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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปน
ธรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีโดยสรางสมการพยากรณโดยการใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชคือ กลุมอาจารย ในคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีท่ีบริโภคกาแฟสตารบัคส โดยเครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบสอบถามและใชในการรวบรวมขอมูลมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเทากับ  0.824  วิเคราะหขอมูลมีการใชการวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยผลของการวิจัยคือ ดานคุณสมบัติ (x1) ดานคุณประโยชน 
(x2) ดานคุณคา (x3) ดานบุคลิกภาพ (x4)  ดานวัฒนธรรม (x5) สงผลตอตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 และสมการพยาการณคือ Y = 0.922+ (0.243) X1 + (0.247) X2 + (0.226) X3 + (0.228) X4+ (0.235) X5 
คําสําคัญ: ภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม , การตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study factor of perception image of the brand that 

received standard of fair trade that affect the decision to buy Starbucks coffee of teachers in Faculty 
of Management Science Silpakorn University that configuration the prediction equation by using 
quantitative methodology.The research sample was teachers in Faculty of Management Science 
Silpakorn University that consume Starbucks coffee. Questionnaires were research tool used as a data 
collecting mechanic with reliability 0.824. The data was analyzed by multiple regression analysis. The 
results show that attribute (x1), Benefits (X2), value (X3), Personality (X4) and Cultural (X5) that affected  
the decision to buy Starbucks coffee (Y) with a significance level of 0.05. The prediction equation was   
Y = 0.922+ (0.243) X1 + (0.247) X2 + (0.226) X3 + (0.228) X4+ (0.235) X5 
Keywords: The brand image that received standard of fair trade, making buy purchase 
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บทนํา 
 ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจขององคกรในระบบทุนนิยมน้ันลวนตางมุงหวังการสรางกําไรสูงสุดแกผูประกอบการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย แมวาการดําเนินธุรกิจดังกลาวจะทําใหเกิดการจางงานจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามการดําเนิน
ธุรกิจดังกลาวไดกอใหเกิดผลเสียตามมาหลายอยาง เชน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ความเลื่อมล้ําในสังคม การนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยูในธรรมชาติมาใชจนกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ปติมน ลอมสมบูรณ (2554) จึงมีองคกรกอตั้ง
ข้ึนมาเพ่ือขจัดปญหาดังกลาวคือ องคกรการคาท่ีเปนธรรม 
 สินคาภายใตระบบการคาท่ีเปนธรรม เปนสินคาท่ีมีแนวโนมเจริญเติบโตในประเทศไทยในอนาคต โดยมี
นโยบายหลัก คือ ความเปนธรรมในระบบการคา ในการดําเนินธุรกิจการคาท่ีเปนธรรมจะชวยลดขอเสียเปรียบของ
ผูประกอบการรายยอยใน มนัสนันท พงษไชยวณิช (2558)  เครื่องหมายรับรองเปนองคกรการคาท่ีเปนธรรมเปน
เครือ่งมือท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูจะนํามาซึ่งตัดสินใจซื้อสินคาภายใตระบบการคาท่ีเปนธรรมและหน่ึงในธุรกิจใน
ประเทศไทยท่ีเขารวมองคกรการคาท่ีเปนธรรมคือธุรกิจกาแฟสตารบัคส 

ปจจุบันรานกาแฟสตารบัคส มีสาขาท้ังหมดมากกวา 17,400 แหงใน 60 ประเทศท่ัวโลก และมีสาขาใน
ประเทศไทยท้ังหมด 169 สาขา (สตารบัคส คอฟฟ ประเทศไทย จํากัด, 2559) และพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผูบริโภค
ชาวไทยก็ไดรับความนิยมมาอยางตอเน่ือง และพบวากลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
คิดเปนรอยละ 15 ของ กลุมอาชีพท้ังหมด  วริช เมฆสุนทรากุล (2555)  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคของผูบริโภคในเขตเชียงใหม พิ
ชามญช เดชรังสฤษดิ์  (2554) และปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ กาแฟสตารบัคส (Starbucks) 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มนัสนันท ธนาพุมเพ็ง , ไกรชิต สุตะเมือง  (2556) ภาพลักษณท่ีดใีนตราสินคา
สามารถสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค  

