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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และการรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า รวมทั้ง
เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้ากับการรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในพ้ืนที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย Member, Potential 
Member และช่างไทย จ านวน 340 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยมีเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามลักษณะปลายปิดและใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช้
อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า การรับรู้ภาพลักษณ์และการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดและสถิติ
เชิงอนุมานเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ  
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้ามีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC) ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านความมั่นคงขององค์กร 
รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารและด้านองค์กร ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มลูกค้ามีการรับรู้ส่วน
ประสมทางการตลาด ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมาก โดยด้านที่มี
การรับรู้มากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดับ  ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มลูกค้ามีการรับรู้ภาพลักษณ์ของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด้านความสะดวกและในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและในภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2557 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปี 2556 ซึ่งมี
ผลมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุน รวมถึงการก าหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศที่
จะมีผลต่อเนื่องไปยังการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 
ของ ปี 2557 ยอดขายวัสดุก่อสร้างลดลงจากปี 2556 ท าให้มูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
อัตราการขยายตัวลดลงจากภาครัฐ แต่เอกชนมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 
 หลายองค์กรจึงหันมาส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
กระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ท าให้เกิดการสร้าง
ความคิดเชิงบวก ให้กับตัวองค์กร สินค้าและบริการ ในขณะเดียวกัน ยังมีการส่งเสริมการรับรู้ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดควบคู่กันไปเนื่องจากเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานด้านการตลาดและ
การวางกลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งยังเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้   
 คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed concrete หรือ RMC) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ส าคัญและถูก
น าไปใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณภาพที่สม่ าเสมอ สะดวกในการใช้ และประหยัดเวลาในการ
ก่อสร้าง อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในไทยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง
เพราะการขยายตัวของภาคก่อสร้าง โดยตลาดของคอนกรีตผสมเสร็จมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปีโดยดู
สถิติจากปี 2012-2014 โดยในปี 2012 ขนาดตลาดคอนกรีตผสมเสร็จ มีปริมาณขนาดเพ่ิมขึ้นถึง 22% 
ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการผลิตของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่เพ่ิมขึ้นมากเพ่ือรองรับตลาดการก่อสร้าง
ของประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม การคว้าโอกาสในอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จต้องอาศัยขีดความสามารถ
ได้แก่ การสร้างตราสินค้า (Branding) และชื่อเสียง การขยายเครือข่ายโรงงานผสมคอนกรีตอย่าง
รวดเร็วด้วยระบบแฟรนไชส์ การบริหารจัดการเครือข่ายโรงงาน การบริหารระบบโลจิสติกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ประกอบการซีเมนต์
รายใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือผู้ประกอบการรายเล็กเนื่องจาก มี
ศักยภาพในตลาดคอนกรีตผสมเสร็จในไทย เป็นตลาดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตสูง เป็นผลมาจาก
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์การแข่งขันสูง 
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 มีสัดส่วนการถือ
หุ้นจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 100% โดยจ าแนกอยู่ในกลุ่ม เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) มีสินค้าและบริการ จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มหลัก
ประกอบด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete) คอนกรีตส าเร็จรูป ระบบพ้ืนคอนกรีตอัด
แรงและวัตถุดิบในการก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าในส่วนของคอนกรีตผสมเสร็จที่
เป็นสินค้าที่ส าคัญของยอดประกอบการทั้งหมดของบริษัท ได้แก่  1) Member ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มี
ยอดการใช้คอนกรีตต่อปี 3,001 ลบ.ม .ขึ้นไป 2) Potential Member คือกลุ่มลูกค้าที่มียอดใช้
คอนกรีตผสมเสร็จ 1,001 – 3,000 ลบ.ม. ต่อปี และ 3) กลุ่มช่างไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มียอดใช้
คอนกรีตต่ ากว่า 1,000 ลบ.ม. ต่อปี 
 ข้อมูลจากปี 2012 ระบุถึงส่วนแบ่งทางการตลาดของคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC อยู่ที่ 44% 
ของตลาดคอนกรีตผสมเสร็จทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง  การรักษาส่วนแบ่งการตลาดจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญรวมถึงต้องวางกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งในด้านการรักษาภาพลักษณ์ด้านต่างๆตลอดจนการวางแผนกล
ยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาถึงรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 
(CPAC) ของกลุ่มลูกคา้ เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนาด้านภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดให้
ตอบสนองการรับรู้แลความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ของ

