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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจและภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื 

ผูใ้ชบ้รกิารรา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้          400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถติทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

ผลการวจิยัพบว่า 

1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพ โสด มรีะดบัการศกึษาอยูใ่น

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัท/เจา้ของกจิการ และมรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 

บาท 

2. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ในระดบัปาน

กลาง 

3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ Amazon Bio cup โดยรวมอยู่ใน

ระดบัด ีเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า อยู่ในระดบัดมีาก คอื ด้าน

สถาบนัหรือองค์กร และมีระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้าในระดบั ดี  คือ ด้านตรายี่ห้อ และด้าน

ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

4. บุคคลทีอ่ทิธพิลในการเลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup มากทีสุ่ด  คอื ตนเอง เมนูเครื่องดื่ม

รอ้นทีใ่ชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ทีเ่ลอืกบ่อยทีสุ่ด คอื กาแฟ   ส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio 

cup เน่ืองจาก คุณภาพ  และเลอืกซือ้เครือ่งดืม่อเมซอนประจาํจากรา้นทีต่ัง้อยูใ่นสถานีบรกิารน้ํามนั ปตท. 

5. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ เลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup โดยเฉลีย่ประมาณ  2 ครัง้/สปัดาห ์และ

สว่นใหญ่มค่ีาใชจ้่ายโดยเฉลีย่ประมาณ 68.50 บาท/ครัง้ 

6. ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุอาชพี และรายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ใน

ดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาหแ์ละดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้  แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 

.01 และ .05 ตามลาํดบั 
1

 

 

                                                   
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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7. ผู้บริโภคที่มี สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ ์

Amazon Bio cup ในดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01  

8. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup 

ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 และ .01 ตามลาํดบั 

9. พฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์ของผูใ้ชบ้รกิารรา้น 

Café Amazon  มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ด้านผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  ดา้นตรายี่หอ้ และดา้น

สถาบนัหรอืองคก์ร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

10. พฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ ของผูใ้ชบ้รกิาร

รา้น Café Amazon มคีวามสมัพนัธก์บัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นตรายีห่อ้ และดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: ความรูค้วามเขา้ใจ ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ พฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to study the cognitive and brand image affecting usage behavior on 

amazon bio cup packaging In Bangkok Metropolis. The sample in this research were 400 consumers 

within the Bangkok metropolis who had used Café Amazon. It was conducted by using questionnaires as 

the tool to collect the statistic data and using various methods in the data analysis including percentage, 

average, standard deviation, and the analysis of difference by using t-test, one-way analysis of variance, 

pearson product moment correlation coefficient. 

The results were analyzed as follows: 

1. Most of consumers are male, aged between 26 - 35 years old, being single; hold 

bachelor’s degree, being private company employees or business own and average monthly income 

within Baht 10,001 to 20,000. 

2. Most of consumers have their own overall cognitive on amazon bio cup packaging in the 

moderate level.  

3. Most of consumers have their own overall brand image on amazon bio cup packaging in 

the good level.  The brand image on institutional image is in the very good level. The brand image on 

brand image and product or service Image are in good level.  

4. The majority of which usage behavior on amazon bio cup packaging is oneself, coffee 

menu have their favorites, quality is main reason to usage and often buy amazon drinks in PPT life 

station.  

5. Most consumers are usage amazon bio cup packaging twice a week and average expense 

per one time is Baht 68.50. 
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6. Consumers with different age, occupation and income have different usage behavior on 

amazon bio cup packaging in the frequency of usage per week and expense per one time at statistical 

significance of 0.01 and 0.05 levels, respectively. 

7. Consumers with different marital status and education level have different usage behavior 

on amazon bio cup packaging in the frequency per week at statistical significance of 0.01 level. 

8. Consumers with different cognitive have different usage behavior on amazon bio cup 

packaging in the frequency of usage per week and expense per one time at statistical significance of 

0.05 and 0.01 levels, respectively. 

9. The usage behavior on amazon bio cup packaging in term of frequency per week is related 

to product or service image, brand image and institutional image aspects with statistical significance of 

0.01 levels. The relation are at low level and in the same direction. 

10. The usage behavior on amazon bio cup packaging in term of expense per one time is 

related to brand image and institutional image aspects with statistical significance of 0.01 levels. The 

relation are at low level and in the same direction.  
 

