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อิทธิพลของประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

Impact of Iced Coffee Container Types Towards Perceptions of Quality Among Consumers 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยในรูปแบบเชิงการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับ

เคร่ืองดื่มกาแฟเย็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อถึงลักษณะแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสติก (PET)   

การสื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bio Plastic)  

และการสื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นแก้วกระดาษ (Paper) ท่ีมีต่อการรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค  

โดยเก็บขอ้มูลกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ านวน 120 คน 

ในบรรยากาศห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)  

และ Post-Hoc ร่วมกับการเลือกวิเคราะห์เฉพาะกลุ่ม เพื่อศึกษาความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพระหว่างการสื่อถึง

ลักษณะแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท้ัง 3 รูปแบบ ในภาพรวม แยกตามกลุ่มระดับความถี่ในการบริโภค 

จุดประสงค์ในการบริโภค และการส่งเสริมการขายท่ีชื่นชอบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้การรับรู้คุณภาพ

แก่เงื่อนไขท่ี 2 สื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ 

(Bio Plastic) สูงกว่าเงื่อนไขท่ี 3 สื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นแก้วกระดาษ (Paper) นอกจากนี้ผู้ท่ี

บริโภคเป็นประจ า และผู้บริโภคท่ีชื่นชอบการให้ส่วนลดให้การรับรู้คุณภาพแก่เงื่อนไข ท่ี  2 สื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุ

เครื่องดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสตกิที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิ(Bio Plastic) สูงท่ีสุด ผู้ท่ีบริโภคเพื่อแก้ง่วงนอนให้

การรับรู้คุณภาพแก่เงื่อนไขท่ี 2 สื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาติ (Bio Plastic) สูงกว่า เงื่อนไขท่ี 1 สื่อถึงลักษณะแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสตกิ (PET) 

ABSTRACT  

This experimental research aimed to examine the impact of three conditions which are condition 1 : 

PET, condition 2 : Bio Plastic and condition 3 : Paper towards perceptions of quality among consumers. Data were 

collected with 120 undergraduate students studying in the Faculty of Science at Chiang Mai University in classroom 

setting. Data were analyzed by using descriptive and One-way ANOVA and Post-Hoc, incorporating with select-

cases analysis in order to examine the difference of quality among three conditions in general, dividing by frequency 

of consumption, dividing by purpose of consumption and dividing by favorite sale promotion. Results indicated that 
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respondent who gave condition 2: Bio Plastic had higher perceptions of quality than condition 3: Paper. In addition, 

regularly consumer and consumer who like discount promotion gave condition 2:  Bio Plastic had the highest 

perceptions of quality. Consumer who consume for solve sleepy gave condition 2: Bio Plastic had higher perceptions 

of quality than condition 1: PET. 

บทน า  

ปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคกาแฟของสังคมไทยมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของคนไทย

เปลี่ยนแปลงไป และยังหันมานิยมบริโภคกาแฟคั่วบดมากกว่ากาแฟส าเร็จรูปอีกด้วย (ปิยะพรรณ ผิวเหลอืงสวัสดิ์, 2553) 

โดยมีอัตราการบริโภคกาแฟแบบก้าวกระโดด จาก 10 ปีก่อนหนา้อัตราค่าเฉลี่ยของการบริโภคกาแฟอยู่ท่ี 97 แก้วต่อคน

ตอ่ปี แตใ่นปัจจุบันมีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 200 แก้วตอ่คนตอ่ปี และเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีอัตราการบริโภคกาแฟคั่วบดสูง 

อาทิ เวียดนาม ญี่ปุ่น และฟินแลนด์ ซึ่งมีอัตราค่าเฉลี่ยของการบริโภคกาแฟคั่วบดอยู่ท่ี 300, 400 และ 1,319 แก้วตอ่คน

ต่อปี ตามล าดับ (ทรู คอฟฟี่ ชงสูตรการตลาดให้เข้ม…, 2560) ท าให้เห็นว่าธุรกิจร้านกาแฟสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีก

มาก เพราะครัวเรือนประชากรไทยยังมเีครื่องชงกาแฟคั่วบดไมม่ากนัก จาก 100 ครัวเรือน มีเครื่องชงกาแฟคั่วบดต่ ากว่า 

5 เคร่ือง (ปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์, 2553) อีกท้ังมูลค่าตลาดร้านกาแฟในประเทศไทยสูงถึง 17,000 ล้านบาท โดย

ภาพรวมของตลาดยังเติบโตขึน้ เนื่องจากเดิมมีเพียงกลุ่มลูกค้านักธุรกิจและนักท่องเท่ียวเท่านัน้ แต่ปัจจุบันมกีลุ่มลูกค้าท่ี

หลากหลายมากขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้านักเรียน นักศึกษา และวัยท างาน โดยบริโภคกาแฟเพื่อความสนุกสนาน ความบันเทิง 

และความมชีวีติชีวาอกีด้วย (ณัฐปภัสร์ ศริบุญญะพัฒน์, 2553) อีกท้ังยังใชบ้ริการร้านกาแฟเพราะต้องการพบปะเพ่ือนฝูง 

พักผ่อน และเป็นท่ีท างาน ท าให้ร้านกาแฟกลายเป็น Third Place ท่ีนิยมมากท่ีสุด ซึ่งหมายถึงเป็นสถานท่ีท่ีกลุ่มบุคคลมา

รวมตัวกันและเกิดปฏสิัมพันธ์กันในสังคม (ปิยะพรรณ ผิวเหลอืงสวัสดิ์, 2553) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้มีธุรกิจร้านกาแฟถือก าเนิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เกิดการแข่งขันในตลาดท่ี

ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางด้านรสชาติของกาแฟเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านราคา บรรยากาศ ที่จอดรถ 

สายผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่ายภายในร้าน และการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ ท่ีจะท าให้ผู้ บริโภครับรู้และเข้ามาใช้บริการ  

อีกท้ังในปัจจุบันท่ีมีกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น Mega Trend มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ผู้บริโภคบางกลุ่มค่อนข้าง

ตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น โดยการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมท้ังมีแนวโน้ มท่ีจะ

ยอมจ่ายแพงขึ้นส าหรับสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Plastics Intelligence Update, 2553) จากเหตุการณ์

ข้างต้น จึงเป็นสาเหตุให้ธุรกิจร้านกาแฟต่างๆ หันมาสนใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ  

แก้วกาแฟกระดาษหรือแก้วพลาสตกิ ซึ่งแก้วกาแฟท่ีผลิตจากพลาสติกมีหลากหลายประเภทเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ธุรกิจ

ร้านกาแฟได้เลือกใช้ ท้ังแก้วพลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้และแก้วพลาสติกธรรมดาท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได้  

โดยธุรกิจรา้นกาแฟสามารถน าจุดเด่นเหลา่นีม้าสื่อสารทางการตลาดเพื่อดงึดูดผู้บริโภคได้  

ท้ังนี้จากการส ารวจ (Survey) ธุรกิจร้านกาแฟของผู้ศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ ธุรกิจร้านกาแฟมักใช้ 

แก้วพลาสติกธรรมดาท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได้ ซึ่งเป็นแก้วพลาสติกแบบเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ประเภท 

โพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Poly (ethylene terephthalate)) หรือท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า PET (Mtec, 2007) แต่ก็ไม่ได้
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น าลักษณะของแก้วพลาสติกดังกล่าวมาสื่อสารทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ในขณะเดียวกันธุรกิจร้านกาแฟท่ีใชแ้ก้ว

พลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นพลาสติกท่ีผลิตมาจากวัสดุจากธรรมชาติ (Mtec, 2007) มักจะน าจุดเด่นนี้มา

สื่อสารทางการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และดึงดูดผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภคต่อรูปแบบการสื่อถึง

ลักษณะแก้วส าหรับบรรจุกาแฟเย็นท่ีแตกตา่งกัน อกีทัง้ตอ้งการศกึษาถึงรูปแบบการสื่อถึงลักษณะแก้วส าหรับบรรจุกาแฟ

เย็นท่ีแตกต่างกันสง่ผลตอ่การรับรู้ท่ีแตกต่างกันหรือไม่ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษา อิทธิพลของประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นต่อการรับรู้ 

คุณภาพของผู้บริโภค เพื่อแสดงให้เห็นว่าการสื่อถึงลักษณะแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นแบบใดจะส่งผลการรับรู้

ของผู้บริโภคว่าไปในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสื่อข้อมูล และน าผลการศึกษาไปพัฒนาด้าน

การตลาดให้เหนอืกวา่คู่แข่งขันตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

1. แนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) คือ ผลิตภัณฑท่ี์ได้จากเทคโนโลยใีนการผลิตท่ีมี

กระบวนการผลิตอย่างใส่ใจโดยยึดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ เร่ิมตั้งแต่วัตถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต การใช้พลังงาน 

รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตอย่างเหมาะสมด้วยการเลือกสรรท่ีดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าไม่เกิดการใช้

