
วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   115 

 

การรับรู้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟ 

ในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ 

Perception of Consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Brand  

Equity of Local and National Coffee 
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บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับ รู้มูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น 

และระดับประเทศจากมุมมองของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยการศึกษาการรับรู้ในองค์ประกอบด้านการรู้จัก 

ตราผลิตภัณฑ์และด้านความทรงจ าท่ีเป็นประเด็นเชื่อมโยงกับตราผลิตภัณฑ์  ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ส ารวจ 

ด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 ชุดกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริโภควัยท างานอายุ 15-60 ปี ในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่ 

ท่ีรู้จักตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ท่ีมีสาขาร้านในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 200 ราย  และผู้บริโภคท่ีรู้จัก 

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับ ท้องถิ่ น  ในจั งหวัด เชียงใหม่  จ านวน 200 ราย เป รียบเทียบการรับ รู้ด้ วย t-test  

ณ ระดับความเชื่อมันท่ี 95 เปอร์เซ็นต์  

ผลการศึกษาการรับรู้มูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายอายุ

ระหว่าง 23-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รายได้  10,001 - 20,000 บาท และมาใช้บริการร้านกาแฟ  

1-2 วันต่อสัปดาห์ มีกิจกรรมในวันหยุดคือ การเล่นอินเตอร์เน็ต  และกิจกรรมท่ีร้านกาแฟ ได้แก่ มาร้านกาแฟเพื่อ  

ซื้อกาแฟ หรือเคร่ืองดื่มเพียงอย่างเดียว ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยรู้จักตราผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก และมีประเด็น  

การเชื่อมโยงระดับมาก กับด้านคุณสมบัติของตราผลิตภัณฑ์ ด้านคุณประโยชน์การใช้งาน ของตราผลิตภัณฑ์  

ด้านคุณประโยชน์เชิงประสบการณ์และด้านทัศนคติต่อตราผลิตภัณฑ์ ส่วนประเด็นความเชื่อมโยงด้านคุณประโยชน์  

เชงิสัญลักษณ์ของตราผลิตภัณฑอ์ยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาการรับรู้มูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุ

ระหว่าง 23-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รายได้ 10,001- 20,000 บาท และมาใชบ้ริการร้านกาแฟ 3-4 วัน

ตอ่สัปดาห์ มีกจิกรรมในวันหยุดคือ การเล่นอินเตอร์เน็ต  และกิจกรรมท่ีร้านกาแฟ ได้แก่  มาร้านกาแฟเพื่อซือ้กาแฟ หรือ

เคร่ืองดื่มเพียงอย่างเดียว ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยรู้จักตราผลิตภัณฑ์ ในระดับมาก  และมีประเด็นการเชื่อมโยง

ระดับมาก กับด้านคุณสมบัติของตราผลิตภัณฑ์ ด้านคุณประโยชน์การใช้งาน ของตราผลิตภัณฑ์ ด้านคุณประโยชน์  

เชงิประสบการณ์  ด้านคุณประโยชนเ์ชงิสัญลักษณ์ และด้านทัศนคติต่อตราผลิตภัณฑ ์ 

                                                           
*  นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลการศึกษามูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศจากการรับรู้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง

จังหวัดเชยีงใหม่ สามารถสรุปได้ว่า ตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศสูงกว่าตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับท้องถิ่น 

ค าส าคัญ : มูลคา่ตราผลิตภัณฑ ์กาแฟ ตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับท้องถิ่น ตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศ 

ABSTRACT  

 This independent study aimed to investigate perception of consumers in Mueang Chiang Mai district towards 

brand equity of local and national coffees. Perceptions on brand awareness and brand recall as elements of brand 

association were particularly discussed in this study.  Data were obtained by the distribution of 400 sets of 

questionnaire to working-aged consumers in the age of 15-60 years in Mueang Chiang Mai district: 200 sets were 

distributed to those who knew about the national brand coffees that had branches in Chiang Mai; while another 200 

sets were distributed to those who knew about the local brand coffees in Chiang Mai. Data obtained were, then, 

compared by the use of t-test at 95% of confidence level. 

 Results of the study on perceptions towards brand equity of local coffee were presented as follows. The 

majority of respondents were male in the age of 23-30 years old, graduated in Bachelor’s degree or higher, and 

earned income at the amount of 10,001-20,000 Baht. In a week, they had visited coffee shop for 1-2 days. Activity 

that they did on day-off was surfing on internet and activity that they did when visiting the coffee shop was to buy 

coffee or other beverage menu only. In general, the respondents had high level of perception on brand awareness 

and high level of brand association, especially in product attribute, function benefit, experiential benefit, and attitudes 

components. However, the brand association in a component of symbolic benefit was rated at moderate level. 