Keywords: Cognitive, Brand Image, Usage behavior on the Amazon Bio cup packaging 

 

บทนํา 

เป็นทีรู่ก้นัดวี่าการทาํธุรกจิยุคใหม่ตอ้งใหค้วามสนใจกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ธุรกจิรา้นกาแฟเป็นธุรกจิทีค่วร

คาํนึงถงึสิง่แวดลอ้มเช่นกนั เน่ืองจากมอีตัราการขยายตวัสงูอย่างต่อเน่ือง ทําใหก้าแฟเป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภค

มากขึน้ แต่เมื่อปญัหาโลกรอ้นมคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ คาํว่าสิง่แวดลอ้มจงึมอีทิธพิลมากขึน้ ผูบ้รโิภคใหค้วามใส่ใจ

และอุดหนุนสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ตวัอย่างหน่ึงทีน่่าสนใจคอื บรรจุภณัฑแ์กว้พลาสตกิ Amazon 

Bio Cup ของรา้น Café Amazon เน่ืองจากนวตักรรมแกว้พลาสตกิทีส่ามารถย่อยสลายกลบัคนืสู่ธรรมชาตไิด้

ทัง้หมด (compostable plastic) แกว้กระดาษเคลอืบดว้ยพลาสตกิชนิด PBS ทีย่่อยสลายได ้100% ถูกนํามาใช้

ทดแทนบรรจภุณัฑก์ระดาษทีเ่คลอืบดว้ยพลาสตกิชนิด LDPE ทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนั ซึง่หลงัจากทีต่วัเน้ือกระดาษ

ย่อยสลายไปแลว้จะยงัคงเหลอืฟิลม์พลาสตกิ LDPE ทิง้ไวก่้อใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม แต่การเคลอืบกระดาษ

ดว้ยพลาสตกิชวีภาพชนิด PBS จะช่วยลดปญัหาขยะพลาสตกิตกคา้งได ้ เพราะเมื่อดื่มเสรจ็แลว้สามารถทิง้ได้

อย่างสนิทใจโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะทาํใหส้ิง่แวดลอ้มเสยีหาย  

จดุเด่นของ พลาสตกิชวีภาพ คอืสามารถขึน้รปูไดห้ลากหลาย มคีวามแขง็แรง ยดืหยุน่ และรไีซเคลิได้

เหมอืนพลาสตกิทัว่ไปหากมขีอ้จํากดับา้ง เช่น ไม่ทนรอ้น หรอืถ้าใชเ้ป็นขวดน้ํากม็อีายุใชง้านไดน้านไม่เกนิ 4-6 

เดอืน นอกจากน้ีพลาสตกิชวีภาพ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติ ถือเป็นสิง่สาํคญัทีช่่วยลด

ภาวะโลกรอ้น เพราะใชว้ตัถุดบิจากพชืทีส่ามารถปลูกทดแทนได ้ขณะทีปิ่โตรเลยีมใชแ้ลว้หมดไป และทีส่าํคญั

สามารถย่อยสลายไดด้ว้ยวธิกีารทางชวีภาพ ทําใหไ้ม่ต้องลงทุนจํานวนมหาศาลเพื่อจดัการกบัปญัหาขยะลน้โลก 

เรยีกวา่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มตลอดหว่งโซ่แหง่คณุคา่ (value chain) 

ทัว่โลกจงึไดใ้หค้วามสาํคญักบัการอนุรกัษ์พลงังาน และการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม ตลาดหลกัของ Bio 

plastics อยูใ่นยโุรป และสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นกลุ่มประเทศทีใ่หค้วามสาํคญัดา้นสิง่แวดลอ้มคาดวา่ความตอ้งการใช ้

Bio plastics มแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้จาก 725,000 ตนัในปี 2010 เป็น 1.7 ลา้นตนั ในปี 2015 (Growth 27% 

ต่อปี) ซึง่ในอนาคตหาก Café Amazon สามารถนํา Amazon Bio Cup มาใชท้ดแทนแกว้พลาสตกิทีใ่ชอ้ยู่ในรา้น 
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ณ ปจัจุบนัไดท้ัง้หมด จะชว่ยลดขยะประเภทใชแ้ลว้ทิง้แบบเดมิทีม่กีารใชง้านอยู่ทีป่ระมาณ 2.7 ลา้นแกว้ต่อเดอืน 

ไดก้วา่ 800 ตนัต่อปี 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา ความรูค้วามเขา้ใจและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่่งผล

ต่อพฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่บรรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ต่าง

จากบรรจุภณัฑ์ทัว่ไป คอื สามารถย่อยสลายได้ และใชแ้ล้วทิ้งได้เลย อกีทัง้ปจัจุบนัผู้บรโิภคให้ความสําคญักบั

สิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก ซึง่ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเขตกรุงเทพมหานครเน่ืองจากเขตกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางของ

แหล่งธรุกจิ และมปีระชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึง่ตรงกบักลุ่มผูบ้รโิภคในการทาํวจิยัครัง้น้ี 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ Amazon Bio cup จําแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้

2. เพือ่ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพือ่ศกึษาภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ Amazon ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon 

Bio cup ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได ้ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup แตกต่างกนั  

 2. ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ

ใชบ้รรจภุณัฑแ์ตกต่างกนั  

 3. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อา้งองิจากแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ครอบครวั จํานวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายได้ต่อเดอืน ลกัษณะงานประชากรศาสตร์