จากท่ีไดกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับการรับรูในภาพลักษณตราสินคาท่ีไดรบัมาตรฐานการคา
ท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของผูบริโภคท่ีเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศ เพชรบุรี เพ่ือจะสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาธุรกิจ หรือขยายผลเพ่ือสงผลตอการรับรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสินคาภายใตระบบการคาท่ีเปนธรรม และนําเรื่องน้ีไปใชใหเกิดประโยชนในภายภาคหนา 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายได การศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจกาแฟสตารบัคส ของผูบริโภคท่ีเปนกลุมอาจารย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 
เพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาถึงการรับรูในภาพลักษณของตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมของกาแฟสตารบัคส ท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจกาแฟสตารบัคส ของผูบริโภคท่ีเปนกลุมอาจารย ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ 
เพชรบุรี 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
ทราบถึงการรับรูภาพลักษณในตราสินคา ท่ีไดรับมาตรฐานการคา ท่ีเปนธรรมจําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพ่ือใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ดําเนินการวางแผนทางการตลาดและกลยุทธทางธุรกิจ 
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แนวคิด ทฤษฎ ีกรอบแนวความคิด 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับประชากรศาสตร ชิบ จิตนิยม (2534 ; 27) ไดแสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมจะ
ดูและฟงการสื่อสารสอดคลองกับกรอบอางอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอางอิงแนวความคิดน้ี รวมถึง บทบาททาง
เพศ การศึกษา ความสนใจ และความเก่ียวของกับสิ่งตางๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ เปนคุณสมบัติ ท่ีมีความสําคัญ
ของบุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลาน้ี ทําใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องของความรู ความคิด ความเช่ือทัศนคติ 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสื่อสารของคน ตัวแปรทางดานลักษณะประชากรศาสตรสําคัญท่ีนิยมนํามาศึกษาความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชสื่อ ไดแก เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนของผูบริโภค 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการรับรู กรรณิการ ภูประเสริฐ (2538) กลาววา การรับรูเปนกระบวนการอยางหน่ึง
ท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลแตละคน โดยบุคคลจะรับเอาสิ่งเราตางๆเขามาโดยการรับสัมผัสจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 ไดแก 
การไดเห็น การไดยิน การไดกลิ่น ไดรสชาติและการไดรูสึก แลวตีความการรับรู โดยอาศัยประสบการณหรือความรูท่ี
บุคคลน้ันมี จึงนําไปสูพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งรั้น โดยท้ังน้ีกระบวนการรับรู มี 5 ข้ันตอน คือ ข้ันการรับสัมผัสสิ่งเรา 
ข้ันความใสใจ ข้ันการแปลความและความเขาใจ ข้ันการ ยอมรับและข้ันการระลึกใช 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับตราสินคา Kotler (199: 429) ไดใหความหมายของตราสินคาวาเปนช่ือ (Name) 
คํา (Term) สัญลักษณ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือสวนประสมของสิ่งดังกลาว เพ่ือระบุถึงสินคาและบริการ
ของผูขายรายใดรายหน่ึงหรือกลุมของผูขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตางจากคูแขง 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับภาพลักษณ วิทวัส ชัยปาณี (2548) การรับรูภาพลักษณตราสินคา หมายถึง 
ความรูสึกโดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาเปนสิ่งท่ีผูบริโภครับการถายทอดขาวสารจากองคกรและประสบการณ
รวมเก่ียวกับตราสินคาน้ันๆไปยังผูบริโภค แลวนําไปวาดภาพไวในความคิดของผูบริโภค โดยศึกษาการรับรูภาพลักษณใน 
6 ดาน คือ คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน (Benefits) คุณคา (Values) วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ 
(Personality) และผูใช (User) 

แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง
โดยเฉพาะจาก บรรดาทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยู ศุภร เสรีรัตน (2550, น.49) การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอยาง
ใดอยางหน่ึงจากวิธีปฏิบัติหลายๆ อยางท่ีมีอยู สุทามาศ จันทรถาวร (2556, น.623) การตัดสินใจ คือ กระบวนการ
คัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกตางๆ เพ่ือใหบรรลุ วัตถุประสงคท่ีตองการจัดเปนสวนหน่ึงของกระบวนการแกไข
ปญหา สุทามาศ จันทรถาวร (2556)  
              
  ตัวแปรตน                                                                           ตัวแปรตาม 
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การตัดสินใจซื้อกาแฟ Starbucks ปจจัยทางดานการรับรูในภาพลักษณของระบบการคาท่ีเปนธรรม 
 

ปจจัยทางดานลักษณะของประชากรศาสตร 
 

ปจจัยดานการรับรูภาพลักษณของระบบการคาท่ีเปนธรรม 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริโภคมีลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอ
เดือนของผูบริโภคแตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสแตกตางกัน 
 2. การรับรูในภาพลักษณตราสินคาท่ีไดรบัมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร
บัคส ของผูบริโภค  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซือ้กาแฟ
สตารบัคส ของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร”ี เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูท่ีเคยบริโภคกาแฟสตารบัคส ของอาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมี จํานวนท้ังสิ้น 88 คน เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนชัด ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ (Yamane 1967) การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนด
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 90% น่ันคือ ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางได 10% (0.1) ดังน้ันจึงแทนคา
ขนาดตัวอยางไดดังน้ี หรือประมาณ 47 ตัวอยาง เพ่ือปองกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังน้ัน ขนาดของตัวอยาง
ขนาดตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเทากับ 50 ตัวอยาง 

