้ี 
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 ช่องทางการรู้จักบริษัท พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่รู้จกัโดยมีคนแนะนาํ จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 
รองลงมารู้จกัโดยพนกังานขาย จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และรู้จกัโดยเป็นบริษทัในเครือ 
จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  
 ผู้ซ้ือผลติภัณฑ์โดยตรง พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑโ์ดยตรง จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.83 และไม่ไดเ้ป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑโ์ดยตรง จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 
 ผลติช้ินงานในอุตสาหกรรม พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่นาํผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นอุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์
จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 รองลงมานาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  
จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และใชใ้นอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเลคทรอนิกส์ จาํนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.17  
 ประเภทงานทีใ่ช้ พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่นาํไปใชก้บัประเภทของงานฉีด Die casting จาํนวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.83 รองลงมากนาํไปใชก้บัประเภทของงานหล่อ Die casting จาํนวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.17  
 ปริมาณการใช้อลูมิเนียมต่อเดือน พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ 
อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่มีปริมาณการใชอ้ลูมิเนียมต่อเดือน 50-100 ตนั
ต่อเดือน จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมามีปริมาณการใชอ้ลูมิเนียมต่อเดือน นอ้ยกวา่ 
50 ตนัต่อเดือน จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 25.83 และมีปริมาณการใชอ้ลูมิเนียม 101-200 ตนั 
ต่อเดือน จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 
 ความพงึพอใจต่อคุณภาพผลติภัณฑ์ พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั  
ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผลิตภณัฑจ์าํนวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 การตัดสินใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์อลูมิเนียมทีผ่ลติ จากประเทศในอาเซียน อนัดับแรก 
พบวา่ กลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ส่วนมาก
สนใจท่ีจะเลือกใชอ้ลูมิเนียมในกลุ่มอาเซียนคือประเทศไทย จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 
เพราะอลูมิเนียมในประเทศไทยมีคุณภาพดี มีมาตรฐานและสะดวกในการขนส่ง รองลงมาคือ
ประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และประเทศมาเลเซีย จาํนวน 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.67  
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 ส่วนที ่2 การให้ความสําคญัเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps ความสาํคญั 
ดา้นผลิตภณัฑข์องกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั พบวา่ความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑส่์วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) สินคา้ดีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 อยูใ่นระดบัความสาํคญั 
มากท่ีสุด 2) ขนาดของอลูมิเนียมเหมาะกบัการใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 อยูใ่นระดบัความสาํคญั
มาก และ 3)ความน่าเช่ือถือในตราสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ความสาํคญัดา้นราคาของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัดา้นราคาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย 
ดงัน้ี 1) บริษทัใหเ้ครดิตทางการคา้เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  
2) บริษทักาํหนดราคามีความเป็นมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 
3) ราคาสินคา้มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั  
ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ท่ีตั้งของบริษทัหาง่าย 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 2) บริษทัมีหลายช่องการจดัซ้ือ เช่น เวบ็ไซต ์
Facebook และท่ีบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 3) บริษทัมีท่ีจอดรถ
สะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ความสาํคญัดา้นส่งเสริมทางการตลาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั  
ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) พบวา่ความสาํคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัมากและระดบัปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) บริษทัมีการปล่อยเครดิต/ สินเช่ือ
การคา้ใหก้บัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  2) บริษทัมีการจดัส่ง 
Company profile ไปยงับริษทัท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 3) บริษทั
เป็นผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 อยูใ่นระดบัความสาํคญั 
ปานกลาง ความสาํคญับุคลากรของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัดา้นบุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) พนกังานขายมีอธัยาศยัท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมาก 2) พนกังานขายมีใจรักในงานบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 อยูใ่นระดบัความสาํคญั
มากและ 3) พนกังานมีความกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมาก 
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 ความสาํคญัดา้นกระบวนการของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม  
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัดา้นกระบวนการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) การจดัส่งสินคา้ตรงต่อเวลาท่ีกาํหนด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 อยูใ่น
ระดบัความสาํคญัมาก 2) การจดัส่งสินคา้มีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมากและ 3) การรับคาํสัง่ซ้ือมีขั้นตอนท่ีรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมาก 
 ความสาํคญัดา้นปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) บริษทัมัน่คง มีความน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  
2) บริษทัมีจุดทดลองสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 3) การตกแต่ง
บริษทัมีความสะอาดสวยงามเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบั 
ความสาํคญัมาก 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps ส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัความสาํคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) ความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์2) ความสาํคญัดา้นราคา 3) ความสาํคญัช่องทาง 
การจดัจาํหน่าย 4) ความสาํคญับุคลากร 5) ความสาํคญัดา้นกระบวนการและ 6) ความสาํคญัปัจจยั
แวดลอ้มทางกายภาพ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps ส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัความสาํคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 1) ความสาํคญัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  
 ส่วนที ่3 การให้ความสําคญัเกีย่วกบัใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 
พบวา่ความสาํคญัของใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 อยูใ่นระดบัมากและมาก
ท่ีสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) เพิ่มความน่าเช่ือถือของบริษทั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมากท่ีสุด 2) ผลิตสินคา้ไดมี้คุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 อยูใ่นระดบัความสาํคญั 
มากท่ีสุดและ 3) เพิ่มความมัน่ใจในกระบวนการต่าง ๆ มีการควบคุม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 อยูใ่น
ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด 
 ส่วนที ่4 การให้ความสําคญัเกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความสาํคญัของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ การรับรู้ถึง
ความตอ้งการของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
พบวา่ความสาํคญัการรับรู้ถึงความตอ้งการส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั ดงัน้ี 1) บริษทั
สามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านหรือช่วยแกไ้ขปัญหาใหท่้านได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00  
อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 2) ทางบริษทัมีการสอบถามความตอ้งการของท่านเป็นประจาํ  
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 3) ทางบริษทัมีการเขา้ไปพบท่านเป็นประจาํ  
เพื่อนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 การคน้หาขอ้มูลของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัการคน้หาขอ้มูลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) จากแหล่งของขอ้มูลมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและตรงความตอ้งการของท่านในการคน้หา 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 2) ขอ้มูลของบริษทัสามารถคน้หาได ้