เป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้น

จติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะ

สามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะ

ทางจติวทิยาต่างกนั 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจ อ้างอิงทฤษฎีและแนวคิดของ เบญจมิน  บลูม 

(Benjamin S. Bloom อา้งในอกัษร สวสัด.ี 2542: 26-28) ซึ่งไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการรบัรู้หรอืพุทธพิสิยั 

(Cognitive domain) ของคนว่าความรูม้ ี6 ระดบั คอื ความรู ้ความเขา้ใจ การนําไปปรบัใช้ การวเิคราะห ์การ

สงัเคราะห์ และการประเมนิผล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการกําหนดแบบสอบถามดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั 

Amazon Bio cup และแนวคดิทฤษฎขีอง Schiffman and Kanuk (2000: 200) ซึง่ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบของ

ทศันคตไิว ้3 ส่วน ไดแ้ก่ส่วนความเขา้ใจ ส่วนของความรูส้กึ และส่วนของพฤตกิรรม กําหนดแบบสอบถามโดย

เห็นว่า การที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิง่หน่ึงสิง่ใดต่างกันก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความเข้าใจ มีความรู้สึกหรือมี

แนวความคดิแตกต่างกนั ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชค้วามรู ้3 ระดบั ไดแ้ก่ ความรู ้ความเขา้ใจ การนําไปปรบัใช ้และส่วนของ

ทศันคต ิคอื สว่นความเขา้ใจ เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการแบบสอบถามดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั Amazon 

Bio cup  

3. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ซึ่งอ้างองิแนวความคดิเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ที่

เกีย่วขอ้งกบัองค์กรธุรกจิของ Kotler (Kotler. 2000: 296) ได้จํากดัขอบเขตเป็น 3 ประเภท คอื ภาพลกัษณ์

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ภายลกัษณ์ตรายีห่อ้ และภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์ร  

4. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค อ้างองิธงชยั สนัติวงศ ์(2525: 17) การวเิคราะห์

พฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื คาํถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6WS และ 1H ซึ่งประกอบด้วย 

WHO, WHAT, WHY WHO, WHEN, WHERE และ HOW เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการหรอื 70S ซึง่

ประกอบดว้ย OCCUPANTS OBJECT, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, OUTLETS และ 

OPERATIONS 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ชบ้รกิารรา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่

ทราบจํานวนที่แน่นอน ผู้วจิยัจงึได้กําหนดกลุ่มขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดตวัอย่าง (กลัยา  

วาณิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ฉะนัน้ขนาดตวัอย่างทคีํานวณไดเ้ท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่จํานวนตวัอย่างไว ้5% 

ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 15 ตวัอยา่ง เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด จงึไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 ตวัอย่าง 

ผูว้จิยัใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sample) โดยทําการจบัฉลากเพื่อ

เลอืกสาขาจากรา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 133 สาขา มา 8 สาขา ไดแ้ก่ เทสโกโ้ลตสั 

สาขาจรญัสนิทวงศ,์ ศนูยก์ารคา้ยเูนียนมอลล,์ สถานีบรกิารน้ํามนั ปตท.สาขาสนามเป้า, โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์

ประชาชื่น, หา้งสรรพสนิคา้เอสพลานาด รชัดา, สถานีบรกิารน้ํามนั ปตท.สุขุมวทิ 62, เทสโกโ้ลตสั สาขาหลกัสี ่

และสถานีขนสง่สายใต ้ 

    ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดตวัอย่างในแต่ละสาขาจํานวน

เทา่ๆ กนัตามสดัสว่นจะไดส้าขาละ 50 คน 

  ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูใ้หค้วาม

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามใหค้รบจาํนวน 400 ชุด 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชพี รายได ้มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended response question) จาํนวน 6 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup มลีกัษณะเป็นคําถามปลายปิด              

(Closed-ended response question) ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) จํานวน 9 ขอ้ ซึง่มตีวัเลอืก คอื             
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ใช่และไม่ใช่ กาํหนดเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี คอืคาํตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิให ้0 คะแนน มหีลกัเกณฑก์ารให้

คะแนนโดยใชก้ารวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้  

 ส่วนท่ี 3 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ เป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) เป็นการให้

คะแนนแบบ Likert (Method of summated ratings: Likert scale) จํานวน 8 ขอ้เกณฑร์ะดบัคะแนนขอ้คําถาม

มาตราสว่นประเมนิคาํตอบ (Likert scale question) แบง่เป็น 5 ระดบั 

 ส่วนท่ี 4 พฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup โดยขอ้ 1-5  เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภท

นามบญัญตั ิ(Nominal scale) และขอ้ 6-7 เป็นขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio Scale) 

 

ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

 เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีํานวน  304 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.0 และ

