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บทคัดยอ 
 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษามูลคาตราสินคา (Brand Equity) กาแฟ        
สตารบัคส กาแฟวาวี และเปรียบเทียบมูลคาตราสินคาในใจลูกคาเปาหมายของกาแฟสตารบัคสและ
กาแฟวาวีในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเปนการศึกษามูลคาตราสินคาตามแนวคิดของ Kevin Lane 
Keller ซ่ึงเปนการประเมินมูลคาตราสินคาในสายตาของผูบริโภค (Customer-based Brand Equity) 

การเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
(Multi-Stage Sampling) โดยขั้นท่ี 1 ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย
การ จับฉลากเลือกสาขาของรานกาแฟสตารบัคสและรานกาแฟวาวีมาอยางละ 5 สาขา ข้ันท่ี 2 
ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบงสัดสวนจํานวนตัวอยางของท้ังสอง     
ตราสินคาเทากัน ซ่ึงจะไดแบบสอบถามตราสินคาละ 135 ชุด  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามของรานกาแฟสตารบัคสสวนใหญเปนผูหญิง 
อายุ 21-25 ป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา และมาใชบริการรานสตารบัคสนอยกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติท่ีตองมีของรานกาแฟยอดเยี่ยม 3 อันดับแรกคือ รสชาติของกาแฟ การบริการของ 
พนักงาน และบรรยากาศของราน ตามลําดับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลคาตราสินคากาแฟสตารบัคส
พบวา ดานท่ี 1 ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) ระดับการจดจําไดในตราสินคา (Brand 
Recognition) พบวาลูกคาสวนใหญสามารถจดจําตราสตารบัคสไดในระดับมาก ดานการรูจัก     
ตราสินคา (Brand Awareness) ระดับการระลึกไดในตราสินคา (Brand Recall) พบวาลูกคาสามารถ
ระลึกถึงตราสตารบัคสไดในระดับมาก ดานท่ี 2 ดานภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) พบวา
ลูกคามีการเช่ือมโยงตราสินคาท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติ (Attributes) อยูในระดับมาก การเช่ือมโยง      
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ตราสินคาท่ีเกี่ยวกับคุณประโยชน (Benefits) อยูในระดับมาก และการเช่ือมโยงตราสินคาท่ีเกี่ยวกับ
ทัศนคติ (Attitudes) อยูในระดับปานกลาง ทําใหมูลคาตราสินคาของตราสินคาสตารบัคสโดย
รวมอยูในระดับมาก 

ผูตอบแบบสอบถามของรานกาแฟวาวีสวนใหญเปนผูชาย อายุ 21-25 ป จบการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท อาชีพธุรกิจสวนตัว และมาใชบริการ
รานสตารบัคสนอยกวาสัปดาหละ 1 คร้ัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีตองมีของรานกาแฟ       
ยอดเยี่ยม 3 อันดับแรกคือ บรรยากาศของราน รสชาติของกาแฟ และการบริการของพนักงาน
ตามลําดับ   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลคาตราสินคากาแฟวาวีพบวา ดานท่ี 1 ดานการรูจักตราสินคา 
(Brand Awareness) ระดับการจดจําไดในตราสินคา (Brand Recognition) พบวาลูกคาสวนใหญ
สามารถจดจําตราวาวีไดในระดับปานกลาง ดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) ระดับการ
ระลึกไดในตราสินคา (Brand Recall) พบวาลูกคาสามารถระลึกถึงตราวาวีไดในระดับมาก            
ดานท่ี  2 ดานภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) พบวาลูกคามีการเช่ือมโยงตราสินคาท่ีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ (Attributes) อยูในระดับมาก การเช่ือมโยงตราสินคาท่ีเกี่ยวกับคุณประโยชน (Benefits) 
อยูในระดับปานกลาง และมีการเช่ือมโยงตราสินคาท่ีเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitudes) อยูในระดับ    
ปานกลาง ทําใหมูลคาตราสินคาโดยรวมของตราสินคาวาวีอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือทําการเปรียบเทียบขอมูลของลูกคาท่ีมาใชบริการรานกาแฟสตารบัคสและราน
กาแฟวาวีพบวา ลูกคาสวนใหญท่ีมาใชบริการรานกาแฟสตารบัคสเปนผูหญิง อาชีพนักเรียน 
นักศึกษา ในขณะท่ีลูกคาสวนใหญท่ีมาใชบริการรานกาแฟวาวีเปนผูชาย อาชีพธุรกิจสวนตัว 