พลังงานจากน้ าและไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง มีการน ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ า  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์ ลดของเสีย มลพิษท่ีมาจากการผลิตซึ่งกระบวนการเหล่านี้นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วยังจะช่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้มไมใ่ห้ถูกท าลายหรือเสียหาย (ศุภวัชร์ อนิฝาง, 2557) 

2. แนวคิดการรับรู้ของผู้บริโภคต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม คือ การท่ีบุคคลตคีวามตอ่บรรจุภัณฑ์

เพื่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าแต่ละบุคคลได้รับสิ่งเร้าสิ่งเดียวกัน แต่อาจตีความต่อสิ่งเร้าท่ีแตกต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถ

จ าแนกประเภทของผู้บริโภคท่ีรับรู้ต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็น 5 กลุ่ม ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเพื่อ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ Loyal Green Consumer, Less Devote Green Consumer, Consumer Devoting toward Green, 

Consumer Devoting unwilling to Change และ Consumer Completely unwilling to Change (Ottoman and Reilly, 1998) 

3. แนวคิดการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Perceived Product Quality) คือ การรับรู้ถึงความ

เหนือกวา่ในคุณภาพสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นความรู้สึกของผู้บริโภคจึง

ไมส่ามารถจับต้องได้ แตส่ามารถวัดผลได้โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิองผลิตภัณฑ ์(Aaker, 1991) 

4. แนวคิดการจูงใจในข้อความโฆษณา  คือ การเลือกใช้เนื้อหาของข่าวสาร (Message Content)  

ให้เหมาะสมกับผู้รับสาร จะท าให้สามารถจูงใจได้ส าเร็จ ซึ่งวิธีการจูงใจถือเป็นเคร่ืองมือท่ีโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตอบสนอง

ตามท่ีนักการตลาดต้องการ และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับสินค้า โดยท่ีวิธีการจูงใจในการโฆษณา  

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 1) วิธีจูงใจโดยใช้เหตุผลหรือข้อมูล (Rational Appeals or Informational Appeals) หมายถึง การแสดงให้ผู้บริโภค

เห็นถึงคุณประโยชนท่ี์จะได้รับจากการซื้อหรือใชส้ินค้า 
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 2) วิธีจูงใจโดยใช้อารมณ์หรือลักษณะเชิงจิตวิทยา (Emotional Appeals) หมายถึง การสร้างให้ผู้บริโภคเกิด

อารมณ์ต่างๆ ท้ังเชิงบวก เช่น ความชอบ ความสวยงาม ความสนุก และเชิงลบ เช่น ความกลัว ความอาย ความรู้สึกผิด 

เพื่อให้ผู้บริโภคถูกกระตุ้นให้เกิดพฤตกิรรมตามท่ีนักการตลาดต้องการ 

 3) วิธีจูงใจโดยใช้ศีลธรรม (Moral Appeals) หมายถึง การชี้ให้เห็นในสิ่งท่ีถูกต้อง เหมาะสม และควรจะท า  

ซึ่งโดยท่ัวไปจะเน้นเพื่อท าการตลาดเพื่อสังคม (พรทิพย ์สัมปัตตะวนชิ, 2546) 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

1. ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาเร่ือง “อทิธิพลของประเภทบรรจุภัณฑส์ าหรับเครื่องดื่มกาแฟเย็นตอ่การรับรู้คุณภาพของผู้บริโภค” 

มีรูปแบบการศึกษาแบบ 3x1 Factorial Design คือการทดสอบลักษณะแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็น 3 รูปแบบ  

กับการสื่อสารถึงลักษณะแก้วส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็น 1 รูปแบบ ซึ่งตัวแปรต้นประกอบไปด้วย 1.PET 2.Bio Plastic  

และ 3.Paper และตัวแปรตาม คือ การรับรู้คุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
 

 

รูปท่ี 1 ตัวอยา่งโฆษณาทัง้ 3 เงือ่นไข 

 2. วธิีการศกึษา 

1. ผู้ศึกษาท าการหาข้อมูลเพื่อสร้าง แบบสอบถาม ท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้โดย 

 ส ารวจตลาด : หาข้อมูลในร้านกาแฟต่างๆ ท้ัง Local Brand และ International Brand พบว่า ร้านกาแฟ

แต่ละร้านมีประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีแตกต่างกัน มีท้ังแก้วพลาสติก แก้วพลาสตกิท่ีสามารถ

ยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติ และแก้วกระดาษ 

 ออกแบบโฆษณา : สร้างโฆษณาท่ีใชใ้นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง แบง่เป็น 3 แบบ ดังรูปท่ี 1  

