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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการรับรูท่ีไดรับตราสินคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซือ้กาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือกลุมผูบริโภคกาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งไมทราบจํานวนจึงใชสูตรการกําหนด ขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบขนาดของประชากร
กลุมตัวอยาง ดังน้ีโดยใชวิธีการสุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือถือ
เทากับ 0.745 และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลโดยการใชการวิเคราะหการถดถอย
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา สวนใหญมีปจจัยการรับรูตราสินคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมทีอยูในระดับมากคือ ดาน
คุณสมบัติ(x1) ดานคุณประโยชน(x2) ดานคุณคา(x3) ดานวัฒนธรรม(x4) ดานCSR(X5)   และนวัตกรรม(x6)  สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ คือ  Y = 0.630+ 0.062 (X1) + 
0.188 (X2) + 0.093 (X3) + 0.066 (X4) + 0.181 (X5) +0.469  (X6) 
คําสําคัญ: ปจจัยการรับรูตราสินคากาแฟ 
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Abstract  
The purposes of this research were to study the factors effecting the perception of fair trade brand: 

Starbucks Coffee effecting the buying decision making of the students of the Faculty of Management 

Science SilpakornUniversity ,Petchaburi Campus. The samples were 400 students of the Faculty of 

Management Science SilpakornUniversity ,Petchaburi Campus. The research instruments were 

questionnaires with reliability 0.735. The data was analyzed by Describe quantitative statistics 

analysis. The results were shown that the overall perception of Fair Trade Brand was mostly rated 

high. The attribute aspect (X1), the benefit aspect(X2), the value aspec t(x3), the culture aspect (X4) , 

theCSR aspect (x5), and the innovation aspect (X6) effected the buying decision making of the 

students of the Faculty of Management Science Silpakorn University ,Petchaburi Campus with a 

significance level of 0.05. The prediction equation was Y = 0.630+ 0.062 (X1) + 0.188 (X2) + 0.093 (X3) 

+ 0.066 (X4) + 0.181 (X5) +0.469  (X6)  

Keyword: The buying decision making Fair trade 

บทนํา 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสภาพปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังน้ันแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 จึงตองพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจใหสามารถปรบัตัวไดเพ่ือ
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาเกิดประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย (สังคมแหงชาติ,2554: 3) สอดคลองกับแนวโนม
ทางเศรษฐกิจท่ีมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโดยมีการเรงข้ึนของคาใชจายการลงทุนการทองเท่ียว การเกษตรและคา
นํ้ามันลดลง สงผลใหเศรษฐกิจดีข้ึน จะขยายตัวรอยละ 3.0 การบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนขยายตัวรอยละ 2.6 
และ 9.5 ตามลําดับ (สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค,2558) แตในขณะเดียวกันมีปจจัยเสี่ยงสูงโดย
ในปญหา การชลอตัวของเศรษฐกิจจีนคาเงินหยวน และเงินสกุลตางๆออนตัวลง ปญหาภัยแลง ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจ ดังน้ันธุรกิจคาปลีกจึงมีการแขงขันสูงมากจึงตองการพัฒนาวางแผนกลยุทธใหแปลกใหมหรือสราง
นวัตกรรมแบบองครวม โดยเช่ือมโยงตราสินคาไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมซึ่งคิดคนโดยองคกรอิสระ มมีาตรฐานไว 
3 มาตรฐานท้ังดานสิ่งแวดลอม การคา และสังคม สามารถทําการคาท่ีโปรงใส เช่ือมั่นในคุณภาพสินคาตั้งราคาจําหนายท่ี
เปนธรรม ไปสูรอบโลกและการคาในอาเซียน (DITP,2557)  

การรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมทําใหเกิดความประทับใจเกิดการประมวล การวิเคราะห 
สังเคราะหและตีความ การเก็บรกัษาขอมูลเก่ียวกับตราสินคา สงผลใหเกิดความมัน่ใจตัดสินใจซื้อสินคาสอดคลองกับ เสรี 
วงษมณฑา (2540) พบวาตราสินคามีความสําคัญในตลาดซึ่งเปนท้ัง ช่ือ บุคลิกภาพ ลักษณะ ประทับใจ รูจักและมีขอมูล
ทําใหตราสินคาฝงใจเกิดการรับรู จากการวิเคราะหผูวิจัยเช่ือมโยงจากแนวคิดและงานวิจัยของ คอสเลอร (Kotler,2003), 
วิทวัสชัยปาณี, (2548) รวิช เมฆสุนทรากุล (2554), สุวิชา ธรรมโชติ(2556), Kotler and Keller (2006, 268) แนวคิด
ของแฟรเทรดสรุปไดวา ปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานท่ีเปนธรรม ครอบคลุมดาน1.คุณสมบัต2ิ.คุณประโยชน 
3.คุณคา 4.วัฒนธรรม 5.CSR 6.นวัตกรรม สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 
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 ธุรกิจกาแฟสตารบัคสเปนธุรกิจกาแฟท่ีมีตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ประสบความสําเร็จท่ัว
โลกท้ังกลุมลูกคามีรายไดสูงและระดับปานกลาง มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ในตางประเทศ เชน ตลาดจีน เกาหลีใต 
ภายในป 2016 และจะขยายสาขาในไทยใหครบ 400 สาขาภายในป 2562 (iBiz Channel ขาวธุรกิจการตลาด)ถึงแมวา
ธุรกิจน้ีจะมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองแตก็จะมีปจจัยเสี่ยงท่ีสูงเน่ืองจากมีกาแฟหลายตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานท่ีเปน
ธรรมเชนเดียวกันเปนคูแขง ดังน้ันกาแฟตราสตารบัคสจึง โดยมีโครงการโฟกัสเขารวมในกลุมองคกรแฟรเทรด โดย
ดําเนินการเนนในเรื่องของการรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม(CSR) และการพัฒนานวัตกรรมอยางหลากหลาย 
 ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา การรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปกรวิทยาเขตเพชรบุรี ระดับปริญญาตรีเน่ืองจากวาอนาคต
คณะวิทยาการจัดการ  7 สาขาวิชา สามารถนําไปวิเคราะหปจจัย และนําแนวคิดท่ีมีความแตกตางกันเปนตัวแทนความ
คิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสตารบัคส  เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีเปนประโยชนเปนแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจกาแฟสตารบัคสตอไป และเปนแนวทางใหกับธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีตองการทําธุรกิจคาปลีกในรูปแบบน้ี 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม สงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุร ี

 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนธุรกิจ 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใชศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนธุรกิจ 
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กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 ในการวิจัยการรับรูการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือกาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี มีกรอบ
แนวความคิดการวิจัย ดังภาพท่ี1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
  

ตัวแปรอิสระ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับ

มาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม 

1.ดานคุณสมบัติ (Attributes)  

2.ดานคุณประโยชน (Benefits)   

3.ดานคุณคา (Values)   

4.ดานวัฒนธรรม (Culture)  

5.ดานCSR (Corporate Social 

Responsibility)  

6.ดานนวัตกรรม (Innovation) 

 

ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคสของ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัย

ศิลปกรวิทยาเขตเพชรบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยมี

หัวขอดังน้ี 
 1. แนวความคิดดานประชากรศาสตร 
  แนวคิดดานประชากรศาสตรคือ 1.เพศหญิงชายมีความแตกตางกันท้ังในดานสรีระความถนัดสภาวะทาง
จิตใจอารมณ 2.อายุจะเปนตัวกําหนดหรือเปนสิ่งท่ีบงบอกเก่ียวกับความมีประสบการณในเรื่องตางๆ ของบุคคล 3.
สถานภาพมีอิทธิพลตอผูรับสาร มีความตองการท่ีแตกตางกัน 4.ระดับการศึกษาท่ีตางกันทําใหคนมีวัฒนธรรมมี
ประสบการณท่ีตางกัน 5.อาชีพ ซึ่งอาชีพท่ีแตกตางกันมีความสนใจและตัดสินใจแตงตางกัน 6.รายไดเฉลี่ยตอเดือนรายได
ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง 
 2. แนวความคิดเก่ียวกับตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม 
  จากแนวคิดและงานวิจัยของคอสเลอ(Kotler,2003),วิทวัสชัยปาณี,(2548)รวิช เมฆสุนทรากุล(2554), สุ
วิชา ธรรมโชติ(2556), Kotler and Keller (2006, 268) แนวคิดของ แฟรเทรดจึงสรุปไดวา ปจจัยการรับรูตราสินคาท่ี
ไดรับมาตรฐานท่ีเปนธรรม ครอบคลุมดาน1.คุณสมบัต ิ(Attributes) 2.คุณประโยชน (Benefits)  3.คุณคา (Values)  4.
วัฒนธรรม (Culture) 5.CSR (Corporate Social Responsibility) 6.นวัตกรรม (Innovation) สงผลตอการตัดสินใจในการ
ซื้อสินคาตาง ๆ 
 3. แนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคา 
  จากแนวคิดของWalters (1978: 115) กลาววา การตัดสินใจซื้อสินคา คือ การเลือกท่ีจะกระทําการสิ่งใด
สิ่งหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกตางๆท่ีมีอยูสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546, หนา 18 -19) สามารถกลาว

