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บทคัดยอ 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ปจจัยการรับรูการไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อ กาแฟสตารบัคส (Starbuck) ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีความแตกตางกัน และการตัดสินใจการ
ซ้ือกาแฟสตารบัคส (Starbuck) ท่ีมีความแตกตางกัน ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหา
ลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สรางสมการพยากรณโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชคือ 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหมาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม(Questionnaires)  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.810 วิเคราะห
ขอมูลโดยการใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบวาปจจัย
ดานการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคากาแฟสตารบัคส(Starbuck) ของนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารมหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับดังน้ี ผูบริโภค
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคสซื้อประเมินวาดีกวายี่หออื่น (X  =4.09 ) รองลงมาคือ แนะนําปากตอปาก (X  
=4.087179) การรับรูขอมูลการจูงใจจากสื่อตางๆ (X  = 3.98) มีความรูเร่ืองตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ี
เปนธรรม  (X = 3.97) และผูบริโภคตัดสินใจซื้แลวคุมคา(X = 3.83) ตามลําดับ 
คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส, ปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม 
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Abstract 
In this research aims to study the factors recognized to receive fair trade standards that 

affect your decision to buy. Starbucks coffee (Starbuck), student, Faculty of information 
technology, Silpakorn University Phetchaburi campus and find factors, to study the brand 
recognition factor that has been fair trade standards. Affect your decision to buy Starbucks coffee 
(Starbuck) of students of the College of communication and information technology, the fine arts 
information technology campus, Phetchaburi, which forecast equation using quantitative research 
methods. The sample used is students, Faculty of information and communication technology, 
Silpakorn University Phetchaburi campus is used for the sample. The number of users querying 
400 people, the results of this research have found that the factors affect the decision to 
purchase Starbucks coffee (Starbuck), student, Faculty of information technology, Silpakorn 
University Phetchaburi campus find factors. Many levels, all out of sequence as follows: 
Consumers decide to buy Starbucks coffee purchase better assess whether other brands (=4.09) 
is the introduction of mouth  
(= 4.087179) to receive information from various media like (=3.98) provides knowledge, brand 
standards, fair trade and consumer (= 3.97) decide purchase then worth (= 3.83), respectively. 
Keywords: Starbucks Coffee buying decision making, the perception of Starbucks Coffee as a Fair 
Trade brand aspect 

 
บทนํา 
 จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระดับโลกและภายในประเทศ ทีมีภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองใชจุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู เพ่ือสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในขณะเดียวกันก็จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก  ซ่ึง
ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพ่ือสามารถใชโอกาสท่ีเกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุมกันของทุนท่ีมี
อยูในสังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘  โดยจะสงเสริมใหประชาชน
ทุกระดับมีโอกาสท่ีเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกฝงจิตสํานึก แก
ประชาชนทุกกลุม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11, 2559)  

ภาคธุรกิจจึงตองปรับปรุงหรือพัฒนาวางแผนกลยุทธใหมีความแปลกใหม โดยการบริหารเชิงกลยุทธสราง
ตราสินคาอยางสรางสรรค  ซ่ึงสินคาภายใตระบบการคาท่ีเปนธรรม(Fair Trade) จะเปนสินคาท่ีมีแนวโนมในการ
เติบโตคอนขางสูง และเปนท่ียอมรับของผูบริโภคท้ังในดานคุณภาพความปลอดภัย  หัวใจหลักของระบบการคาท่ี
เปนธรรม คือ  ความเปนธรรมในระบบการคาในการดําเนินธุรกิจ Fair Trade จะชวยลดขอเสียเปรียบของ
ผูประกอบการรายยอยในตลาดโลก  (มนัสนันท  พงษไชยวณิช, 2552)  