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
และจากการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s 
Alpha) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู SPSS ในการประมวลผล และนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ศิริชัย พงษวิชัย (2551) ผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดคา
ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 0.824 แสดงวาเครื่องมือมีความเช่ือมั่นคอนขางสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สรชัย 
พิศาลบุตร และคณะ (2550) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended 
question) เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบเพียงขอเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากหลายตัวเลือก (Multiple choice)  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูในระบบการคาท่ีเปนธรรม จํานวน 2 ขอ แบงเปนการรับรูผานสื่อ 
และการรับรูผานบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) เปนคําถามแบบ
เลือกตอบแบบเพียงขอเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากหลายตัวเลือก (Multiple choice)  

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตารบัคส ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 
ขอ แบงเปน ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) เปนคําถามแบบเลือกตอบ
แบบเพียงขอเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากหลายตัวเลือก (Multiple choice)  

สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาพลักษณของระบบการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจบริโภค
กาแฟสตารบัคส ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 18 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปดแบบ 
Semantic Differential เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ   
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สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตดัสินใจบริโภคกาแฟสตารบัคส ของผูทําแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปดแบบ Semantic Differential เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) จัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ 
 
การวิเคราะหขอมูล          

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  
สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และรายไดตอเดือน โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี และหาคารอยละ  
สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูในระบบการคาท่ีเปนธรรม โดยคํานวณหาคารอยละ  
สวนท่ี 3 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟสตารบัคส โดยคํานวณหาคารอยละ  
สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาพลักษณของระบบการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ

สตารบัคส โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย 

และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาปจจัยการรับรูภาพลักษณมาตรฐาน

การคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซือ้กาแฟสตารบัคสดวยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยท่ีสงผลตอการยอมรับในตราสินคาดวยคา Sig. ประสพชัย พสุนนท (2553) 
 

ผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 66) 

มีอายุระหวาง31-40 ป (รอยละ 38)  สถานภาพโสด(รอยละ 70)  ระดับการศึกษาปริญญาโท (รอยละ84) มีระหวาง
20,000 - 30,000 บาท (รอยละ 36 )  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการรับรูในระบบการคาท่ีเปนธรรมของผูบริโภคกาแฟสตารบัคส พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญรับรูขาวสารเก่ียวกับระบบการคาท่ีเปนธรรมจากสื่อเว็บไซต (รอยละ 31 ) และมีผูใหขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับระบบการคาท่ีเปนธรรมคือตัวผูบริโภคเอง (รอยละ 26) 
 สวนท่ี 3   คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตารบัคสพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ี
ในการบริโภคกาแฟสตารบัคสอยูท่ี สัปดาหละ 1 ครั้ง (รอยละ 76)  สวนใหญช่ืนชอบกาแฟชนิดคาปูชิโน (รอยละ 36)  
ชวงเวลาท่ีใชบริการสวนใหญ 9.00-12.00 น. (รอยละ 66 )  คาใชจายในการบริโภคตอครั้ง 100-200 บาท (รอยละ 88) 
สาเหตุสวนใหญท่ีทําใหเกิดการบริโภคคือสถานท่ีของรานกาแฟ(รอยละ 54) สวนใหญรูจักกาแฟสตารบัคสผานคําแนะนํา 
(รอยละ 52)  สวนใหญมาใชบริการกับเพ่ือน/เพ่ือนรวมงาน(รอยละ 68) และสวนใหญมีผูท่ีรวมเดินทางไปบริโภคดวยคือ
เพ่ือน (รอยละ 62) 

สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับภาพลักษณของระบบการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสตาร
บัคส จากการวิเคราะหพบวาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับจากการวิเคราะหพบวาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการ
รับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีผานมาตรฐานการคา ท่ีเปนธรรมของกาแฟสตารบัคสอยู ในระดับมาก (Mean 
4.08,SD=0.29) ดานคุณสมบัติ (Mean=4.20,SD=3.75) ดานคุณประโยชน (Mean=3.93,SD=0.41) ดานคุณคา
(Mean=4.12,SD=0.54) ดานบุคลิกภาพ (Mean=3.97,SD=0.53)และดานวัฒนธรรม(Mean=3.93,SD=0.47) 

สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับการตัดสินใจบริโภคกาแฟสตารบัคสจากการวิเคราะหพบวาอยูในระดับความคิดเห็น
ดวยมาก (Mean=3.78,SD=0.27) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับท่ีเห็นดวยมากท้ัง 5 ดาน  ไดแก 
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ภาพลักษณของตราสินคา ท่ี เปนธรรมทางการคา (Mean=3.66,SD=0.77) ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 
(Mean=3.42,SD=0.70) สงเสริมภาพลักษณของตัวบุคคล (Mean=3.66,SD=0.80)บรรยากาศภายในราน  
(Mean=4.52,SD=0.54) การจูงใจจากสื่อตางๆ (Mean=3.66,SD=0.63) 
  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปจจัยการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับ
มาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุเมื่อใชการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปน

ธรรมกับการตัดสินใจซื้อเปนหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

(Constant) 
 

0.922 0.456 
 

2.022 0.049 

ดานคุณสมบัต ิ X1 0.177 0.088 0.243 2.012 0.050 

ดานคุณประโยชน X2 0.165 0.081 0.247 2.027 0.049 

ดานคุณคา X3 0.114 0.056 0.226 2.016 0.050 

ดานบุคลิกภาพ X4 0.118 0.058 0.228 2.046 0.047 

ดานวัฒนธรรม X5 0.136 0.065 0.235 2.086 0.043 
R=0.691 R Square=0.478 Adjusted R Square=0.419 Std.Error of the Estimate=0.20859 

 
จากการวิเคราะหตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ี

มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสท้ัง 5 ดาน คือ ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานบุคลิกภาพและ
ดานวัฒนธรรม จากการแสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตารบัคสของอาจารยคณะวิทยาการจัดการท้ัง 5 ดานดังน้ี 

Y = 0.922+ (0.243) X1 + (0.247) X2 + (0.226) X3 + (0.228) X4+ (0.235) X5 
เมื่อ Y แทนการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส 

จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณพบวาปจจัยการรับรูภาพลกัษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดาน
คุณคา ดานบุคลิกภาพและดานวัฒนธรรม ทําใหปจจัยการรับรูภาพลักษณในตราสนิคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสของอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี   
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธของการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส 

 
จากการวิเคราะหตารางท่ี 2 พบวา มีเพียงปจจัยดานคุณสมบัติและดานคุณประโยชนมีความสัมพันธทางบวก

กับดานคุณประโยชนและดานคุณสมบัตติามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.1 สวนปจจัยดานอ่ืนท่ีไมไดกลาว
มาขางตนน้ันมีความสัมพันธกับปจจัยการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ

สตารบัคส พบวา การรับรูในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสกาแฟ
สตาร ของกลุมอาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท้ัง 5 ดาน ไดแก  
ดานคุณสมบัติ ดานกับภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ Aaker 
(2008) กลาววา ภาพลักษณตราสินคามีความแข็งแกรง จะสงผลตอการตัดสินซื้อของผูบริโภค ซึ่งภาพลักษณตราสินคาท่ี
ประกอบดวยปจจัยท้ัง 5 ดานท่ีกลาวมา และเน่ืองดวยภาพลักษณคุณประโยชน ดานคุณคา ดานบุคลิกภาพและดาน
วัฒนธรรม กลาวคือ ตราสินคาท่ีไดรีบมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมของกาแฟสตารบัคส จะทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ
ซื้อ และผูบริโภคใหความสําคัญท่ีดีในตราสินคาเปนสิ่งท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่นในตราสินคาและนํามาซึ่งการ
ตัดสินใจซื้อท่ีเพ่ิมมากข้ึน สอดคลองกับทฤษฎีของ Philip Kotler (2000) ไดกลาวถึงภาพลักษณวา ภาพลักษณเปนองค
รวมของความเช่ือความคิดและความประทับใจท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนทัศนคติและการกระทําใดท่ีคนเรามีตอสิ่งน้ัน 
ทําใหภาพลักษณท่ีดีของสินคามีผลตอทัศนคติและการกระทําตางๆท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชสินคา และยังสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) พบวา ปยจัยภาพลักษณของตราสินคาท้ัง5ดานมีความสัมพันธตอความภักดี
ในตราสินคาสตารบัคส 

 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยการรับรูภาพลักษณในตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท้ัง 5 ดาน 

สงผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสตารบัคส กลาวคือเมื่อผูบริโภคมีการรับรูภาพลักษณในตราสินคามาตรฐานการคาท่ี
เปนธรรมของกาแฟสตารบัคส จะทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อและการตดัสนิใจซื้อไดงายข้ึน แตเน่ืองจากตราสินคา
ท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมยังไมเปนท่ีแพรหลายในประเทศไทย ดังน้ัน ผูประกอบการสตารบัคสควรมีการจัดการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูแกผูบริโภค  
 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก อาจารยพิทักษ ศิรวงศ  

และอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ีไดใหคําปรึกษาแนะนําและขอคิดเห็นตางๆในการทํา
วิจัย ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรอง จนทําใหงานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ของทานไวอยางสูง ณ ท่ีน้ี 
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