ไดวาการตัดสินใจซื้อสินคา ประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี 1.การตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) 2. การ
คนหาขอมูล (Search) 3. การประเมินผลทางเลือกตางๆ (Evaluation of alternatives) 4. การซื้อ (Purchase) 5. การ
ประเมินผลหลังการซื้อ (Postpurchase evaluation) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  - ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือกลุมผูบริโภคกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร      
  - ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือกลุมผูบริโภคกาแฟสตารบัคสของ นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีบริโภคแนชัด 
จึงใชสูตรการกําหนด ขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบขนาดของประชากรกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
  

n =
��

4��
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n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง   
e หมายถึง คาเปอรเซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง                  
Z หมายถึง คาระดับความเช่ือมั่นท่ีกําหนดไว                                                   
p หมายถึง สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถาไมทราบกําหนด p=0.5)   

 ถาระดับความเช่ือมั่นเทากับ 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนด
ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% น่ันคือ ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางได 5% (0.05) ดังน้ันจึงแทนคา
ขนาดตัวอยางไดดังน้ี (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16) 

� =
(�.��)�

�(�.��)�
 = 384.16 

 หรือประมาณ 385 ตัวอยาง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพ่ิม 15 ตัวอยาง เพ่ือปองกันความผิดพลาดจาก
แบบสอบถาม ดังน้ัน ขนาดตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีเทากับ 400 ตัวอยางกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยเรื่องน้ี 
ไดแก กลุมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท้ังน้ีเน่ืองจากขอจํากัด
ดานเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงใชระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 การคํานวณหากลุมขนาดตัวอยางจะ
คํานวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท, 2555: 169) รวมเปนขนาดตัวอยางท้ังหมด 400 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
  แบบสอบถาม แบงออกเปน 5 สวน และจากการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16) พบวา ในแบบสอบถามทุกตอน
มีคาสูง ซึ่งแบบสอบถามมีรายละเอียดดังน้ี 
  สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปน
คําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน 
  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูท่ีบริโภคกาแฟสตารบัคส 
ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question)  จํานวน 10 ขอ 
  สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสจํานวน 6 ดาน ดังน้ีดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานCSR 
และ ดานนวัตกรรม โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) โดยกําหนดเปน 5 ระดับใหเลือกเพียงคําตอบเดียวและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2552) 
  สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคากาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 5 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval 
scale) เปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดเปน 5 ระดับใหเลือกเพียงคําตอบเดียวและ
แปรผลตาม Likert scale (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) 
  สวนท่ี 5 คําถามท่ีใหแสดงขอเสนอแนะเก่ียวกับตราสินคากาแฟสตารบัคส จํานวน 1 ขอ มีลักษณะเปน
คําถามปลายเปด 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. ความเท่ียงตรงของ ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับวัดการวิจัย ศึกษาการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐาน
การคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดยใชแนวคิดทฤษฏีตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวของเปนแนวทาง การสรางแบบสอบถามและนํา
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แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ใหคําช้ีแนะและทําการปรับปรุง
ปรุงแกไขเพ่ือใหมัน่ใจวาเน้ือหามีความเท่ียงตรง และสอดคลองกับวัตถุประสงคการศึกษา 
 2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด ไปทําการทดสอบกับกลุม
ตัวอยางท่ีมีลักษณะประชากรใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 100 มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จึงตอง
นํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  Conbach (Cronbach’s Alpha)  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและนําขอบกพรองตางๆ มาปรับปรุงแกไข กอนนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดคาระดับ
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.745 แสดงวาเครื่องมือมีความเช่ือมั่นคอนขางสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟกาแฟสตารบัคสของผูท่ีบริโภคกาแฟกาแฟสตาร
บัคส โดยคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสตารบัคสโดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standardy Deviation) 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคากาแฟสตารบัคส โดยคํานวณหาคาสถิติ ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือปจจัยการรับรู
ตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดวยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการรับรูในตราสินคาดวยคา Sig. 
หากคา Sig. เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา 
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท (2553) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีไดวิเคราะหขอมูล 5 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามผลสวนใหญเปนเพศหญิง(รอยละ 76.5) มีอายุสวนใหญระหวาง 
18 –20 ป(รอยละ 55.3)รองลงมามีอายุระหวาง 21–25 ป( รอยละ 42.5) สถานภาพสวนใหญ มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป (รอยละ 22.5 ) อาชีพเปนนักเรียน/
นักศึกษาท้ังหมด และรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายไดเฉลีย่ตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท( รอยละ 92.3) 
 สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูบริโภคในการบริโภคกาแฟสตารบัคสพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญบริโภค
กาแฟสตารบัคสเพราะรสชาติ คิดเปน(รอยละ 43.3 )และความถ่ีในการใชบริการกาแฟสตารบัคสสวนใหญ1-2 ครั้งตอ
สัปดาห คิดเปน(รอยละ 87) โดยเมนูของสตารบัคสท่ีชอบมากท่ีสุด คือ ช็อคโกแลตครีม ชิพ แฟรบปูชิโน คิดเปน(รอยละ 
18.8) โดยมีชวงเวลาท่ีนิยมบริโภคกาแฟสตารบัคสอยูท่ีเวลา 12.01 – 14.00 น. คิดเปน(รอยละ 34.2) โดยปกติผูบริโภค
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สวนใหญจะน่ังใชบริการสตารบัคสท่ีราน คิดเปน(รอยละ 60.3) และมีระยะเวลาใหการใชบริการกาแฟสตารบัคสสวน
ใหญ 30นาที – 1ช่ัวโมง คิดเปน(รอยละ 35.5)   มีคาใชจายในการบริโภคกาแฟสตารบัคสตอครั้งอยูท่ีราคา 100-200 
บาท คิดเปน(รอยละ 65.5) โดยผูท่ีมาบริโภคกาแฟสตารบัคสกับผูบริโภคสวนใหญเปน เพ่ือน คิดเปน(รอยละ 47.8) และ
ผูบริโภคนิยมซื้อกาแฟสตารบัคสจากหางสพรรคามากท่ีสุดคิดเปน(รอยละ77.8) และผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตารบัคสมากสุดคือตัวเอง คิดเปน(รอยละ 57.5) 
 สวนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จํานวน 6 ดาน ดังน้ีดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานCSRและดานนวัตกรรม  พบวา 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอยูในระดับเห็นดวย
มาก (Mean = 4.02และ S.D.= 0.175) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มาก ท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานคุณคา (Mean = 4.14 และ S.D.=0.037) ดานวัฒนธรรม (Mean = 4.10 และ S.D.=0.028) 
ดานคุณประโยชน (Mean = 4.04 และ S.D.=0.031) , ดานคุณสมบัติ (Mean = 4.02 และ S.D.=0.027) , ดานCSR 
(Mean = 4.01และ S.D.=0.033) และ ดานวัตกรรม (Mean = 3.83 และ S.D.=0.034) โดยเรียงจากมากไปหานอย 
 สวนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคากาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (Mean = 4.02 และ S.D. = 
0.51) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพราะมีการรับรูขอมูลการจูงใจจาก
สื่อตางๆ(Mean = 4.04 และ S.D.=0.58)  ผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเน่ืองจากมีความรูเรื่องตราสินคาท่ีไดรับ
มาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม  (Mean = 4.14 และ S.D.=0.53) ผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสจากการแนะนําของ
ผูบริโภคท่ีเคยบริโภค(Mean = 3.83 และ S.D.=0.54), ผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพราะประเมินแลว
คุณภาพสูงวากาแฟยี่หออ่ืน(Mean = 4.01 และ S.D.=0.60) และผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพราะะราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสตารบัคส(Mean = 4.10 และ S.D.=0.63) 
 สวนท่ี 5 การวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรูปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับ
มาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอการตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
 
