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  การศึกษาวิจยัเร่ือง “การรับรู้การสร้างคุณค่าของสังคม การรับรู้ข่าวสาร การรับรู้ภาพลกัษณ์
ของผูบ้ริโภคโครงการร้านกาแฟ café amazon for chance”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ) เพ่ือศึกษาการรับรู้
รูปแบบ การรับรู้ข่าวสาร และการรับรู้ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริโภคร้านกาแฟ café amazon  for chance 

)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างทางลกัษณะประชากรของลูกคา้ café amazon for 

chance กับการรับรู้การสร้างคุณค่าร่วม การรับรู้ข่าวสาร และการรับรู้ภาพลกัษณ์ )  เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้การสร้างคุณค่าร่วม การรับรู้ข่าวสาร และการรับรู้ภาพลกัษณ์ ของ
ลูกคา้ café amazon  กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคร้านกาแฟ café amazon for chance ของบริษทั ปตท. 
จ ากดั มหาชน จ านวน  คน   

ผลการวิจยัพบวา่ )  การรับรู้การสร้างคุณค่าร่วม และการรับรู้ภาพลกัษณ์โครงการ องคก์าร 
และสินคา้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนการรับรู้ข่าวสารของโครงการ café amazon for 

chance มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง    )   การรับรู้การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม ของประชากรท่ี
แตกต่างกนั มีการรับรู้ไม่แตกต่างกนัเม่ือ เพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกนั ส่วนการรับรู้การสร้าง
คุณค่าร่วมแตกต่างกนัเม่ือ ระดบัการศึกษาและรายไดแ้ตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .  
และ การรับรู้ข่าวสารและการรับรู้ภาพลักษณ์โครงการร้านกาแฟ café amazon for chanceของ
ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั เม่ือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดแ้ตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .    ) การรับรู้การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม CSV ของบริษทั ปตท.จ ากดั มหาชน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ข่าวสารของโครงการโครงการร้านกาแฟ café amazon for chance

ของผูบ้ริโภค  และการรับรู้ภาพลกัษณ์ผูบ้ริโภคร้านกาแฟ café amazon for chance ในระดบัต ่า อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .  และการรับรู้ข่าวสารของโครงการโครงการร้านกาแฟ café amazon 

for chanceของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ผูบ้ริโภคร้านกาแฟ café amazon for 

chance ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .
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This research was aimed to study 1)  the perceived format, information and image of Café 

Amazon for Chance customers of 2)  the comparative differences between demographic factors of 

the customers and their perceived creating shared value, perceived information and perceived image 

3)  the relationship between perceived creating shared value, perceived information and perceived 

image of Café Amazon customers.   A sampling group was consisted of 400 customers from Café 

Amazon for Chance, which owned by PTT Public Company Limited. 
 The results revealed that 1)  perceived creating shared value and perceived image of the 

project, corporate and product were rated at a high level while perceived information of Café 

Amazon for Chance was rated at an average level 2)  Different demographics in gender, age and 

career had no significant difference in perceiving creating shared value while different in 

educational level and income differed at significant level of 0.05.  There was also no significantly 

difference in customers’  perceiving information and image of Café Amazon for Chance project 
among those of different gender, age, educational level and income.  3)  Perceived creating shared 

value of PTT Public Company Limited was positively correlated with customers’  perceiving 

information of Café Amazon for Chance project and image of the customers in a low level with 

statistical significance at 0.01. Accordingly, customers’ perceiving information of Café Amazon for 

Chance project was positively correlated with perceived image of the customers in a low level with 

statistical significance at 0.01. 