หลายช่องทางและสะดวกในการคน้หา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 การประเมินผลทางเลือกของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัการประเมินผลทางเลือกส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก
และมากท่ีสุดโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ท่านใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 2) ท่านใหค้วามสาํคญักบัตราของผลิตภณัฑ์
สินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 การตดัสินใจซ้ือของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัการตดัสินใจซ้ือส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด 
โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ใหค้วามสาํคญักบัใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากท่ีสุดและ 2) ใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสม 
ทางการตลาด 7’Ps มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ความสาํคญัเก่ียวกบัความรู้สึกภายหลงัการซ้ือส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 1) ท่านพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภณัฑสิ์นคา้ ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 2) ท่านพึงพอใจการบริการหลงัการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.06 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 3) บริการหลงัการขายเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก  
 ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ ส่วนใหญ่ท่ีมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบั 
มากท่ีสุดไดแ้ก่ 1) ความสาํคญัการประเมินผลทางเลือก 2) ความสาํคญัการตดัสินใจซ้ือและระดบั
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 1) ความสาํคญัการรับรู้ถึงความตอ้งการ 2) ความสาํคญั 
การคน้หาขอ้มูล 3) ความสาํคญัเก่ียวกบัความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ส่วนประสมการตลาด 7’Ps มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้
จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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 ทดสอบโดยใชค่้าสถิติความถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ (Multiple linear regression 
analysis) ในการวิเคราะห์กาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติ 
(α) ท่ีระดบั 0.05 พบวา่ กลุ่มท่ีมี Significant ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์2) การส่งเสริมทางการตลาดและ 
3) ปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ ขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่มี Significant ไดแ้ก่ 1) ราคา 2) ช่องทาง 
การจดัจาํหน่าย 3) บุคลากร และ 4) กระบวนการ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 7’Ps มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยตวัแปรท่ีมีการปฏิเสธ H0 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ 
การส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ ขณะท่ี ตวัแปรท่ีมีการยอมรับ H0 ไดแ้ก่ 
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร และกระบวนการ 
 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 กลุ่มท่ีมี Significant ไดแ้ก่ 1) ผลิตภณัฑ ์2) การส่งเสริมทางการตลาดและ 3) ปัจจยั
แวดลอ้มทางกายภาพ 
 กลุ่มท่ีไม่มี Significant ไดแ้ก่ 1) ราคา 2) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 3) บุคลากร และ  
4) กระบวนการ 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ส่วนประสม
การตลาด 7’Ps มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยตวัแปรท่ีมีการปฏิเสธ H0 ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ 
การส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ ขณะท่ี ตวัแปรท่ีมีการยอมรับ H0 ไดแ้ก่ 
ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร และกระบวนการ 
 สมมติฐานที ่2 ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อการกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 ทดสอบโดยใชค่้าสถิติความถดถอยเชิงเสน้แบบพหุ (Multiple linear regression analysis) 
ในการวิเคราะห์กาํหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% หรือกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติ (α) ท่ีระดบั 
0.05 พบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 เท่ากบั 0.31 
ค่า t เท่ากบั 5.04 มีค่า P-value เท่ากบั 0.00* ซ่ึงนอ้ยกวา่ท่ีผูท้าํการวิจยัไดก้าํหนดไว ้คือ 0.05 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลกั H0 หมายความวา่ ใบรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ 
อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทัมีปริมาณยอดขาย 
เพิ่มมากข้ึนและสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑ ์การส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ
มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 ความสาํคญัดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ 1) สินคา้ดีมีคุณภาพไดม้าตรฐานอยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมากท่ีสุด 2) ขนาดของอลูมิเนียมเหมาะกบัการใชง้านอยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก และ 
3) ตราสินคา้มีความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ความสาํคญัดา้นส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ 1) บริษทัมีการปล่อยเครดิต/ สินเช่ือการคา้
ใหก้บัลูกคา้ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 2) บริษทัมีการจดัส่ง Company Profile เพื่อนาํเสนอบริษทั
และสินคา้ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ 3) บริษทัเป็นผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางสงัคม 
อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง 
 ความสาํคญัดา้นปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ พบวา่ 1) บริษทัมัน่คง มีความน่าเช่ือถือ  
อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 2) บริษทัมีจุดทดลองสินคา้ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมากและ  
3) การตกแต่งบริษทัมีความสะอาดสวยงามเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย บุคลากร และกระบวนการไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดภายในประเทศและตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ผลการศึกษาพบวา่ ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อการ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั 
โดย 1) ทาํใหบ้ริษทัมีความน่าเช่ือถือ เพิ่มความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่มีระบบบริหารคุณภาพท่ีดี 
ในการรองรับ 2) ผลิตสินคา้ไดมี้คุณภาพ เพราะเน่ืองมาจากมีขั้นตอนการตรวจสอบอยา่งเป็นระบบ
และ 3) เพิ่มความมัน่ใจวา่ทุกกระบวนการต่าง ๆ มีการควบคุมเป็นอยา่งเป็นระบบ ทาํใหผ้ลิตภณัฑ์
สินคา้มีคุณภาพท่ีดีมีมาตรฐาน 

3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั  
เพิ่มปริมาณยอดขายของผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอลัลอยด ์และทาํใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจสูงสุด  
ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
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(ประเทศไทย) จาํกดั โดยผูว้จิยัขอเสนอแนะ แนวทางการรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้และ
แนวทางการปรับปรุงดงัน้ี จากผลการวิจยัการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการใชอ้ลูมิเนียม 
พบวา่จุดแขง็ของบริษทัท่ีจะตอ้งทาํการรักษาและคงไวคื้อ 1) สินคา้ดีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพราะ
เน่ืองจากมีการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการรับวตัถุดิบ การตรวจสอบในกระบวนการผลิต และการ
ตรวจสอบก่อนการส่งมอบ ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่สินคา้มีคุณภาพน่าเช่ือถือ 2) ในกลุ่มของอาเซียน 
พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมใชอ้ลูมิเนียมท่ีผลิตในประเทศไทย ซ่ึงทางบริษทัไดกิ อลูมิเนียม 
อินดสัทรี มีฐานการผลิตในประเทศไทย เพราะวา่สามารถติดต่อส่ือสารไดง่้ายและสะดวกประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 3) การช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้เม่ือมีการร้องขอ ทางบริษทัไดมี้การ
ช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้เป็นอยา่งดี ทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก ดงันั้น
จะตอ้งรักษาระดบัน้ีไวเ้พื่อใหลู้กคา้ไม่เปล่ียนไปใชผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัอ่ืน จุดอ่อน ของบริษทั คือ 
ลูกคา้ส่วนใหญ่รู้จกับริษทัโดยผา่นทางคนอ่ืนแนะนาํ ดงันั้นทางหน่วยงานฝ่ายขายจะตอ้งทาํงาน 
ในเชิงรุกมากข้ึนเพื่อทาํใหลู้กคา้ทัว่ไปไดรู้้จกับริษทัมากข้ึนจะเป็นการเพิ่มปริมาณยอดขาย 
ในอนาคต 
 จากผลการวิจยัการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่จุดแขง็ของ
บริษทั ดงัน้ี 1) ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากสินคา้มีความทนทาน อายกุารใชง้านยาวนาน  
มีรายละเอียดสินคา้ครบถว้นและมีใหเ้ลือกหลากหลายประเภท รวมถึงมีการรับประกนัสินคา้เม่ือ
สินคา้มีปัญหา2) ดา้นราคา มีหลายระดบัราคาใหเ้ลือกตามคุณภาพสินคา้ และมีความเป็นมาตรฐาน