ตารางท่ี 1  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐาน

การคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของผูตอบแบบสอบถาม   

 
 จากการวิเคราะหตารางท่ี 1 พบวาปจจัยการรับรูท่ีไดรับตราสินคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ท้ังหมด 6 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานCSRและดานนวัตกรรม สงผล

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
การถดถอย (Regression) 62.453 6 10.409 135.673 0.00 
สวนท่ีเหลือ (Residual) 30.073 392 0.77   
Total 92.526 398    
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ตอการตดัสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถาม เมื่อใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุเมื่อภาพลักษณเปนหลายตัวแปร 

 จากการวิเคราะหตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยการรับรูท่ีไดรับตราสินคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ดานคุณสมบัติ 
ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานนวัตกรรม และดานCSRสงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดังปรากฏในตารางท่ี 2  และจากการ
แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณสามารถนํามาเขียนเปนสมการพยากรณความสมัพันธระหวางการรับรูท่ีไดรับตรา
สินคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตดัสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสไดดังน้ี 
Y = 0.630+ 0.062 (X1) + 0.188 (X2) + 0.093 (X3) + 0.066 (X4) + 0.469 (X5) + 0.181 (X6)      

เมื่อ Y แทน การตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส 
X1 แทน ดานคุณสมบัต ิ X5 แทน ดานนวัตกรรม 
X2 แทน ดานคุณประโยชน X6 แทน ดาน CSR 
X3 แทน ดานคุณคา 
X4 แทน ดานวัฒนธรรม 

 จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยการรับรูท่ีไดรับตราสนิคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
มีความสมัพันธเปนไปในทิศทางเดยีวกันกับดานคุณสมบัติ ดานคุณประโยชน ดานคุณคา ดานวัฒนธรรม ดานนวัตกรรม 
และดานCSRและสามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัยไดดังแสดงในตารางท่ี 3 
  

ตัวแปรพยากรณ   ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. 