2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้างต้นมาสร้าง แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 Manipulation Check เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบความเชื่อมั่นของข้อค าถามได้ผล 

ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม และค่าความเชื่อม่ัน ของขอ้ค าถาม 
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ตัวแปรตาม คา่เฉลี่ยรวม ค่าครอนบาชอัลฟา 

การรับรู้คุณภาพ 3.450 0.821 

จากตารางท่ี 1 ข้อค าถามมีค่าครอนบาชอัลฟาสูงกว่า 0.7 จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลมีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ท่ี

สามารถน าไปใชใ้นการศึกษาได้ (Hair, Money, Samuoel & Page, 2007) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ท้ัง 3 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 40 ชุด จ านวนท้ังสิ้น 120 ชุด 

4. ใชก้ารวเิคราะห์แบบ One-Way ANOVA เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้คุณภาพ 

และใช้สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และพฤตกิรรม

ในการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟเย็น  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคร้ังนี้ ได้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนใน  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น 120 ชุด แบ่งเก็บท้ัง 3 เงื่อนไข เงื่อนไขละ 40 ชุด โดยคัดเลือก

ตัวอยา่งด้วยวธีิการสุ่ม  

4. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) คือ การเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามที่มโีฆษณา 3 รูปแบบตามเงื่อนไขการศึกษา

โดยการแจกแบบสอบถามจะใช้วิธีการแจกแบบสุ่มแบบสอบถามท้ัง 3 แบบใน 1 ห้องเรียน โดยสถานท่ีด าเนินการเก็บ

แบบสอบถาม คือ ห้องเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ผลการศึกษา  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง อายุ  19 ปี  ท่ีล งทะเบียน เรียนในคณ ะวิทยาศาสต ร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มพีฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟเย็นแบบไมป่ระจ า ส่วนใหญ่ซือ้ 1-2 แก้วต่อครัง้ ระดับราคา

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 50 บาท บริโภคเพื่อแก้ง่วงนอน ดื่มกาแฟลาเต้ ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นจากรสชาติ  

นยิมดื่มคนเดียว ตนเองมีอิทธิพลตอ่การเลอืกซือ้เครื่องดื่มกาแฟเย็น และชื่นชอบการสง่เสริมการขายแบบให้ส่วนลด 

 

 

การทดสอบผลกระทบของตัวแปรอสิระต่อตัวแปรตาม 
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จากการทดสอบ One-Way ANOVA จ าแนกตามการสือ่ถึงลักษณะแก้วส าหรับบรรจุเครื่องดื่มกาแฟเย็นท้ัง  

3 รูปแบบมขี้อสรุป ดังนี ้

การรับรู้คุณภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้คุณภาพแก่เงื่อนไขท่ี 2 Bio Plastic (x̅=3.654) สูงกวา่เงื่อนไขท่ี 

3 Paper (x̅=3.279) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F=5.238,P<0.05) อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้คุณภาพแก่

เงื่ อน ไข ท่ี  2 Bio Plastic (x̅=3.654) ไม่ แตกต่ า งจาก เงื่ อ น ไข ท่ี  1 PET (x̅=3.416) อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ต ิ 

(F=5.238,P>0.05) และการรับรู้คุณภาพแก่เงื่อนไขท่ี 1 PET (x̅=3.416) ไม่แตกต่างจากเงื่อนไขท่ี 3 Paper (x̅=3.279) 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (F=5.238,P>0.05) 

เมื่อจ าแนกตามความถี่ในการบริโภค พบว่า ส าหรับผู้ท่ีบริโภคเป็นประจ า รูปแบบท่ีใชส้ื่อท้ัง 3 แบบมีผลต่อการ

รับรู้คุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F=6.629,P<0.05) ส าหรับผู้ ท่ีบริโภคไม่ประจ า รูปแบบท่ีใช้สื่อท้ัง 3 แบบ 

ไมม่ผีลตอ่การรับรู้คุณภาพ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(F=0.500,P>0.05) 

เมื่อจ าแนกตามจุดประสงค์ในการบริโภค พบว่า ส าหรับบริโภคเพื่อความอร่อย รูปแบบท่ีใช้สื่อท้ัง 3 แบบ 

ไมม่ผีลตอ่การรับรู้คุณภาพ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (F=1.567,P>0.05) ส าหรับบริโภคเพื่อแกง้่วงนอน รูปแบบท่ีใชส้ื่อท้ัง  

3 แบบมผีลตอ่การรับรู้คุณภาพอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (F=3.755,P<0.05) 