รวมถึงบริษทัมีการใหเ้ครดิตทางการคา้ใหก้บัลูกคา้ 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ท่ีตั้งของบริษทั
หาไดง่้าย มีท่ีจอดรถสะดวกเพียงพอและมีหลายช่องทางในการจดัซ้ือ 4) ดา้นบุคลากร พนกังาน 
มีความรู้ความสามารถในการแนะนาํสินคา้ มีอธัยาศยัดีและมีความกระตือรือร้นในการช่วยแกไ้ข
ปัญหาใหลู้กคา้ ทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมาก 5) ดา้นกระบวนการ ทางบริษทัมีการจดัส่งสินคา้
ไดร้วดเร็วและตรงต่อเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหลู้กคา้สามารถนาํไปผลิตไดโ้ดยไม่เกิดปัญหาในการล่าชา้
จากการขนส่ง 6) ดา้นปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพ บริษทัมีความัน่คงน่าเช่ือถือและมีจุดทดสอบ
ทดลองสินคา้ เพื่อใหลู้กคา้ไดท้ดลองใชก่้อนจุดอ่อน ของบริษทั คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ทางบริษทัไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น วิทย ุหนงัสือพิมพห์รือป้ายโฆษณาต่าง ๆ ทาํใหลู้กคา้
บางรายไม่รู้จกับริษทั ดงันั้นตอ้งมีการปรับปรุงในเร่ืองน้ีโดย เพิม่การโฆษณาทั้งทางดา้นวิทย ุส่ือ
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ เพื่อใหลู้กคา้ทัว่ไปรู้จกับริษทัมากยิง่ข้ึน 
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อภปิรายผลการวจิยั 
 สอดคล้อง 
 การศึกษาเร่ือง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอลัลอยด ์
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศ
ไทย) จาํกดั โดยศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 7’Ps มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั 
ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะวา่ผลิตภณัฑมี์คุณภาพ
มาตรฐานและผลิตภณัฑมี์ความทนทานและเหมาะกบัการใชง้าน ทาํใหลู้กคา้เกิดความเช่ือมัน่ 
ในการนาํไปใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัอคัคพล ธรรมดวงศรี (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
“ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การตลาดสาํหรับผลิตภณัฑก์บัความสาํเร็จองคก์รธุรกิจผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย” พบวา่ กลยทุธ์การตลาดสาํหรับผลิตภณัฑ์
โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ คุณค่าผลิตภณัฑ ์กิจการใหค้วามสาํคญักบั 
การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ทาํใหรั้กษาลูกคา้กลุ่มปัจจุบนัและเพ่ิมลูกคา้ 
กลุ่มใหม่ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง กิจการมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยผา่นกระบวน 
การผลิตท่ีไดม้าตรฐานและมีความทนทานกวา่คู่แข่งขนั กิจการเช่ือมัน่วา่สามารถตอบสนอง 
ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยการเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ  
 การศึกษาเร่ือง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอลัลอยด ์
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี  
(ประเทศไทย) จาํกดั โดยศึกษาเก่ียวกบั ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั จาก
การศึกษาพบวา่ ลูกคา้มีความเช่ือมัน่เพราะมีการนาํระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มาใช ้
ในการปฏิบติังาน เพราะทุก ๆ กระบวนการจะมีการควบคุมและตรวจสอบ ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่สินคา้
ท่ีผลิตไดมี้คุณภาพท่ีดีและสามารถส่งมอบสินคา้ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
สมชาย ชูสกลุ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การปรับปรุงองคก์รขนาดเลก็ โดยใชร้ะบบบริหารคุณภาพ 
“ISO9001 กรณีศึกษา: บริษทั ที เค เอส พรีซิชัน่ จาํกดั” เน่ืองจากสภาพปัญหาท่ีเกิดจากการแข่งขนั
รุนแรง ปัญหาการถูกกีดกนัทางการคา้ ปัญหาเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ราคาตน้ทุนท่ีสูง ปัญหา
การส่งมอบล่าชา้ ซ่ึงส่งผลกระทบองคก์รตอ้งประสบกบัการขาดทุนอยา่งต่อเน่ืองและสูญเสียลูกคา้
ไปเน่ืองจากไม่พอใจในคุณภาพของสินคา้และการส่งมอบท่ีล่าชา้ โดยผลการศึกษาพบวา่ หลงัจาก
การใชร้ะบบ ISO9001 แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ บริษทัสามารถลดปัญหาการส่งมอบล่าชา้ได ้
ดว้ยค่าเฉล่ียจาก ร้อยละ 24.80 ต่อเดือน ลดลงเหลือ ร้อยละ 0.95 ต่อเดือน จาํนวนของปัญหาดา้น
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คุณภาพสามารถลดลงได ้ดว้ยค่าเฉล่ียจากร้อยละ 9.66 ต่อเดือน ลดลงเหลือ ร้อยละ 0 ต่อเดือน 
แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบ ISO9001 เป็นเคร่ืองมือท่ีใชไ้ดผ้ลในการบริหารคุณภาพและสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการบริหาร เพื่อปรับปรุงองคก์รในการแกไ้ขดา้นคุณภาพและปัญหาอ่ืน ๆ ได ้และ 