เพศชาย มจีาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 ตามลาํดบั 

 อายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 26-35 ปี จํานวน 180  คน คดิเป็นร้อยละ 45.0 

รองลงมา คอื อาย ุ21-25 ปี จาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 ถดัมามอีาย ุ15-20 ปี จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 18.8  อาย ุ36-45 ปี จาํนวน 49 คน และอายุ 36 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15..8 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด มจีํานวน 336คน คดิเป็น

รอ้ยละ 84.0 และมสีถานภาพ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบวา่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมจีาํนวน 246 คน 

คดิเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมามรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 28.3 และมี

ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีจาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามลาํดบั 

 อาชีพ  อาชพี  พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัท/เจา้ของกจิการ   ม ี

จาํนวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5  รองลงมาเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา มจีาํนวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และ

เป็นขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มจีาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ตามลาํดบั 

 รายได้ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท มจีาํนวน 142 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.5  รองลงมามรีายไดต่้อเดอืน ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท  มจีาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

28.7 ถัดมามีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป  มีจํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 และมรีายได้ต่อเดือน 

20,001-30,000 บาท ม ี49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 ตามลาํดบั 

2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบับรรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup 

 ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Café Amazon ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารรา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มรีะดบัความรูค้วาม

เขา้ใจในระดบัปานกลาง มจีาํนวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมามรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจในระดบัสงู  มี

จํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.7 และ มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจในระดบัตํ่า มจีํานวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

11.0 ตามลาํดบั  

3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินค้า Amazon Bio cup 

 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ Amazon Bio cup ของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบั ด ีโดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06  

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่   
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 ด้านผลิตภัณฑ์หรอืบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีทุกขอ้ คอื ร้าน Café Amazon มผีลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพได้

มาตรฐาน  มบีรรจุภณัฑ์ที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค และ มพีนักงานที่ให้การบรกิารที่ด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02  

3.97 และ 3.71 ตามลาํดบั 

 ด้านตรายี่ห้อ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีทุกขอ้ คอื มคีวามผูกพนักบัตรายีห่อ้ Amazon เพราะอยู่คู่กบัสถานี

บรกิารน้ํามนั ปตท. มาเป็นเวลานาน และ รูส้กึมคีวามมัน่ใจ และมคีวามเชื่อถอื ในตรายีห่อ้ Amazon เพราะเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07  และ 3.91 ตามลาํดบั 

 ดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดมีาก 1 ขอ้ คอื ปตท.มชีื่อเสยีงและความมัน่คง โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.26 และผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเหน็ในระดบัด ี2 ขอ้ คือ ปตท.มคีวามตระหนักถึงความ

ปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร และ ปตท.มคีวามรบัผดิชอบ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  

42.6 และ 3.91 ตามลาํดบั 

4. การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใช้บรรจุภณัฑ์ Amazon Bio cup 

 ใครมอีทิธพิลในการเลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup มากทีส่ดุ พบว่า บุคคลทีอ่ทิธพิลในการ

เลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup มากทีสุ่ด  คอื ตนเอง จํานวน 315 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.7 รองลงมาคอื

เพือ่น จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.0  ถดัมาคอื ครอบครวัจํานวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0  และพนักงาน 

จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3  ตามลาํดบั 

 เมนูเครื่องดื่มรอ้นทีใ่ชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ทีเ่ลอืกบ่อยทีสุ่ด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ เลอืกเมนู กาแฟ  จาํนวน 193 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3  รองลงมาคอื โกโก ้  จาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

25.5   ชา จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  และเมนูอื่นๆ เช่น นมสด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

ตามลาํดบั 

 ปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุทีท่าํใหเ้ลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup เน่ืองจาก คุณภาพ  จํานวน 221 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.3  รองลงมาคอื 

รกัษาสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8  ตามเพื่อน จํานวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 และอร่อย/

อยากลอง จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 ตามลาํดบั 

 เลือกซื้อเครื่องดื่มอเมซอนจากที่ใด บ่อยที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเลือกซื้อ

เครื่องดื่มอเมซอนประจําจาก ร้านที่ตัง้อยู่ในสถานีบรกิารน้ํามนั ปตท. จํานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.70 

รองลงมาคอื รา้นทีต่ัง้อยูต่ามสถานทีท่าํงาน จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3  และรา้นทีอ่ยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ 

จาํนวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 ตามลาํดบั 

 เลือกซื้อเครื่องดื่มอเมซอนในช่วงเวลาใดมากที่สุด พบว่า ช่วงเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อ

เครื่องดื่มอเมซอนมากทีสุ่ดคอื   คอื กลางวนั  จํานวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.3 รองลงมาคอื เชา้จํานวน 92 

คน คิดเป็นร้อยละ 23.0  ถัดมาคือ เย็น จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4  และตามสะดวก/ไม่จํากดัเวลา/

