บทคัดย่ อ
ชื่ อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ชื่ อผู้เขียน
ชื่ อปริญญา
ปี การศึกษา

การรับรู ้การสร้างคุณค่าร่ วม การรับรู ้ข่าวสารโครงการ และการ
รับรู ้ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟ café amazon for chance
นายภิญโญ ใหม่ละเอียด
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
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การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การรับรู ้การสร้างคุณค่าของสังคม การรับรู ้ข่าวสาร การรับรู ้ภาพลักษณ์
ของผูบ้ ริ โภคโครงการร้านกาแฟ café amazon for chance” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ) เพื่อศึกษาการรับรู ้
รู ปแบบ การรับรู ้ข่าวสาร และการรับรู ้ภาพลักษณ์ของผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟ café amazon for chance
) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างความแตกต่างทางลักษณะประชากรของลูกค้า café amazon for
chance กับการรั บรู ้ การสร้ างคุณค่าร่ วม การรั บรู ้ ข่าวสาร และการรั บรู ้ ภาพลักษณ์ ) เพื่อศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้การสร้างคุณค่าร่ วม การรับรู ้ข่าวสาร และการรับรู ้ภาพลักษณ์ ของ
ลูกค้า café amazon กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟ café amazon for chance ของบริ ษทั ปตท.
จากัด มหาชน จานวน คน
ผลการวิจยั พบว่า ) การรับรู ้การสร้างคุณค่าร่ วม และการรับรู ้ภาพลักษณ์โครงการ องค์การ
และสิ นค้าบริ การมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ส่ วนการรั บรู ้ ข่าวสารของโครงการ café amazon for
chance มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ) การรับรู ้การสร้างคุณค่าร่ วมทางสังคม ของประชากรที่
แตกต่างกัน มีการรับรู ้ไม่แตกต่างกันเมื่อ เพศ อายุ และอาชี พแตกต่างกัน ส่ วนการรับรู ้การสร้ าง
คุณค่าร่ วมแตกต่างกันเมื่อ ระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .
และ การรั บ รู ้ ข่ า วสารและการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ โ ครงการร้ า นกาแฟ café amazon for chanceของ
ผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน เมื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .
) การรับรู ้การสร้างคุณค่าร่ วมทางสังคม CSV ของบริ ษทั ปตท.จากัด มหาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู ้ข่าวสารของโครงการโครงการร้านกาแฟ café amazon for chance
ของผูบ้ ริ โภค และการรับรู ้ภาพลักษณ์ผบู ้ ริ โภคร้านกาแฟ café amazon for chance ในระดับต่า อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ . และการรับรู ้ข่าวสารของโครงการโครงการร้านกาแฟ café amazon
for chanceของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ภาพลักษณ์ผูบ้ ริ โภคร้านกาแฟ café amazon for
chance ในระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .
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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.