ยงัสามารถนาํบริษทัใหผ้า่นพน้จากปัญหาการกีดกนัทางการคา้และทาํใหลู้กคา้มี 
ความพึงพอใจ 
 การศึกษาเร่ือง ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อการกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั จากการศึกษาพบวา่ 
เม่ือมีการนาํระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มาใชใ้นการปฏิบติังาน ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ 
ในตราสินคา้และมีความพึงพอใจในการส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลารวมถึงกระบวนการต่าง ๆ  
มีการควบคุมทาํใหส้ามารถสอบยอ้นกลบัไดเ้ม่ือพบปัญหา สอดคลอ้งกบังานวจิยัวิสุทธ์ิ  
สนัตยานนท ์(2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวางระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ของหน่วยงาน 
รับคาํสัง่ซ้ือ แผนกบริการลูกคา้ของบริษทั ดชัมิลค ์จาํกดั” เน่ืองจากสภาพปัญหา คือไม่สามารถ
ตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้กรณีไม่ไดรั้บสินคา้หรือไดรั้บแต่ไม่ตรงตามความตอ้งการหรือไดรั้บ
สินคา้ล่าชา้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้ สาเหตุของปัญหาคือความไม่มีมาตรฐาน
ในการปฏิบติังานของขั้นตอนการสัง่ซ้ือและจดัส่งสินคา้ จึงไม่สามารถสืบคน้ขอ้มูลเพื่อตอบ 
ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ผลท่ีไดจ้ากการประยกุตใ์ชร้ะบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ของหน่วยงานรับคาํสัง่ซ้ือ 
คือสามารถตอบขอ้ร้องเรียนของลูกคา้กรณีไม่ไดรั้บสินคา้หรือไดรั้บแต่ไม่ตรงตามความตอ้งการ
หรือไดรั้บสินคา้ล่าชา้เพิ่มข้ึน จากร้อยละ 84.8 เป็นร้อยละ 90.1 เน่ืองจากความมีประสิทธิภาพ 
ในการสืบคน้ขอ้มูล 
 ไม่สอดคล้อง  
 การศึกษาเร่ือง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอลัลอยด ์
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี 
(ประเทศไทย) จาํกดั โดยศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 7’Ps มีผลต่อการกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั  
 จากการศึกษาพบวา่ บุคลากร ไม่มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะวา่
ลูกคา้ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามสาํคญัไปท่ีเร่ืองคุณภาพผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีคุณภาพท่ีดี  
การส่งเสริมทางการตลาดโดยมีการส่ง Company profile ไปใหลู้กคา้และมีการสอบถามเป็นประจาํ
สมํ่าเสมอและปัจจยัแวดลอ้มทางกายภาพคือบริษทัมีความมัน่คงน่าเช่ือถือและมีจุดทดลองหรือ
ทดสอบสินคา้ ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเสกสรรค ์มโนวงศ ์(2555, หนา้ 47-52)  
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ไดศึ้กษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการจากโรงงานรับทาํวสัดุจาก
เหลก็กลา้ไร้สนิมในจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัต่อการใช้
บริการอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสุด ในเร่ืองของ ปัจจยัดา้นบุคลากร คือความสุภาพในการใหบ้ริการของ
พนกังาน พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานและความสามารถในการตอบ
ขอ้ซกัถามของพนกังาน เป็นผลทาํใหมี้ผลต่อการตดัสินใจในการมาใชบ้ริการของลูกคา้ 
 จากการศึกษาพบวา่ ราคา ไม่มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้  
จากการศึกษาพบวา่ ราคา ไม่มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะวา่ราคาไดมี้
มาตรฐานกาํหนดไวอ้ยา่งแน่นอน ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยักนิษฐา ไวสูศึ้ก (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัยอดขายกระดาษลูกฟกูของ บริษทั  
บา้นโป่งเปเปอร์ จาํกดั จงัหวดัราชบุรี” ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา มีความสมัพนัธ์กบั
ยอดขายกล่องกระดาษลูกฟกูเน่ืองมาจาก การดาํเนินงานทางการตลาดมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง
กบัผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีเป็นจาํนวนมาก ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูก ดงันั้นจึงทาํให้
ปัจจยัทางดา้นราคา มีผลต่อยอดขายของบริษทั บา้นโป่งเปเปอร์ จาํกดั จงัหวดัราชบุรี สาํหรับปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ยอดขายกล่องกระดาษลูกฟกู  
 การศึกษาเร่ือง ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มีผลต่อการกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จาก บริษทั ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั จากการศึกษาพบวา่ 
เม่ือมีการนาํระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มาใชใ้นการปฏิบติังาน ทาํใหมี้ความมัน่ใจไดว้า่