เดนิทางไปต่างจงัหวดั จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ตามลาํดบั     

 ความถี่ในการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup (ครัง้/สปัดาห)์ พบว่า ส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รรจุภณัฑ ์

Amazon Bio cup โดยเฉลีย่ประมาณ  2 ครัง้/สปัดาห ์ ตํ่าสดุที ่1 ครัง้/สปัดาห ์และสงูสดุที ่7 ครัง้/สปัดาห ์    

 ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เมนูเครื่องดื่มรอ้นของอเมซอนในแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) พบว่า ส่วนใหญ่มี

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ประมาณ 68.50 บาท/ครัง้ ตํ่าสดุที ่40 บาท/ครัง้ และสงูสดุที ่300 บาท/ครัง้ 
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อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ความรู้ความเขา้ใจและภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้

บรรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุอาชพี และรายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ใน

ดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาหแ์ละดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้  แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั 

.01 และ .05 ตามลาํดบั   

ด้านอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 ปี ขึน้ไป มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ใน

ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้  มากทีส่ดุ อาจจะเน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภคในช่วง

อายุดงักล่าว เป็นผูท้ี่ทํางานมาสกัระยะหน่ึงแล้ว มรีายได้ค่อนขา้งสูง จงึมกีําลงัในการซื้อทัง้ในด้านความถี่และ

ปรมิาณการซือ้ที่มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่อายุน้อยกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในวยัทํางานช่วงต้น 

รายได้ยงัไม่สูงมากนัก  ทําให้ความถี่ในการใช้ต่อสปัดาห์ และค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ น้อยกว่ากลุ่มที่มอีายุ

มากกวา่ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัญธร ลลติกมลสุข (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้บรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร  ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ

แตกต่างกนัมคีวามตัง้ใจซือ้บรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บรโิภคทีเ่ป็นนักเรยีน/นักศกึษา  มพีฤตกิรรมการใช้บรรจุภณัฑ์ Amazon Bio 

cup ในดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาหม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทั/เจา้ของกจิการ  

และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงานบรษิัท/เจา้ของกจิการ มพีฤตกิรรมการใช้บรรจุภณัฑ์ Amazon Bio cup ดา้น

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ มากทีส่ดุ ตามลาํดบั อาจจะเน่ืองจากวา่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา เป็นกลุ่มทีอ่ยู่

ในช่วงวยัรุ่น มสีงัคมกบักลุ่มเพื่อนและมกัมกีารนัดพบปะกนัตามรา้นกาแฟต่างๆ บ่อยครัง้กว่าผูบ้รโิภคกลุม่อื่นที่

มกัจะไปแวะทีร่า้นในบางช่วงเท่านัน้ เช่น เช้า และกลางวนั ดงันัน้จงึอาจจะเป็นผลทําให้ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นนักเรยีน/

นกัศกึษา เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ในดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาหม์ากทีส่ดุ 

แต่สาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทั/เจา้ของกจิการ เป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการ

ใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup มากทีสุ่ด เน่ืองจากว่าเป็นกลุ่มทีม่รีายไดป้ระจําทีแ่น่นอน มคีวามมัน่คง จงึมี

กาํลงัซือ้มากวา่ผูบ้รโิภคทีย่งัคงเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา ทีย่งัไมม่รีายได ้ทําใหม้ขีอ้จํากดัในการใชจ้่ายต่างๆ ดงันัน้

อาชพีทีแ่ตกต่างกนัจงึส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนั  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อาจารีย์ ธานีรณานนท์ (2548: 93-94)  ศึกษาเรื่อง ทัศนคติทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อน้ําผลไมพ้รอ้มดื่มตราทปิโกข้องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อน้ําผลไม้พร้อมดื่มตราทิปโก้ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ ดา้นสถานทีท่ีซ่ือ้บ่อยทีส่ดุ ดา้น

เหตุผลในการซือ้ และดา้นประเภทของน้ําผลไมพ้รอ้มดืม่ทีซ่ือ้  แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

 ด้านรายได้พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้20,001 - 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon 

Bio cup ในดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาหม์ากทีส่ดุ และผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้ 10,001 - 20,000 บาท มพีฤตกิรรม

การใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ มากทีสุ่ด ตามลําดบั   เน่ืองจากว่า เป็น

กลุม่ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดใ้นระดบัปานกลาง หน้าทีก่ารงานค่อนขา้งที่จะมคีวามมัน่คง  ซึ่งค่อนขา้งที่จะมกีําลงัซื้อ 

รวมถึงเป็นกลุ่มทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ค่อนขา้งให้ความสนใจต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ดงันัน้อาจจะเป็นไปได้ว่าผูบ้รโิภค

กลุม่น้ีจะมรีะดบัพฤตกิรรมการบรโิภคมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดอ้ื่นๆ  โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรชนก 