ปจจุบันมีองคกรท่ีจัดต้ังขึ้นโดยใชชื่อวา Fair Trade โดยองคกรน้ีจัดต้ังมานานกวา60ป โดยจัดต้ังขึ้น
เพ่ือใหผูผลิตไดตอบแทนผลประโยชนใหแกสังคมหรือผูบริโภคและเพ่ือใหเกิดความแนใจวาผูบริโภคไดรับความเปน
ธรรมจากการซ้ือสินคาหรือเพ่ือไมใหผูผลิตเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคจนเกินไป (กรีเนท, 2551) ซ่ึงในปจจุบันตรา
สัญลักษณของระบบการคาท่ีเปนธรรมไดรับการยอมรับอยางมากจากสายตาของผูบริโภคและนักธุรกิจในกลุม
ประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ัวโลก ในแงของการทําการคาท่ีโปรงใส สามารถเชื่อมั่นไดถึงคุณภาพสินคา และการต้ังราคา
จําหนายท่ีเปนธรรม ท้ังยังชวยสรางขอไดเปรียบใหแกผูสงออกไทยท่ีไดรับตราสัญลักษณ ในการขยายตลาดการคา
ไปสูสหภาพยุโรปจนเปนท่ียอมรับในระดับสากลไดอยางราบร่ืนขึ้น (กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศกระทรวง
พาณิชย  , 2557)  การคาท่ีเปนธรรมเปนการเคลื่อนไหวเก่ียวกับความยุติธรรมทางการคา ท่ีสนับสนุน
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มาตรฐานสากลในเร่ืองแรงงาน สิ่งแวดลอมและสังคม สําหรับสินคาและบริการ (Jintana S,2553) ฉลากสินคาแฟร
เทรดน้ันยังเปนเคร่ืองชวยยืนยันใหผูบริโภคมั่นใจวาสินคาท่ีมีเคร่ืองหมายน้ีเปนผลผลิตของกระบวนการ การคาท่ี
เปนธรรม มีจุดมุงหมายหลักคือการพัฒนาความเปนอยูของผูผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางการผลิตและ
การคา เพ่ิมอํานาจในการตอรองและประกันราคาท่ีเปนธรรม (สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเฮก , 
2558) 

ความนิยมในการบริโภคกาแฟ สังคมไทยมีความนิยมบริโภคกาแฟกันอยางแพรหลายมากขึ้น และมี
แนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดสภาวะการแขงขันกันสูงขึน้ (พิชามญช เดชรังสฤษด์ิ , 2554) ในประเทศไทยกาแฟ
สตารบัคสถือวาเปนเบอรหนึ่งของรานกาแฟระดับ พรีเมียม แมตลาดน้ีจะมีมูลคา 4,700 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวน 5% ของตลาดรวมผลิตภัณฑกาแฟ 21,000 ลานบาทก็ตาม แตถาพูดถึงศักยภาพการเติบโตและอัตราการ
บริโภคแลวดูเหมือนตลาดน้ีจะแซงหนา และมีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ (รวิช เมฆสุนทรากุล 
,2555) ในแตละปนั้น สตารบัคส ซ้ือกาแฟจํานวน 160 ลานกิโลกรัม ถึงแมวาปริมาณการซื้อของสตารบัคส น้ันเปน 
เพียง 2% ของผลผลิตโลก แตการใหราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดและปริมาณซ้ือแตละคร้ังเปนจํานวนมาก ทําให
ผูประกอบการสนใจท่ีจะทําธุรกิจกับสตารบัคส และทางสตารบัคสยังเปดกวางท่ีจะซ้ือกับผูคาและผูปลูกรายอื่นๆ ทํา
ใหมีทางเลือก แหลงผลิตเมล็ดกาแฟหลากหลาย ไมผูกขาดกับแหลงใดแหลงหน่ึง (นิตยา วงศธาดา ,2557) 

ดังน้ันปญหางานวิจัยท่ีตองการศึกษาเร่ืองการรับรู การไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี งานวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนําไปวิเคราะหปจจัยเร่ืองการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานท่ีเปน
ธรรมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส ซึ่งสามารถทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จได และยังชวยใหผูประกอบ
ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการสรางธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือสงผลใหผูบริโภครับรูและเขาใจใน
ระบบการคาท่ีเปนธรรมใหมากขึ้นนอกจากน้ันยังเปนสวนท่ีชวยพัฒนาสังคมอยางย่ังยืนตามมาตรฐานระบบการคาท่ี
เปนธรรมท้ังดานสิ่งแวดลอม ดานการคา ดานสังคม  

 
วัตถุประสงคของการในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน และ การตัดสินใจการซ้ือกาแฟสตารบัคส 
(Starbuck) ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ท่ีแตกตางกัน 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
กาแฟสตารบัคส (Starbuck) ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 

ประโยชนที่ใชในการวิจัย 
1. ทําใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน และ การตัดสินใจการซ้ือกาแฟสตารบัคส 

(Starbuck) ของ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ท่ีแตกตางกัน 

2. ทําใหทราบปจจัยดานการรับรู การไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรมท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟ
สตารบัคส (Starbuck) ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีประชากรศาสตร เปนทฤษฎีท่ีใชหลักการของความเปนเหตุเปนผล กลาวคือพฤติกรรมตาง ๆ ของ

มนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน เปนความเชื่อท่ีวา คนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย ซึ่งแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎีกลุมสังคม (Social CategoriesTheory) ของ 
Defleur and Bcll-Rokeaoh, 1996 ท่ีอธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลเก่ียวของกับลักษณะตาง ๆ ของบุคคล หรือ
ลักษณะทางประชากรซ่ึงลักษณะเหลาน้ีสามารถอธิบายเปนกลุม ๆได ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดรับการพัฒนาจากแนวความคิด
เร่ืองสิ่งเรา (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2542,44-52) 

ทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ หมายถึงการศึกษาถึงกระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปเก่ียวของ 
เพ่ือทําการเลือกสรรการซ้ือ การใช หรือการบริโภค อันเก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด หรือประสบการณเพ่ือ
สนองความตองการ และความปรารถนาตาง ๆ ใหไดรับความพอใจ (Solomon, 1996, p. 7) 

 
กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริโภคท่ีมาซ้ือสินคาจากสตารบัคส ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีจํานวนประชากรท้ังหมด 1,043 คน 
และ ขนาดกลุมตัวอยางการวิจัยคร้ังน้ี 400 คน ใชวิธีการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ประสพชัยพสุนนท, 
(2553) โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนเทากับ 5%  

การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ประกอบดวยปจจัยดาน
คุณสมบัติ คุณประโยชน คุณคา วัฒนธรรม CSR และ นวัตกรรม ปจจัยดานการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส การวิเคราะหขอมูล ดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปร ดานประชากรศาสตร 
.............................................................................................. 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดับการศึกษา 
5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
 

การรับรูตราสินคาท่ีไดรับ
มาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม
...................................................... 
1.ทางดานคุณสมบัติ 
(Attributes)   
2.คุณประโยชน (Benefits)   
3.คุณคา (Values)   
4.วัฒนธรรม (Culture)  
5.บุคลิกภาพ (Personality) 
6.ดานความรับผิดชอบตอสังคม
และองคกร (CSR) 
 

การตัดสินใจการซ้ือกาแฟสตารบัคส 
(Starbuck) ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีกลุมตัวอยางตอบดวย
ตนเอง (Self Administered Questionnaires) โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ 2559 ถึง 
เดือนพฤษภาคม 2559 

 
ผลการวิจัย 

ปจจัยดานประชากรศาสตร จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟ
สตารบัคสนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดย
สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 80.8 และ เพศชาย คิดเปนรอยละ 19.2 ซึ่งมีอายุสวนใหญระหวาง 21-25 ป 
คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมามีอายุระหวาง 18-20 ป คิดเปนรอยละ 55.8 ท้ังหมด มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบคิดเปนรอยละ 26.9 ของท้ังหมด และ สาขาวิชานิเทศศาสตรคิด
เปนรอยละ 23.1 ของท้ังหมด อาชีพสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ100 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 71.2 ของท้ังหมด รองลงมา15,000-30,000 
บาทคิดเปนรอยละ 23.1ของท้ังหมด รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-45,000บาท คิดเปนรอยละ 3.8 ของท้ังหมด 

ปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการรับรูตรา
สินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยรวมพบวาอยูในระดับท่ีมาก และเรียง
ตามลําดับความสําคัญดังน้ี ดานคุณสมบัติมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานคุณคา ดานคุณประโยชน ดาน
วัฒนธรรม และลําดับสุดทาย คือดานนวัตกรรมและดานCSR  

 
ปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 
ปจจัยการรับรูดานคุณสมบัติ 4.03 0.62 มาก 
ปจจัยการรับรูดานคุณประโยชน 3.99 0.62 ปานกลาง 
ปจจัยการรับรูดานคุณคา 4.14 0.60 มาก 
ปจจัยการรับรูดานวัฒนธรรม 4.07 0.58 มาก 
ปจจัยการรับรูดานCSR 3.67 0.78 ปานกลาง 
ปจจัยการรับรูดานนวัตกรรม 3.84 0.74 ปานกลาง 
รวม 3.96 0.52 ปานกลาง 
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ตาราง ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส 
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

  
ปจจัยดานการสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคากาแฟสตารบัคส (Starbucks) ผลการวิจัยพบวาปจจัยดาน

การสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคากาแฟสตารบัคส (Starbucks)ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัย
ศิลปกร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับดังน้ี ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือกาแฟสตาร
บัคสซ่ึงประเมินวาดีกวายี่หออื่น (X  =4.09 ) รองลงมาคือ แนะนําปากตอปาก (X  =4.09) การรับรูขอมูลการจูง
ใจจากสื่อตางๆ (X  = 3.98)  มีความรูเร่ืองตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม  (X = 3.97) และ
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อแลวคุมคา(X = 3.83) ตามลําดับ  

ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตาง
กัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

ปจจัยปจจัยการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม สงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร
บัคสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดานคุณสมบัติ ดาน
คุณคา ดานคุณประโยชน ดานวัฒนธรรม ดานนวัตกรรม ดาน CSR สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส ของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 
ตาราง แสดงความแปรปรวนของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 

มหาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 
 

Model Sum df Mean F sig 

Regession 87.518 6 14.586 124.819 0.000a 

Residual 45.809 392 0.117   

Total 133.327 398    

 
อภิปรายผล 

ปจจัยดานประชากรศาสตร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายท่ี
ตัดสินใจซ้ือสินคาโดยสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 21-25 ป  สถานะภาพโสด ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพสวนใหญเปน นักศึกษา สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 15,000 บาทตอเดือน และมีระดับ
การศึกษาสวนใหญกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ซ่ึงมีความสอดคลองกับ

ตัวแปรพยากรณ   ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant)  0.419 0.141  2.977 0.003 
ปจจัยการรับรูดานคุณสมบัติ       X1 0.086 0.039 0.092 2.192 0.029 
ปจจัยการรับรูดานคุณประโยชน 
ปจจัยการรับรูดานคุณคา 
ปจจัยการรับรูดานวัฒนธรรม 
ปจจัยการรับรูดานนวัตกรรม 
ปจจัยดานความรับผิดชอบตอสังคม 

      X2 
      X3 
      X4 
      X5 
      X6 

0.277 
0.209 
0.128 
0.105 
0.088 

0.047 
0.046 
0.047 
0.033 
0.031 

0.296 
0.216 
0.128 
0.142 
0.113 
 

5.889 
4.567 
2.719 
3.153 
2.885 

0.000 
0.000 
0.007 
0.002 
0.004 

R=0.810 , R Square = 0.656 , Adjusted R Square = 0.651, Std. Error of the Estimate = 0.34185 
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ผลการวิจัยของ พิชามญช เดชรังสฤษดิ์  (2554) กลุมตัวอยางหรือลูกคาสตารบัคส สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 20 – 30 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็น ในภาพรวมของระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานการรับรูตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐานการคาท่ีเปนธรรม
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคส ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาลัยศิลปากร
วิทยาเขต เพชรบุรีโดยพิจารณาเปนรายดานประกอบดวย ดานคุณคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน
วัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานคุณสมบัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานคุณประโยชนมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ดานนวัตกรรมดานนวัตกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางและดานCSR มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง  

ปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค จากการศึกษาพบวา เร่ืองท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด คือผูบริโภคตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคสประเมินแลวดีกวาย่ีหออืน่ รองลงมาคือผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อกาแฟ
สตารบัคสเพราะมีการรับรูขอมูลการจูงใจจากสื่อตางๆและผูบริโภคตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคสจากการแนะนําปาก
ตอปากอยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคสเน่ืองจากมีความรูเร่ืองตราสินคาท่ีไดรับมาตรฐาน
การคาท่ีเปนธรรม และผูบริโภคตัดสินใจซ้ือกาแฟสตารบัคสซ้ือแลวคุมคา ตามลําดับ  

 
ขอเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 18-20 ป 
สถานภาพ โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอ เดือน นอยกวา 15,000 บาท 
จึงทําใหราบกลุมเปาหมาย และ เมื่อทราบกลุมเปาหมายแลวจึงทําใหเราสามารถนําขอมูลท่ีไดเหลาน้ีไปปรับปรุง
แกไขการดําเนินการ และกําหนดกลยุทธทางการตลาด และ ปจจัยตางๆเพ่ือนําไปใช ประกอบการตัดสินใจกับการ
ตัดสินใจของผูบริโภค  
 2. กลุมตัวอยางสวนใหญ จะใหความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพของกาแฟ จึงควรกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ โดยอาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที มีคุณภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือ ทําใหลูกคามีความ
มั่นใจในคุณภาพของกาแฟสตารบัคส 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอมูลดวย ควรศึกษาเพ่ิมเติมใน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการ วิธีเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะการสัมภาษณซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพควบคู
กับแบบสอบถาม ในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณทําใหมีการศึกษาผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลมีลักษณะท่ีถูกตองและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและสามารถอภิปรายผลไดดีมากขึ้น 
 2. ควรศึกษาปจจัยในดานอื่นๆ เชนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด หรือปจจัยดานอีกมากมายเพ่ือ
นํามาตอยอดในการศึกษาคนควาในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
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