 Results of the study on perceptions towards brand equity of national coffee were presented as follows. The 

majority of respondents were male in the age of 23-30 years old, graduated in Bachelor’s degree or higher, and 

earned income at the amount of 10,001-20,000 Baht. In a week they had visited coffee shop for 3-4 days. Activity 

that they did on day-off was surfing on internet and activity that they did when visiting the coffee shop was to buy 

coffee or other beverage menu only. In general, the respondents had high level of perception on brand awareness 

and high level of brand association, especially in product attribute, function benefit, experiential benefit, symbolic 

benefit, and attitude components. 

 According to the results of the study on perception of consumers in Mueang Chiang Mai district towards 

brand equity of local and national coffees, it could be summarized that brand equity of national coffee was rated in 

higher level than local coffee.  

Keywords: Brand Equity  Coffee Local Brand Coffee National Brand  Coffee 
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บทน า  

ธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 1 ,000 ล้านบาท

ต่อปี (ประชาชาติธุรกิจ, 2558) จนท าให้ธุรกิจร้านกาแฟมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ท้ังในด้านการพยายามสร้าง 

ตราผลิตภัณฑ์ (Brand) การสร้างการรับรู้และรู้จักในตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ของตน รวมถึงการมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความส าเร็จของการสร้างตราผลิตภัณฑ์ 

(Brand) จุดส าคัญคือ “คุณค่า”ท่ีเกิดขึ้นในสายตาและความรู้สึกของลูกค้า 

มูลค่าของตราผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อตราผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าต่อผู้บริโภค โดยตราผลิตภัณฑ์ 

ท่ีผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่านั้นจะ เป็นตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบ  

ตราผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งหากผู้บริโภคได้รับทราบรับรู้มูลค่าเพิ่มได้นั้นส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภคตัดสินใจมาซื้อสินค้าและ

บริการได้ง่ายขึ้น  สินค้ามีต าแหน่งทางการตลาดอย่างมั่นคง ได้รับการสนับสนุนจากช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่วยให้

สามารถขยายสายผลิตภัณฑใ์นอนาคต (พิชญพงศ์  ใจบุญ, 2559) 

การแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากตราผลิตภัณฑ์ (Brand) ในระดับท้องถิ่นจะแข่งขัน

กันเองท้ังในด้านความมีเอกลักษณ์เฉพาะ รสชาติ และการบริการ แล้วการเข้ามาของแบรนด์ในระดับประเทศ (National 

Brand) ท่ีเข้ามาแข่งแย่งตลาดในระดับท้องถิ่น รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้แบรนด์ในระดับ

ท้องถิ่น (Local Brand) ต่างพยายามท าการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคโดยการน าเสนอคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยร้านกาแฟ

รสนิยม และกาแฟมิ่งมิตร ถือได้วา่เป็นตัวแทนของกลุ่มร้านกาแฟท่ีเป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Brand) โดยพบว่าทั้ง 

2 ตราผลิตภัณฑ์เป็นร้านกาแฟท้องถิ่นท่ีมีสาขามากท่ีสุด ในขณะท่ีกาแฟดอยช้าง และ Cafe Amazon ถือว่าเป็น 2 ร้าน

กาแฟในระดับประเทศ (National Brand) ท่ีมีจ านวนสาขามากท่ีสุด 2 อันดับแรกและยังเป็นตราผลิตภัณฑ์ (Brand)   

ท่ีประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งในปัจจุบัน 

จากพฤติกรรมการการดื่มกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการแข่งขันในธุรกิจ 

ร้านกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ท้ังตราผลิตภัณฑ์ในระดับท้องถิ่นและตราผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ จึงท าให้ผู้ศึกษามีความ

สนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อ มูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้องถิ่น 

และในระดับประเทศเพื่อศึกษาว่ามูลค่าของตราผลิตภัณฑ์ในใจลูกค้ามีผลหรือไมต่่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟหรือ

อย่างไรและเพื่อแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟในระดับท้องถิ่น (Local Brand)  

ให้สามารถรับมอืกับการแขง่ขันของตราผลิตภัณฑก์าแฟในระดับประเทศ (National Brand) ต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศจากมุมมองของผู้บริโภค  

ในอ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้องค์ประกอบมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้องถิ่น  

และในระดับประเทศจากมุมมองของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดเชยีงใหม่ 

http://www.cafe-amazon.com/
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ท าให้ทราบระดับการรับรู้องค์ประกอบผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศจากมุมมองของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อทราบความแตกต่างระหว่างการรับรู้องค์ประกอบมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้องถิ่น  

และในระดับประเทศจากมุมมองของผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่ 

3. สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านกาแฟตราผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถรับมือกับการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นในอนาคตรวมถึงสามารถ

รักษาฐานลูกค้าและแสวงหาลูกค้าใหม่ พร้อมป้องกันการเปลี่ยนตราผลิตภัณฑข์องลูกค้าได้ 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการศกึษาคร้ังนี้  คือ แนวคิดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ (Concept of Brand Equity) ซึ่งเป็นการวัด