กลุ่มลูกค้า 
2. การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) 

ของกลุ่มลูกค้า  
3. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มของลูกค้า กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) 
4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มของลูกค้า กับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้
ศึกษาใช้รูปแบบการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีการวัดผลช่วงเวลาหนึ่ง 
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(Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิด (Close Ended 
Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม 
ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในพ้ืนที่ภาคใต้ คือ 1.) Member 2.) Potential 
Member และ 3.) ช่างไทย ตามฐานข้อมูลของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 2 เดือน คือ
เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ือใช้อธิบายตัวแปรเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า การรับรู้ภาพลักษณ์และการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด 
และการบรรยายเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
และตัวแปรตามในสมมติฐานต่างๆ    

ผลการวิจัยและอภิปราย 
จากการศึกษาพบว่าสามารถแยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า  
 พบว่าในภาพรวม ลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านความมั่นคงของ
องค์กร รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารและด้านองค์กร ตามล าดับ  
 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า พบว่า Member รับรู้ภาพลักษณ์ในด้านผู้บริหารและด้านความ
มั่นคงขององค์กรของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านองค์กร  
 ส่วน Potential Member รับรู้ภาพลักษณ์ในด้านธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านความมั่นคงขององค์กร  
 ทางด้านช่างไทย รับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความมั่นคงขององค์กรของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านองค์กรและด้านผู้บริหาร ตามล าดับ 
 
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) กลุ่มของลูกค้า   
 พบว่าในภาพรวม ลูกค้าท้ัง 3 กลุ่ม มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ของบริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมาก โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมา คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ   
 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า พบว่า Member รับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ   
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 ส่วน Potential Member รับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ  
 ทางด้านช่างไทย รับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ   
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของลูกค้า กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) 
 พบว่าทั้ง Member, Potential Member และช่างไทย มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด้านความสะดวกและในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มของลูกค้า กับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) 
 พบว่าทั้ง Member, Potential Member และช่างไทย มีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาดและในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
จากการสรุปผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  
 จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มลูกค้า มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านความมั่นคงของ
องค์กร รองลงมา คือ ด้านผู้บริหารและด้านองค์กร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนเรศร์ 
ภูฆัง (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (บสก.) พบว่า 
ในภาพรวมของระดับความคิดเห็นที่มีต่อระดับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (บสก.) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส าหรับปัจจัยระดับการรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (บสก.) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความเชื่อม่ันองค์กร มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านผู้บริหาร    
 สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากจากการรับรู้ของผู้บริโภคจะมีผลต่อการกระท าเนื่องจากบุคคลจะ
ตัดสินใจและมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์จากสิ่งที่เขารับรู้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 : 96) สอดคล้องกับ
การที่บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) มีสัดส่วนการถือหุ้นจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) 100% โดยจ าแนกอยู่ในกลุ่ม เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-
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Building Materials) เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูปรายแรกของไทย 
ที่ยึดหลักการผลิตสินค้า และการบริการตามมาตรฐานสากลมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปีและมีผล
ประกอบการอยู่ในระดับดีเยี่ยมตอบรับกับตลาดของคอนกรีตผสมเสร็จที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
โดยในปี 2012 ขนาดตลาดคอนกรีตผสมเสร็จ มีปริมาณขนาดเพ่ิมขึ้นถึง 22% มีจุดเด่นด้านนวัตกรรม
สินค้าและการบริการที่หลากหลายและครบวงจร ทั้งคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป
และวัตถุดิบ หิน ทราย ที่ผู้บริโภครู้จักดี ภายใต้ ตรา สินค้า “CPAC” ทั้งยังเป็นผู้ผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จรายแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 , มอก. 18001 , ISO/IEC 
17025 และ มอก. 213-2552ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนท าให้กลุ่มลูกค้าเกิดการรับรู้ว่าบริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) เป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ ด้านความมั่นคงขององค์กรในระดับสูง โดยสรุป 
จะเห็นได้ว่าการที่ผู้บริโภคมีการรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้า CPAC อยู่เสมอๆ นั้น จะเป็นผลให้ผู้บริโภคเกิด