กระบวนการต่าง ๆ มีการควบคุม ลดของเสีย ลดการทาํซํ้ า ลดตน้ทุนการผลิต โดยอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเกศรา นิมิบุตร (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “ ความรู้และทศันคติท่ีส่งผล
ไปสู่การปฏิบติัตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2000 ของพนกังานบริษทั อาร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) ผลการวิจยัพบวา่ ความรู้และทศันคติต่อการปฏิบติัตามระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001: 2000 สามารถสรุปไดว้า่ พนกังานบริษทั อาร์ค คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั ทั้งใน
ภาพรวมระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการ มีความรู้และทศันคติต่อการปฏิบติัตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO9001: 2000 ในระดบัปานกลางทุกขอ้กาํหนด และเม่ือพจิารณาประเดน็ยอ่ย พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 50 มีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งในดา้นของการจดัการ
ทรัพยากร การทาํผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นจริงและการตรวจวดั การวิเคราะห์และการปรับปรุง ทาํให ้
ไม่สามารถควบคุม ลดของเสีย ลดตน้ทุนได ้เน่ืองจากพนกังานยงัไม่เห็นถึงประโยชน์หรือ
มูลค่าเพิ่มจากการจดัทาํระบบน้ี จึงเป็นส่วนท่ีจะนาํมาพจิารณาปรับปรุงการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ 
โดยควรเนน้ถึงประโยชน์ของการมีระบบน้ีใชใ้นองคก์าร 
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช้งาน  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษาเร่ือง การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั
ผลิตภณัฑอ์ลูมิเนียมอลัลอยด ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษทั ไดกิ 
อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั ผูท้าํการวิจยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1.  จากผลขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการใชอ้ลูมิเนียมของกลุ่มประชากรตวัอยา่งลูกคา้ บริษทั 
ไดกิ อลูมิเนียม อินดสัทรี (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ส่วนใหญ่ช่องทางรู้จกับริษทัโดยผา่นทาง 
คนแนะนาํ นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ยงัมีลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการอีกมากแต่เขา้ไม่ถึงขอ้มูล ดงันั้น 
ทางหน่วยงานฝ่ายขายตอ้งทาํงานในเชิงรุกมากข้ึนโดยคน้หาติดต่อลูกคา้รายใหม่ใหม้ากข้ึน  
เพื่อเป็นการเพิม่ยอดขายใหก้บับริษทั 

2. ในเร่ืองของการเลือกใชอ้ลูมิเนียมอลัลอยดใ์นกลุ่มอาเซียน คาํตอบจากลูกคา้ 
ส่วนใหญ่จะตอบใชข้องประเทศไทย ดงันั้นควรศึกษาเพิม่เติมในเร่ืองการวางกลยทุธ์ทางการตลาด
เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เดิมไม่ใหต้ลาด AEC มาทาํใหเ้กิดการสูญเสียหรือถูกแยง่ชิงลูกคา้ 

3. จากการวิจยัคร้ังน้ีไดส่้งแบบสอบถามไปยงัเฉพาะผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือและผูจ้ดัการฝ่าย
ควบคุมคุณภาพเท่านั้น ควรจะส่งแบบสอบถามไปยงัผูจ้ดัการฝ่ายผลิตดว้ย เพราะเน่ืองจากเป็น
ผูใ้ชง้านโดยตรง จะทาํใหท้ราบถึงปัญหาต่าง ๆ เม่ือนาํไปใชง้านและจะไดน้าํมาปรับปรุงในเร่ือง
ของคุณภาพและการบริการต่อไปในอนาคต 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการเกบ็ขอ้มูลศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ISO14001: 2004 และ ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือไม่ เพราะในปัจจุบนัอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดใ้หค้วามสนใจ 
ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองของอาชีวอนามยัและความปลอดภยัมากข้ึนและยงัเก่ียวเน่ืองกบั 
การกีดกนัทางการคา้ ยกตวัอยา่งเช่น ในเร่ืองของ RoHS (Restrict of hazardous substance) สาร
อนัตรายตอ้งหา้มท่ีหา้มใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

2. ในเร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาด 7’Ps มีผลต่อการกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มของอุตสาหกรรมช้ินส่วนมอเตอร์ไซตแ์ละ
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มปริมาณยอดขายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เพราะเน่ืองจากทั้งสองกลุ่มน้ีเป็นอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัในกลุ่ม AEC เช่น ฐานการผลิต 
รถมอเตอร์ไซตท่ี์เวียดนาม เป็นตน้ 
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3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของโรงงานท่ีเจา้ของเป็นชาวยโุรปหรืออเมริกา เพราะ
เน่ืองจากงานวจิยัในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เจา้ของเป็นชาวญ่ีปุ่นและชาวไทย เพือ่จะไดเ้ป็นการเพ่ิม
ยอดขายและขยายฐานทางการตลาดเพ่ิมข้ึน  