(Constant)  0.630 0.175  3.600 0.000 

ปจจัยการรับรูดานคุณสมบัต ิ       X1 0.058 0.027 0.062 2.327 0.021 

ปจจัยการรับรูดานคุณประโยชน 
ปจจัยการรับรูดานคุณคา 
ปจจัยการรับรูดานวัฒนธรรม 
ปจจัยการรับรูดานนวัตกรรม 
ปจจัยการรับรูดานความ
รับผิดชอบตอสังคม 

      X2 
      X3 
      X4 
      X5 
      X6 

0.156 
0.083 
0.059 
0.354 
0.144 

0.031 
0.037 
0.028 
0.033 
0.034 

0.188 
0.093 
0.066 
0.469 
0.181 
 

2.242 
3.351 
6.406 
10.593 
4.204 

0.026 
0.001 
0.000 
0.000 
0.000 

R=0.822 , R Square = 0.675 , Adjusted R Square = 0.670 , Std. Error of the Estimate = 0.27698 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการวิจัย 
ดานคุณสมบัติ   สนับสนุน 
ดานคุณประโยชน   สนับสนุน 
แทนดานคุณคา สนับสนุน 
ดานวัฒนธรรม สนับสนุน 
ดานนวัตกรรม สนับสนุน 

ดานCSR สนับสนุน 

 
บทสรุป วิจารณและขอเสนอแนะ 
 ปจจัยดานประชากรศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
ตัดสินใจซื้อสินคา มีอายุสวนใหญอยูระหวาง 18-20 ป (รอยละ 55.3) สถานะภาพโสด ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
อาชีพเปน นักศึกษาและสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 15,000บาทตอเดือน( รอยละ 92.3) สอดคลองกับ สุวิชชา    
ธรรมโชติ (2556, 105) ในการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคท่ี ฟลายนาว 
เอาตเลต จังหวัดเพชรบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง สถานะภาพโสด ระดับการศึกษา สวนปริญญาตรี 
และสอดคลองกับ รวิช  เมฆสุนทรากุล (2554, 55)ในการศึกษาเรื่องการรับรูภาพลักษณของตราสินคามีความสัมพันธตอ
ความภักดีในตราสินคาสตารบัคส พบวา ผูบริโภคมีสถานภาพโสดระดับการศึกษาอยูระหวางปริญญาตรี 
 ปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม โดยพิจารณาเปนรายดานประกอบดวยดาน
คุณคามีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือดานวัฒนธรรม ดานคุณประโยชน ดานคุณสมบัติ ดานCSR และลําดับสุดทาย ดาน
นวัตกรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของคอสเลอ (Kotler,2003) กลาววาการรับรูมี 6 
ดาน คือ คุณสมบัติคุณประโยชนคุณคาวัฒนธรรมบุคลิกภาพผูใชสอดคลอง กับบทวิจัยของAaker (2004) กลาววาการ
สรางคุณคาตราสินคาเพ่ือใหอยูในใจผูบริโภคน้ันตองมีการรูจักตราสินคาการรับรูในคุณภาพของตราสินคา (perceived 
quality) การสรางความเช่ือมโยงกับตราสนิคาในสวนดานนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทายดานCSR 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับและสอดคลองกับนโยบายตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม (Fairtrade) 
เปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จยั่งยืนและยาวนาน มีความรับผิดชอบตอสงัคมสวนรวม (CSR) และมี
การพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือความอยูรอดรวมกัน (DITP,2557)ซึ่งธุรกิจกาแฟสตารบัคสไดเช่ือมโยงสูการปฏิบัติ
โดยขายสินคาอยางมีคุณภาพราคาท่ีเปนธรรม กิจกรรม Reuse เชน การรักษาแหลงนํ้าบริการชุมชนนอกเปนตน และมี
การพัฒนานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยเีขามาชวยในการใหบริการของลูกคาวัยรุน ชําระคากาแฟดวยมือถือ เปนตน 
 ปจจัยการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวาเรื่องท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
มากท่ีสุดคือผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพราะประเมินแลวคุณภาพสูงวากาแฟยี่หออ่ืนรองลงมาคือผูบริโภคมี
การตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพราะมกีารรบัรูขอมูลการจูงใจจากสือ่ตางๆและผูบรโิภคตดัสนิใจซื้อกาแฟสตารบัคสจาก
การแนะนําของผูบริโภคท่ีเคยบริโภคอยูในระดับปานกลางผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเน่ืองจากมีความรูเรื่อง
ตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม และผูบริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคสเพราะราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของกาแฟสตารบัคสตามลําดับสอดคลองกับปานลดา อินทรไชย (2554,51)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อของท่ีระลึกของผูชมฟุตบอล และเชียรฟุตบอลใน จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสินคาและบริการมี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ีระลึกตอการเชียรฟุตบอล โดยสิ่งแรก คือสีสันสะดุดตา และมีตราประจําราน มีให
เลือกหลายขนาด และสอดคลองกับสุวิชชา  ธรรมโชติ (2556, 107) ไดศึกษาการรับรูตราสินคาชาเขียวอิชิตันของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาการรับรูองคประกอบตราสินคาดานการจดจําของผูบริโภค ดานอัต
ลักษณเชิงภาพ คือ โลโก หรือตราสินคา สี บรรจุภัณฑเปนสิ่งท่ีสรางภาพการจดจําไดเมื่อผูบริโภคพบเห็น อัตลักษณเชิง
ภาพบอยครั้ง 