กฤษณรุ่งเรอืง  (2549) ศกึษาเรื่อง  ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มน้ําผลไมผ้สมแอล-คาร์นิทนีตรายู

นิฟไอเฟิรม์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
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พฤตกิรรมการซือ้เครือ่งดืม่น้ําผลไมผ้สมแอล-คารนิ์ทนีตรายนิูฟ ไอเฟิรม์ ในดา้นจํานวนทีซ่ือ้ต่อครัง้ ในดา้นมูลค่า

ทีซ่ือ้ต่อครัง้  แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

 2. ผู้บริโภคที่ม ีสถานภาพสมรส และระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ ์

Amazon Bio cup ในดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01  โดยพบว่า   

 ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดมพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio 

cup ดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาหม์ากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั เน่ืองจากว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี

สถานโสดนัน้ยงัไมม่ภีาระทีต่อ้งรบัผดิชอบมากนกั จงึทาํใหส้ามารถทีจ่ะใชจ้า่ยต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ เมื่อเทยีบกบั

ผูบ้รโิภคทีม่คีรอบครวัแลว้ ทีย่่อมต้องมภีาระทางครอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบมากขึน้ ทําใหใ้นการใชจ้่ายแต่ละครัง้

ต้องคํานึงถงึปจัจยัต่างๆก่อน  โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538:41) กล่าวว่า สถานะทาง

สงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบุคคลมอีทิธพิลอย่างสาํคญัต่อปฏกิริยิา

ของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้ง่สารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคตคิา่นิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 

 ด้านระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์

Amazon Bio cup ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาหม์ากทีส่ดุ อาจจะเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีเป็นกลุ่มทีเ่ริม่ทํางานมาสกัระยะ มกีําลงัซือ้ หรอือาจจะค่อนขา้งใหค้วามสาํคญัต่อการใชผ้ลติภณัฑท์ี่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม จงึทําใหม้พีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาห ์มากกว่ากลุ่มอื่น โดยสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ธญัญรตัน์ ศิริกาญจนพงศ์ (2551) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มโลว์แคลอรี่ (Low 

Calorie Drink) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า  ระดบัการศกึษา มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่โลวแ์คลอรี ่(Low Calorie Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ใน ดา้นความถี่

ในการดื่มเครื่องดื่มโลวแ์คลอร ี(Low Calorie Drink) โดยเฉลีย่ต่อสปัดาห ์ดา้นปรมิาณเครื่องดื่มโลวแ์คลอร ี(Low 

Calorie Drink) ในแต่และครัง้ และดา้นประโยชน์ทีต่้องการจากการดื่มเครื่องดื่มโลวแ์คลอร ี(Low Calorie Drink)  

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05  

3. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup 

ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 และ .01 ตามลําดบั  โดยพบว่า  ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจตํ่า มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์

Amazon Bio cup น้อยกว่าบรโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจปานกลาง และน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรู้

ความเขา้ใจสงู และผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจปานกลาง มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio 

cup น้อยกวา่บรโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจสงู ทัง้ในดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์และดา้นคา่ใชจ้า่ยในการ

ซือ้ต่อครัง้ อาจจะเน่ืองจากว่า หากว่าผูบ้รโิภคมคีวามรู้ความเขา้ใจถึงประโยชน์ของการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon 

Bio cup ที่มากกว่า ย่อมทําให้เกดิพฤตกิรรมทีจ่ะใชม้ากกว่า เน่ืองจากทราบว่า Amazon Bio cup เป็นแก้ว

กระดาษเคลอืบพลาสตกิทีส่ามารถย่อยสลายได ้สามารถช่วยลดปญัหาเรื่องการกําจดัขยะพลาสตกิไดเ้ป็นอย่างด ี

หรอืปรมิาณการผลติไบโอพลาสตกิมจีาํนวนน้อยกวา่พลาสตกิแบบปกต ิซึง่เป็นขอ้ดขีองไบโอพลาสตกิน้ี นอกจาก

จะย่อยสลายง่าย ไม่ทิง้สารตกคา้งที่เป็นอนัตรายต่อสิง่แวดล้อม เหมอืนกบัพลาสตกิจากปิโตรเลยีมแล้ว ยงัเป็น

มติรต่อสขุภาพของผูบ้รโิภคดว้ย กล่าวคอื จะไม่ปลดปล่อยสารเคมทีีเ่ป็นพษิต่อร่างกาย ซึง่มกัก่อใหเ้กดิมะเรง็ใน

ระยะยาว จงึเป็นทีนิ่ยมมากในการทําบรรจุภณัฑข์องอาหาร เครื่องดื่ม และของรบัประทานเล่นต่างๆ ดงันัน้หาก

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัทีม่ากกวา่ กจ็ะทาํใหพ้ฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ทัง้ใน

ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจที่

น้อยกวา่  
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 4. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  ดา้นตรายีห่อ้ และดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาห ์ของผูใ้ชบ้รกิาร

รา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

ดา้นตรายีห่อ้ และดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ดา้น

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ ของผูใ้ชบ้รกิารรา้น Café Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 โดยปจัจยัทัง้หมดมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมรีะดบัความ

คดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  ดา้นตรายีห่อ้ และดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร เพิ่มขึน้ จะ

ทําให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการใช้บรรจุภณัฑ์ Amazon Bio cup  ด้านความถี่ในการใช้ต่อสปัดาห์ และด้าน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ เพิ่มขึ้นในระดบัตํ่า เน่ืองจากว่า  ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ให้ความสําคญัเกี่ยวกับ

ภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ มากนัก ในขณะที่ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดอียู่แล้ว  และใช้

บรกิารร้าน Café Amazon มาค่อนขา้งนาน จนมคีวามมัน่ใจในคุณภาพของสนิค้า และชื่อเสยีงขององคก์ร จงึ

อาจจะทาํใหป้จัจยัดงักล่าวสง่ผลต่อระดบัการเกดิพฤตกิรรมในระดบัทีค่อ่นขา้งตํ่า แต่อย่างไรกต็ามผูบ้รโิภคยงัเหน็

ว่าปจัจยัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านผลิตภัณฑ์หรอืบริการ  ด้านตรายี่ห้อ และด้านสถาบนัหรือองค์กร นัน้เป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ดา้นความถีใ่นการใชต่้อสปัดาห ์  

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจยั 

จากผลการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช ้           

บรรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งัน้ี 

 1. จากการศึกษาครัง้น้ีสามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น เน่ืองจาก

ผลการวจิยัครัง้น้ีให้ความสําคญักบัผูบ้รโิภคกลุ่มผู้บริโภคที่มอีายุ 36 ปี ขึน้ไป มีพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ ์

Amazon Bio cup ในดา้นความถี่ในการใชต่้อสปัดาห ์และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ มากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีม่ี

รายได ้20,001 – 30,000 บาท และเป็นนกัเรยีน/นักศกึษา มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup ใน

ดา้นความถี่ในการใช้ต่อสปัดาห์มากที่สุด และผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้10,001 – 20,000 บาท และมอีาชพีพนักงาน

บรษิทั/เจา้ของกจิการ มพีฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 

เพื่อให้การวางกลยุทธท์างการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรงกบักลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ดและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่พีฤตกิรรมการใชบ้รรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ทีแ่ตกต่างกนั 

 2. บรษิทัควรใหค้วามสาํคญักบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์Amazon Bio cupเน่ืองจากผล

การศกึษาครัง้น้ีพบว่า ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรรจุภณัฑ ์Amazon Bio cup  ของผูบ้รโิภคในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยยงัมบีางประเดน็ทีผู่บ้รโิภคสว่นใหญ่ไม่เขา้ใจเช่น Amazon Bio cup เป็นแกว้กระดาษเคลอืบ

พลาสตกิทีส่ามารถใชแ้ลว้นํากลบัมาใชใ้หม ่และใชส้าํหรบับรรจุเครื่องดื่มแบบเยน็ ซึง่ส่วนใหญ่ยงัเขา้ใจไม่ถูกต้อง 

โดยอาจจะมอีาจจะมกีารประชาสมัพนัธผ่์านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของ เวบ็บอรด์ หรอือาจจะจดัทําเอกสาร

ความรูฉ้บบักระเป๋า โบวช์วัร ์แจกแก่ลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิาร รวมถงึอาจจะมขีอ้ความในบรรจุภณัฑท์ีส่ ื่อถงึประโยชน์

ของ Bio cup ทีผู่บ้รโิภคสามารถทีจ่ะเขา้ใจไดไ้มย่าก หรอือาจจะมกีารจดักจิกรรมโดยเป็นการตอบประเดน็คาํถาม

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบับรรจุภณัฑ์ Bio cup ชงิรางวลั ทัง้น้ีเพื่อสร้างความรูแ้ละความเขา้ใจในประเดน็ทีย่งัไม่ชดัเจน

เกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์Amazon Bio cup ใหม้ากยิ่งขึน้ 

 3. บรษิทัควรใหค้วามสาํคญักบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ Café Amazon  คอื ดา้นผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ดา้นตรายีห่อ้  และดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร โดยการสรา้งบุคลกิและคุณค่าแก่สนิคา้ การนําเสนอความแตกต่างที่

ชดัเจนของสนิคา้ หรอืการสรา้งภาพลกัษณ์ในใจของผูบ้รโิภค โดยการถ่ายทอดภาพลกัษณ์เหล่าน้ีผา่นชอ่งทางการ
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สือ่สารทกุชนิดและการสือ่สารตราสนิคา้ ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ถงึแมว้า่การศกึษาครัง้น้ีโดยภาพรวม