เม่ือทําการเปรียบเทียบมูลคาตราสินคาในใจลูกคาเปาหมายของรานกาแฟสตารบัคส
และรานกาแฟวาวีพบวา ดานการรูจักตราสินคาอยูในระดับมากเทากัน และไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะท่ีดานภาพลักษณตราสินคาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ท้ังในดานการเช่ือมโยงตราสินคาท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณประโยชน และทัศนคติ โดยผล
การศึกษาพบวารานกาแฟสตารบัคสมีมูลคาตราสินคาดานภาพลักษณตราสินคาสูงกวารานกาแฟ  
วาวี  สงผลใหมูลคาตราสินคาของรานกาแฟสตารบัคสสูงกวารานกาแฟวาวีในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฉ

Independent Study Title  Brand Equity Comparison Between Starbucks and  
Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District 

 
Author   Mr.Werasak   Rodsuwan 
 
Degree   Master of Business Administration (Marketing) 
 
Independent Study Advisor Lecturer Dr.Narumon   Kimpakorn 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were twofold: to study brand equities and to compare 
target customer-based brand equities of Starbucks and Wawee Coffees in Mueang Chiang Mai 
District. In order to complete the study, the Kevin Lane Keller’s theory on Customer-based Brand 
Equity was applied. 

Research samplings were selected by Multi-stage sampling, of which the first stage 
was conducted by the Simple Random Sampling to draw 5 branches of Starbucks and Wawee 
Coffees, and followed by the Quota Sampling to equally divide the proportion of research 
samplings from these two studied brands. Questionnaires were, then, distributed to 135 customers 
of each brand. 

The findings of the study on brand equity of Starbucks Coffee suggested that the 
majority of respondents were 21 – 25 years old female students, studying in Bachelor’s degree, 
earning monthly income of less than 10,000 Baht and using services at Starbucks at less than once 
in a week. In their opinion, the top three qualifications of excellent coffee shop should consist of 
coffee taste, services from staff and atmosphere of the coffee shop, respectively. Regarding the 
opinions on brand equity of Starbucks Coffee, the results were presented in two aspects: Brand 
Awareness and Brand Image. In the first aspect, Brand Awareness, the results indicated that 
levels of brand recognition and brand recall were ranked at high as they could recognize and 
recall to its brand. In the second aspect, Brand Image, the results indicated that levels of  
attributes and benefits were ranked at high; however level of attitude was ranked at moderate.  
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Consequently, it could be concluded that the brand equity of Starbucks Coffee was  ranked in 
high level in the overall view.  

The findings of the study on brand equity of Wawee Coffee suggested that the 
majority of respondents were 21 – 25 years old males, holding Bachelor’s degree, earning 
monthly income of less than 10,000 Baht, working for personal businesses, and using services at 
Wawee Coffee at less than once in a week.  In their opinion, the top three qualifications of 
excellent coffee shop should consist of atmosphere of coffee shop, coffee taste and the services 
from staff, respectively. Regarding the opinions on brand equity of Wawee Coffee, the results 
were presented in two aspects: Brand Awareness and Brand Image. In the first aspect, Brand 
Awareness, the results indicated that level of brand recognition was ranked at moderate; however 
the level of brand recall was ranked at high. In the second aspect, Brand Image, the results 
indicated that level of attributes was ranked at high; however levels of benefits and attitudes were 
ranked at moderate. Consequently, it could be concluded that the brand equity of Wawee Coffee 
was ranked in moderate level in the overall view. 

The comparative study as based upon the data from customer of Starbucks Coffee 
and Wawee Coffee showed that the majority of Starbucks Coffee customers were female 
students; while the majority of Wawee Coffee customers were male workers who ran their own 
businesses. 

The comparison on target customer-based brand equities of Starbuckss Coffee and 
Wawee Coffee suggested that both coffee shops had high level in Brand Awareness aspect; and 
without any difference in statistical significance. However, there was the differences in statistical 
significance in the aspect of Brand Image, including attributes, benefits, and attitudes. The 
studying results indicated that the brand equity of Starbucks Coffee, especially in the Image 
dimension, was higher than Wawee Coffee’s. Consequently, it could be summarized that the 
brand equity of Starbucks Coffee was higher than Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District. 
 

 
 
 