 
ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยการรับรูท่ีไดรับตราสินคามาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
กาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีสงผลตอการรับรู
ดาน CSRและดานนวัตกรรมนอยกวาดานอ่ืนๆ ดังน้ันควรมีการพัฒนาปจจัยในดาน CSR และดานนวัตกรรมใหมากข้ึน 
เพ่ือสรางการรับรูการจดจําในตราสินคามาตาฐานการคาท่ีธรรมของกาแฟสตารบัคสใหแกผูบริโภคดียิ่งข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพบวาการตัดสินใจซื้อสินคาซื้อกาแฟสตารบัคสจากคุณภาพของสินคาและการจูงใจจากสื่อ
ตางๆทําเกิดการตัดสินใจซื้อนอยกวาท่ีควร ดังน้ันควรมีพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของสินคาใหคุมคาเพ่ือสรางความพึง
พอใจแกผูบริโภคและการพัฒนาประชาสัมพันธเก่ียวกับตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนในรูปแบบอ่ืนควบคูไป 
เชน สื้อสิ่งพิมพ โทรทัศน วิทยุ เพ่ือท่ีจะสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาถึงปจจัยดานการรับรูตราสิคาท่ีไดรับมาตาฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อของ

กาแฟสตารบัคสของกลุมประชากรอ่ืนๆเชนพนักงานบริษัท กลุมผูสูงอายุ เปนตน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบเรื่องของการรับรูตรามาตาฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อกับกาแฟ

ยี่หออ่ืน 
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		ธุรกิจกาแฟสตาร์บัคส์เป็นธุรกิจกาแฟที่มีตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ประสบความสำเร็จทั่วโลกทั้งกลุ่มลูกค้ามีรายได้สูงและระดับปานกลาง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในต่างประเทศ เช่น ตลาดจีน เกาหลีใต้ ภายในปี 2016 และจะขยายสาขาในไทยให้ครบ 400 สาขาภายในปี 2562 (iBiz Channel ข่าวธุรกิจการตลาด)ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สูงเนื่องจากมีกาแฟหลายตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นธรรมเช่นเดียวกันเป็นคู่แข่ง ดังนั้นกาแฟตราสตาร์บัคส์จึง โดยมีโครงการโฟกัสเข้าร่วมในกลุ่มองค์กรแฟร์เทรด โดยดำเนินการเน้นในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม(CSR) และการพัฒนานวัตกรรมอย่างหลากหลาย
		ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา การรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปกรวิทยาเขตเพชรบุรี ระดับปริญญาตรีเนื่องจากว่าอนาคตคณะวิทยาการจัดการ  7 สาขาวิชา สามารถนำไปวิเคราะห์ปัจจัย และนำแนวคิดที่มีความแตกต่างกันเป็นตัวแทนความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสตาร์บัคส์  เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์เป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจกาแฟสตาร์บัคส์ต่อไป และเป็นแนวทางให้กับธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการทำธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบนี้
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		1.	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี
		2.	เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี
	ประโยชน์ที่จะได้รับ
	1.	ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ
	2.	ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ
	กรอบแนวความคิดการวิจัย
		ในการวิจัยการรับรู้การรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี มีกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังภาพที่1
	ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
	ทบทวนวรรณกรรม
	ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีหัวข้อดังนี้
		1.	แนวความคิดด้านประชากรศาสตร์
			แนวคิดด้านประชากรศาสตร์คือ 1.เพศหญิงชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรีระความถนัดสภาวะทางจิตใจอารมณ์ 2.อายุจะเป็นตัวกำหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับความมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของบุคคล 3.สถานภาพมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร มีความต้องการที่แตกต่างกัน 4.ระดับการศึกษาที่ต่างกันทำให้คนมีวัฒนธรรมมีประสบการณ์ที่ต่างกัน 5.อาชีพ ซึ่งอาชีพที่แตกต่างกันมีความสนใจและตัดสินใจแต่งต่างกัน 6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
		