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ Café Amazon  อยูใ่นระดบั ด ีแต่ยงัมบีางขอ้ทีค่่อนขา้งน้อยกว่า

ขอ้อื่นๆ เชน่ การบรกิารของพนกังานทีด่ ีการเพิม่ความรูส้กึมคีวามมัน่ใจ และความเชื่อถอื ในตรายีห่อ้ Amazon 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มดงันัน้ บรษิัทจงึควรเร่งดําเนินการ แก้ไข ปรบัปรุง ขอ้บกพร่องใหด้ขีึน้ เพื่อเสรมิสร้าง

ภาพลกัษณ์ทีด่ ีรวมทัง้รกัษาระดบัความเป็นมาตรฐานในดา้นอื่นๆไว ้ เป็นต้น โดยเรยีงลําดบัตามความสาํคญัแต่

ละดา้นดงัน้ี 

     3.1 ดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร บรษิทัควรสรา้งความเชื่อมัน่หรอืเพิม่ความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ

องค์การหรือสถาบัน โดยมีนโยบายการบริหารและการดําเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทที่ตระหนักถึงความ

ปลอดภยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การดาํเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีผู่บ้รโิภคสามารถ

รบัรูไ้ด ้เช่น การดาํเนินงานทีไ่ม่มผีลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม เน่ืองจากภาพลกัษณ์องคก์รเป็นภาพ

ที่สะท้อนถึงการบริหารและการดําเนินงานขององค์การ ทัง้ในแง่ระบบบริหารจดัการ บุคลากร (ผู้บริหารและ

พนกังาน) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการทําประโยชน์แก่สาธารณะ และจากการศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์ตรา

สนิคา้ Café Amazon  ดา้นสถาบนัหรอืองคก์ร เป็นปจัจยัทีผู่บ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์มากทีสุ่ด 

ดงันัน้ควรรกัษาภาพลกัษณ์ทีด่น้ีีไว ้

     3.2 ดา้นตรายีห่อ้ บรษิทัต้องพยายามสร้างภาพลกัษณ์ของตรายี่หอ้ เพื่อให้ผู้บรโิภครูส้กึมคีวาม

มัน่ใจและมคีวามเชื่อถอื ในตรายีห่อ้ Amazon ว่าเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความผูกพนักบัตรายีห่อ้ 

Amazon เพราะอยูคู่ก่บัสถานีบรกิารน้ํามนั ปตท. มาเป็นเวลานาน เน่ืองจากภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ เป็นการกําหนด 

Positioning ของสนิคา้ทีบ่รษิทัตอ้งการใหม้คีวามแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อืน่ๆ และสรา้งความจดจําต่อ

ผูบ้รโิภค  

     3.3 ด้านผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร บรษิัทควรมกีารพฒันา หรอืปรบัปรุง ผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพได้

มาตรฐาน บรรจุภณัฑ์ที่ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค รวมถึงมพีนักงานที่ให้การบรกิารที่ดอียู่ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง  

เน่ืองจากวา่ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเป็นภาพโดยรวมของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทุกชนิดและทุกตรายีห่อ้ 

ทีอ่ยู่ภายใต้ความรบัผดิชอบของบรษิทั ดงันัน้หากบรษิทัมผีลติภณัฑห์รอืบรกิารทีด่มีคีุณภาพ ผูบ้รโิภคย่อมเกดิ

ความพงึพอใจและเชือ่มัน่ในสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทั  

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาเพิม่เตมิในปจัจยัดา้นอืน่ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม เชน่ ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

ความพงึพอใจ  ความคาดหวงัและการรบัรู้ เป็นต้น เพื่อจะนําขอ้มูลจากการวจิยัไปเปรียบเทียบ และปรบัปรุง

พฒันาในดา้นต่างๆ และสามารถนําเสนอแนวทางการปรบัปรุง ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 

 2. ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รรจุภณัฑ ์Amazon 

Bio cup ในจงัหวดัอื่นๆ ให้ครอบคลุมถึงลูกค้าในแต่ละส่วนภูมิภาค โดยศึกษาแยกเป็นรายภูมิภาค ซึ่งมี

สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต วฒันธรรมที่แตกต่างกนั  เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบ และนําข้อมูลมาใช้เพื่อวางแผน

การตลาดต่อไป  

 3. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะ

นํางานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพือ่นําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวาม

ละเอยีดและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุพาดา  สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิลทีใ่ห้

ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์

และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ                

คณะสงัคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนสําเร็จต่องานวิจัยชิ้นน้ี ขอขอบคุณผู้ตอบ

แบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา สุดทา้ยน้ี คุณประโยชน์

และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิามารดา ญาตแิละบูรพคณาจารย์

ทกุทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีณุคา่ตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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