ภาพลักษณ์ต่อตราสินค้า CPAC ในระดับมากที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งนั้น ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand 
Image) ถือเป็นผลรวมของการรับรู้ต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้านั้นๆ และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่อยู่
ในการรับรู้ของผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญในแง่ของการท าให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะตราสินค้าออก
จากตราสินค้าของคู่แข่งอ่ืนได้ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ทาให้เกิดผลในการสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับ
สินค้าให้เกิดกับผู้บริโภคนั่นคือ การวางต าแหน่งสินค้า (Product Positioning) ทั้งนี้ การวางต าแหน่ง
สินค้า (Positioning) ของ CPAC จึงมีความเกี่ยวพันอย่างยิ่งกับการรับรู้ (Perception) ของผู้บริโภค 
(Upshaw, 1995 : 23)     
 
การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  
 พบว่ากลุ่มของลูกค้ามีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในระดับมาก โดยด้านที่มีการรับรู้มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ   สอดคล้องกับผล
การศึกษาของณัฐ อิรนพไพบูลย์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับเหมาต่อส่วนประสม
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง พบว่าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงล าดับคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด  
 สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) มีสินค้าและ
บริการ ที่แบ่งกลุ่มหลักไว้อย่างชัดเจนและสามารถตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready-mixed Concrete) 2) คอนกรีตส าเร็จรูป 3.)  ระบบพ้ืน
คอนกรีตอัดแรง และ 4.)  วัตถุดิบในการก่อสร้าง เช่น หินและทราย เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของงานก่อสร้าง ทั้งบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน โรงงาน
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อุตสาหกรรม อาคารขนาดกลาง ถนนและโครงการขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้กลุ่มลูกค้ามีการรับรู้
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ใน
ระดับมากท่ีสุด   
 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของลูกค้า กับการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC)  
 พบว่ากลุ่มของลูกค้าที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC) ด้านความสะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของปรัชญาคม ล้วนรัตน์ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีผลต่อความไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่า
ภาพลักษณ์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย ด้านความสะดวกในการใช้บริการ มี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจโดยรวมที่มีต่อของบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศึกษาของพงษ์ศักดิ์ เล้าพานิช (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การตลาดที่มีความส าคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่าประเภทของลูกค้าที่ต่างกัน มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดโดยรวม ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความส าคัญต่อการเลือกซ้ือคอนกรีตผสมเสร็จแตกต่างกัน  
 สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกลุ่มลูกค้าให้ความส าคัญกับด้านความสะดวกในการใช้บริการ
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ซึ่งปัจจุบันบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC) ได้เปิดให้มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ 1) CPAC Call Center 02-555-
5555 ช่องทางให้บริการที่อ านวยความสะดวกให้ทุกกลุ่มลูกค้า 2) โฮมมาร์ท (HOME MART) ร้านค้า
วัสดุก่อสร้างคุณภาพ จาก SCG พร้อมทั้งบริการเรื่องวัสดุก่อสร้างครบวงจร 3) SCG Authorized 
Dealer ร้านผู้แทนจ าหน่าย ที่ถูกพัฒนาจากร้านผู้แทนจ าหน่ายทั่วไป เป็น SCG Authorized Dealer 
และ 4) CPAC Plant ศูนย์ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของ CPAC ทุกพ้ืนที่ ที่พร้อมส าหรับการติดต่อซื้อ
คอนกรีตผสมเสร็จจากลูกค้าที่เข้ามา ซึ่งทั้ง 4 ช่องทางที่เปิดให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า ล้วนมีล าดับ
ขั้นตอนในการที่ติดต่อที่สะดวก  ให้บริการรวดเร็ว ไม่ต้องรอนานและมีช่องทางในการติดต่อที่
หลากหลาย ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด้านความสะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของลูกค้า กับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  
 พบว่ากลุ่มของลูกค้าที่แตกต่างกันมีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากบริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ รวมทั้ง
ปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด 
ล้วนแล้วแต่เป็นที่รับรู้แก่กลุ่มลูกค้า 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ผลการศึกษาพบว่าบริษัทมีการโฆษณาผ่านป้ายโฆษณาท่ีติดหน้าหน่วยงานก่อสร้างและหน้า
โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ท าให้เกิดการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดได้ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
การประชาสัมพันธ์รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  สามารถ
ด าเนินการได้เองและควบคุมได้ เป็นการใช้สื่อที่มีอยู่ขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเป็นสื่อ
ที่มีค่าใช้จ่ายต่ าและสามารถเข้าถึงลูกค้าผู้ใช้บริการและประชาชนได้โดยตรง แต่เมื่อพิจารณาถึงการ
รับรู้ที่อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  ควรออกแบบสื่อ
กลุ่มดังกล่าวให้สะดุดตาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรืออาศัยการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมด้วย เช่น การจัด
นิทรรศการ การออกบูธ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ ทราบถึงความเคลื่อนไหวขององค์กร ท าให้มี
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางที่จะให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น 
ตลอดจนสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้อีกทางหนึ่ง 
 2. ผลการศึกษาพบว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ ท าให้เกิดการรับรู้มากกว่าการ
โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร วารสาร เกี่ยวกับการก่อสร้างที่น่าสนใจ ดังนั้นในการวางแผนเพ่ือ
เพ่ิมการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด ควรเลือกใช้สื่อโทรทัศน์เป็นช่องทางส าคัญที่จะสร้างการรับรู้ได้
ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยช่วยให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้รับสาร ทั้งในแง่ของการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร 
สินค้า การบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้เกิดความศรัทธา เชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กรในที่สุด และควรใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับการประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิง
รุก โดยพิจารณาเลือกใช้สื่อและซื้อสื่อให้เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง  
 3. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  ควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้นและประชาสัมพันธ์ซึ่งการกระท าขององค์กรให้ปรากฏแก่สายตาของ
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ประชาชนในระดับกว้าง เพ่ือให้ประชาชนเห็นว่านอกเหนือจากการด าเนินงานในทางธุรกิจที่หวังก าไร
แล้ว องค์กรยังให้ความใส่ใจกับกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 
 4. ควรมีการประเมินการรับรู้ทั้งด้านภาพลักษณ์และส่วนประสมการตลาดจากกิจกรรมต่างๆ 
ที่บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  ได้ด าเนินการไปทุกกิจกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนงาน ความคุ้มค่าของงบประมาณ เป็นต้น โดยต้องมีการประเมินผลการรับรู้ทั้งด้าน
ภาพลักษณ์และส่วนประสมการตลาดอย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับใช้และ
ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
 5. Member รับรู้ภาพลักษณ์ในด้านคุณภาพการบริการของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ด้านอ่ืนๆ ดังนั้น บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง 
จ ากัด (CPAC) จึงควรปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการให้บริการ ปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทมอบ
การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าโดยเท่าเทียมกันและสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เพ่ือ
จะได้สามารถน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 6. ทั้ง Potential Member และช่างไทยต่างรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านความสะดวกของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ด้านอ่ืนๆ ดังนั้น บริษัท 
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) จึงควรปรับปรุงการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยเพ่ิมความ
รวดเร็วและตรงต่อเวลาทุกครั้งตามความเร่งด่วนของลูกค้าในแต่ละราย และควรเพ่ิมความสะดวกใน
การติดต่อกับบริษัทผ่านช่องทางที่สามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว เช่น สามารถติดต่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีบริการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้
ตลอดเวลาเปิดท าการหรือหลังเวลาท าการของบริษัท นอกจากนั้น ควรมีการจัดท าแผนที่จุดลงสินค้า
และกระจายสินค้า รวมถึงขั้นตอนและความคืบหน้าในการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก 
 7. ทั้ง Member, Potential Member และช่างไทยต่างรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดในด้าน
การส่งเสริมการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้านอ่ืนๆ ดังนั้น บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) จึงควรเร่ง
ปรับปรุงด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือสื่อโฆษณาท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่บริษัทมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคมและเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าให้ลูกค้ารู้จักเพ่ิมมากขึ้นและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือจัดท าระบบสมาชิก
เพ่ือให้ส่วนลดพิเศษ รวมทั้งสะสมยอดซื้อเพ่ือแลกของสมนาคุณ โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะได้รับ
การบริการและเงื่อนไขพิเศษ อีกท้ังควรมีการแจกของที่ระลึกในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆ    
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ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพ่ิมเติม 
 1. การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของ
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ในพ้ืนที่ภาคใต้ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไป จึงควรจะ
มีการศึกษาในระดับพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึนหรือศึกษาซ้ าในพื้นที่เดิม เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
อนาคต        
 2. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะมีการพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ในการใช้มากขึ้นและนอกเหนือจากการวิจัย
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าการวิจัยต่อยอดในอนาคตจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล เพ่ือช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมถึงท าให้เกิดความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่จะมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท  
 3. ควรศึกษาตัวแปรที่เป็นผลเนื่องมาจากการรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาด
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ของกลุ่มลูกค้า เช่น ความพึงพอใจที่ได้รับ เพ่ือ
จะได้มองเห็นถึงความส าคัญของการการรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4. ควรเพ่ิมสถิติที่ใช้ในการวิจัย เช่น การวิเคราะห์ด้วย Regression เพ่ือสร้างโมเดลพยากรณ์
ถึงการรับรู้ภาพลักษณ์และส่วนประสมทางการตลาดของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 
(CPAC) ของกลุ่มลูกค้าในอนาคต  
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