			จากแนวคิดและงานวิจัยของคอสเลอ(Kotler,2003),วิทวัสชัยปาณี,(2548)รวิช เมฆสุนทรากุล(2554), สุวิชา ธรรมโชติ(2556), Kotler and Keller (2006, 268) แนวคิดของ แฟร์เทรดจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานที่เป็นธรรม ครอบคลุมด้าน1.คุณสมบัติ (Attributes) 2.คุณประโยชน์ (Benefits)  3.คุณค่า (Values)  4.วัฒนธรรม (Culture) 5.CSR (Corporate Social Responsibility) 6.นวัตกรรม (Innovation) ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าต่าง ๆ
		3.	แนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า
			จากแนวคิดของWalters (1978: 115) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อสินค้า คือ การเลือกที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกต่างๆที่มีอยู่สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546, หน้า 18 -19) สามารถกล่าวได้ว่าการตัดสินใจซื้อสินค้า ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1.การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) 2. การค้นหาข้อมูล (Search) 3. การประเมินผลทางเลือกต่างๆ (Evaluation of alternatives) 4. การซื้อ (Purchase) 5. การประเมินผลหลังการซื้อ (Postpurchase evaluation)
	วิธีดำเนินการวิจัย
		การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
		1.	การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
			- ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากร	    
			- ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่บริโภคแน่ชัด จึงใช้สูตรการกำหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
		�n=𝑍24𝑒2
	n หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง  
	e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง                 
	Z หมายถึง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้                                                  
	p หมายถึง สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบกำหนด p=0.5) 	
		ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสำคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16)
	𝑛=(1.96)24(0.05)2 = 384.16
		หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง โดยมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ทั้งนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใช้ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 การคำนวณหากลุ่มขนาดตัวอย่างจะคำนวณตามวิธีแบบคัดกรอง (Screen Sampling) (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 169) รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
		2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
			แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน และจากการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบรัค (Cronbachs’ alpha coefficient) (กัลยา วานิชบัญชา,2552,น.16) พบว่า ในแบบสอบถามทุกตอนมีค่าสูง ซึ่งแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
			ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของคำถามจะเป็นคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน
			ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้ที่บริโภคกาแฟสตาร์บัคส์ ซึ่งลักษณะของคำถามจะเป็นคำตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices Question)  จำนวน 10 ข้อ
			ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านCSR และ ด้านนวัตกรรม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคำตอบเดียวและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
			ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้ากาแฟสตาร์บัคส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 5 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดเป็น 5 ระดับให้เลือกเพียงคำตอบเดียวและแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552)
			ส่วนที่ 5 คำถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตราสินค้ากาแฟสตาร์บัคส์ จำนวน 1 ข้อ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด
		การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
		1.	ความเที่ยงตรงของ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือสำหรับวัดการวิจัย ศึกษาการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดยใช้แนวคิดทฤษฏีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง การสร้างแบบสอบถามและนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ให้คำชี้แนะและทำการปรับปรุงปรุงแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา
		2.	การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด ไปทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน 100 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงต้องนำมาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Conbach (Cronbach’s Alpha)  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและนำข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.745 แสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง	
	การวิเคราะห์ข้อมูล
		การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
		ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยคํานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
		ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟกาแฟสตาร์บัคส์ของผู้ที่บริโภคกาแฟกาแฟสตาร์บัคส์ โดยคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)
		ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์โดยคํานวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardy Deviation)
		ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้ากาแฟสตาร์บัคส์ โดยคำนวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
		การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด้วยวิธีทางสถิติโดยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าด้วยค่า Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามแนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553)
	บทสรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
		ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตัดสินใจซื้อสินค้า มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18-20 ปี (ร้อยละ 55.3) สถานะภาพโสด ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี อาชีพเป็น นักศึกษาและส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000บาทต่อเดือน( ร้อยละ 92.3) สอดคล้องกับ สุวิชชา    ธรรมโชติ (2556, 105) ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ ฟลายนาว เอาต์เลต จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานะภาพโสด ระดับการศึกษา ส่วนปริญญาตรี และสอดคล้องกับ รวิช  เมฆสุนทรากุล (2554, 55)ในการศึกษาเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าสตาร์บัคส์ พบว่า ผู้บริโภคมีสถานภาพโสดระดับการศึกษาอยู่ระหว่างปริญญาตรี
		ปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นปัจจัยด้านการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม โดยพิจารณาเป็นรายด้านประกอบด้วยด้านคุณค่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านวัฒนธรรม ด้านคุณประโยชน์ ด้านคุณสมบัติ ด้านCSR และลำดับสุดท้าย ด้านนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามลำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของคอสเลอ (Kotler,2003) กล่าวว่าการรับรู้มี 6 ด้าน คือ คุณสมบัติคุณประโยชน์คุณค่าวัฒนธรรมบุคลิกภาพผู้ใช้สอดคล้อง กับบทวิจัยของAaker (2004) กล่าวว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าเพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภคนั้นต้องมีการรู้จักตราสินค้าการรับรู้ในคุณภาพของตราสินค้า (perceived quality) การสร้างความเชื่อมโยงกับตราสินค้าในส่วนด้านนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และลำดับสุดท้ายด้านCSR มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามลำดับและสอดคล้องกับนโยบายตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม (Fairtrade) เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยั่งยืนและยาวนาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม (CSR) และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอดร่วมกัน (DITP,2557)ซึ่งธุรกิจกาแฟสตาร์บัคส์ได้เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติโดยขายสินค้าอย่างมีคุณภาพราคาที่เป็นธรรม กิจกรรม Reuse เช่น การรักษาแหล่งน้ำบริการชุมชนนอกเป็นต้น และมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการของลูกค้าวัยรุ่น ชำระค่ากาแฟด้วยมือถือ เป็นต้น
		ปัจจัยการส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่าเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดคือผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์เพราะประเมินแล้วคุณภาพสูงว่ากาแฟยี่ห้ออื่นรองลงมาคือผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์เพราะมีการรับรู้ข้อมูลการจูงใจจากสื่อต่างๆและผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์จากการแนะนำของผู้บริโภคที่เคยบริโภคอยู่ในระดับปานกลางผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์เนื่องจากมีความรู้เรื่องตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม และผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์เพราะราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟสตาร์บัคส์ตามลำดับสอดคล้องกับปานลดา อินทร์ไชย (2554,51)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของผู้ชมฟุตบอล และเชียร์ฟุตบอลใน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านสินค้าและบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกต่อการเชียร์ฟุตบอล โดยสิ่งแรก คือสีสันสะดุดตา และมีตราประจำร้าน มีให้เลือกหลายขนาด และสอดคล้องกับสุวิชชา  ธรรมโชติ (2556, 107) ได้ศึกษาการรับรู้ตราสินค้าชาเขียวอิชิตันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าการรับรู้องค์ประกอบตราสินค้าด้านการจดจำของผู้บริโภค ด้านอัตลักษณ์เชิงภาพ คือ โลโก้ หรือตราสินค้า สี บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่สร้างภาพการจดจำได้เมื่อผู้บริโภคพบเห็น อัตลักษณ์เชิงภาพบ่อยครั้ง
	ข้อเสนอแนะ
	1.	จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการรับรู้ที่ได้รับตราสินค้ามาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้าน CSRและด้านนวัตกรรมน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้นควรมีการพัฒนาปัจจัยในด้าน CSR และด้านนวัตกรรมให้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้การจดจำในตราสินค้ามาตาฐานการค้าที่ธรรมของกาแฟสตาร์บัคส์ให้แก่ผู้บริโภคดียิ่งขึ้น
	2.	จากผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าซื้อกาแฟสตาร์บัคส์จากคุณภาพของสินค้าและการจูงใจจากสื่อต่างๆทำเกิดการตัดสินใจซื้อน้อยกว่าที่ควร ดังนั้นควรมีพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของสินค้าให้คุ้มค่าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและการพัฒนาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นในรูปแบบอื่นควบคู่ไป เช่น สื้อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น
	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	1.	ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านการรับรู้ตราสิค้าที่ได้รับมาตาฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกาแฟสตาร์บัคส์ของกลุ่มประชากรอื่นๆเช่นพนักงานบริษัท กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
	2.	ควรศึกษาเปรียบเทียบเรื่องของการรับรู้ตรามาตาฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกับกาแฟยี่ห้ออื่น
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