เมื่อจ าแนกตามการส่งเสริมการขายท่ีชื่นชอบ พบว่า ส าหรับผู้บริโภคท่ีชื่นชอบการให้ส่วนลด รูปแบบท่ีใช้สื่อท้ัง  

3 แบบมีผลต่อการรับรู้คุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F=4.728,P<0.05) ส าหรับผู้บริโภคท่ีชื่นชอบการส่งเสริม 

การขายอ่ืนๆ รูปแบบท่ีใชส้ื่อท้ัง 3 แบบไมม่ผีลตอ่การรับรู้คุณภาพ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(F=0.967,P>0.05) 

อภิปรายผลการศึกษา 

ในภาพรวมรูปแบบการสื่อถึงท้ัง 3 เงื่อนไขมีผลต่อความแตกต่างในด้านการรับรู้คุณภาพอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p-value 0.007) ในส่วนการวิเคราะห์ ท่ีจ าแนกตาม ความถี่ ในการบริโภค จุดประสงค์ในการบริโภค  

และการส่งเสริมการขายท่ีชื่นชอบ พบวา่ รูปแบบการสื่อถึงประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท้ัง 3 เงื่อนไขท่ี

จ าแนกตามความถี่ในการบริโภคท่ีบริโภคเป็นประจ า (มากกว่า 1-2 วัน/สัปดาห์) มีผลต่อความแตกต่างในด้านการรับรู้

คุณภาพ (F=6.629,P<0.05) แต่รูปแบบการสื่อถึงประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท้ัง 3 เงื่อนไขท่ีจ าแนก

ตามความถี่ในการบริโภคไม่ประจ า (ต่ ากว่า 1-2 วัน/สัปดาห์) ไม่มีผลต่อความแตกต่างในด้านการรับรู้คุณภาพอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (F=0.500,P>0.05) ผลการศึกษาท่ีได้มีความสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้คุณภาพของ Aaker (1991) 

ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ถึงความเหนือกว่าในคุณภาพสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ เนื่ องจาก

เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคจึงไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถวัดผลได้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์   

แต่ในด้านความถี่ในการบริโภค ผลการศึกษาท่ีได้ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราพร เสมแก้ว (2561)  

ท่ีได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของชนิดและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้ทางชวีภาพ

ต่อผู้บริโภคในการรับรู้คุณภาพของสินค้า การสร้างความประทับใจขั้นแรก และความยินดีจ่ายของผู้บริโภค ผลการวิจัย

พบว่าผู้บริโภคท่ีบริโภคความถี่สูงมีการรับรู้คุณภาพไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 แต่ผู้บริโภคท่ีบริโภค

ความถี่ต่ ามกีารรับรู้คุณภาพแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ข้อเสนอแนะ  

จากผลศึกษานี้ พบว่า ในภาพรวมรูปแบบการสื่อถึงประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีแตกต่างกัน

มีผลต่อการรับรู้คุณภาพของผู้ตอบแบบสอบถามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F=5.238,P<0.05) ดังนั้น ธุรกิจควรสื่อถึง

ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้บริโภค เพื่อให้การสื่อสาร

ทางการตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ในภาพรวมหากต้องการให้ผู้บริโภครับรู้คุณภาพควรสื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุ

เครื่องดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสตกิที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bio Plastic) 

 นอกจากนี้หากแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามความถี่ในการบริโภค จุดประสงค์ในการบริโภค และการส่งเสริมการขายท่ี

ชื่นชอบ พบวา่ รูปแบบการสื่อถึงประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับเครื่องดื่มกาแฟเย็นท่ีแตกตา่งกันมผีลตอ่การรับรู้คุณภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นธุรกิจสามารถสื่อสารข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประเภทบรรจุ

ภัณฑส์ าหรับเครื่องดื่มกาแฟเย็นแบ่งตามกลุ่มผู้บริโภคได้ดังนี้ 

 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีบริโภคเป็นประจ า (ตั้งแต ่1-2 วัน/สัปดาห์ขึ้นไป) หากธุรกิจต้องการให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้รับรู้

คุณภาพ ควรสื่อถึงแก้วส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสตกิที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bio Plastic) 

 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีบริโภคเพื่อแก้ง่วงนอน หากธุรกิจต้องการให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้รับรู้คุณภาพ ควรสื่อถึงแก้ว

ส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสตกิที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bio Plastic) 

 ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคท่ีชื่นชอบการให้ส่วนลด หากธุรกิจต้องการให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้รับรู้คุณภาพ ควรสื่อถึงแก้ว

ส าหรับบรรจุเคร่ืองดื่มกาแฟเย็นท่ีเป็นพลาสตกิที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Bio Plastic) 
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