มูลค่าตราผลิตภัณฑ์จากมุมมองผู้บริโภคตามแนวคิดของ Kevin Lane Keller (2003)  ซึ่งประกอบด้วยการตระหนักรู้ 

ในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Awareness)  และการชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Preference)   ส่วนการรับรู้ความหมาย

ตราผลิตภัณฑ์ (Brand Meaning) ตาม 3 องค์ประกอบหลัก  จะประกอบด้วย  1) การเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับ

คุณสมบัต ิ(Attributes) ของสินค้า 2) การเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวกับคุณประโยชน ์(Benefits) และ 3) การเชื่อมโยงท่ี

เกี่ยวกับทัศนคติ (Attitudes) ท่ีมีต่อตราผลิตภัณฑ์  รวมถึงแนวคิดการประเมินความหมายตราผลิตภัณฑ์ ส าหรับการ

น าไปใชว้ัดมูลค่าตราผลิตภัณฑก์าแฟในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศในคร้ังน้ี  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องของวีรศักดิ์ รอดสุวรรณ (2554) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบ

มูลค่าตราผลิตภัณฑ์สตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ของฉัตรินยา ใจขาน (2557) ท่ีศึกษาการ

เปรียบเทียบคุณค่าตราผลิตภัณฑ ์คาเฟ่อเมซอน และ แบล็ค แคนยอน คอฟฟ่ี  

ขอบเขตการศึกษา การศึกษาค ร้ังนี้ มุ่ งศึกษาองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้ องถิ่ น  

และในระดับประเทศจากมุมมองของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดเชยีงใหม ่และศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งของการ

รับรู้องค์ประกอบมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศจากมุมมองของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่  โดยใชก้รอบแนวคิดของ Kevin Lane Keller (1993) โดยการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์จะวัดจากความรู้ใน

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันของผู้บริโภค โดยความรู้ในตราผลิตภัณฑ์ หมายถึง การตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์  

(Brand Awareness)  และการชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Preference)   ส่วนการรับรู้ความหมายตราผลิตภัณฑ์ 

(Brand Meaning) ตาม 3 องค์ประกอบหลัก  1) การเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ ท่ี เกี่ ยวกับคุณสมบัติ  (Attributes)  

ของสินค้า 2) การเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับคุณประโยชน์ (Benefits) และ 3) การเชื่อมโยงท่ีเกี่ยวกับทัศนคต ิ

(Attitudes) ท่ีมีต่อตราผลิตภณัฑ์ 
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วิธีการศึกษาวิจัย  ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Studies) โดยประชากร 

ท่ีศึกษาในคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภควัยท างานอายุ 15-60 ปี ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีรู้จักตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ  

ท่ีมีสาขาร้านในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริโภคท่ีรู้จักตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ 

แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงใช้วิธีการเปิดตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman  

ได้จ านวนตัวอย่าง 400 ราย โดยในการเก็บรวมรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอื พร้อมท้ังท าการทดสอบความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นมาไปท าการทดสอบ (Pilot test) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่าง  

เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการหรือไม่ โดยท าการประเมินความเท่ียงสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค มีค่า 0.896 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 ราย กับกลุ่มตัวอย่าง

ผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการร้านกาแฟตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศอยา่งละ 200 ราย และน ามาวิเคราะห์โดยใช้

สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ t-test 

ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักกาแฟระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 52.00)   มีอายุระหว่าง 23-30 ปี 

(ร้อยละ 37.00) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 70.00) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 

(ร้อยละ 24.50) ใช้บริการ 1-2 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 38.00) โดยจะเล่นอินเตอร์เน็ตในวันหยุด (ร้อยละ 73.50)  

และมาร้านกาแฟเพื่อซื้อกาแฟ หรือเคร่ืองดื่มเพียงอย่างเดียว(ร้อยละ 75.50)  ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักกาแฟ

ระดับประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.00) มีอายุระหว่าง 23-30 ปี (ร้อยละ 25.50) จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (ร้อยละ 69.00) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 34.00) ใช้บริการ 3-4 วัน 

ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.50) โดยจะเล่นอินเตอร์เน็ตในวันหยุด (ร้อยละ 63.00) และมาร้านกาแฟเพื่อซื้อกาแฟ  

หรือเครื่องดื่มเพยีงอยา่งเดียว (ร้อยละ 63.50) 

ด้านการตระหนักรู้ถงึตราผลติภัณฑ์ (Brand Awareness)  

การจดจ าได้ถงึตราผลิตภัณฑ์ (Brand Recognition) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศ ในด้านการจดจ าได้ถึงตราผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.96 และ ค่าเฉลี่ย 

3.94) โดยมีการรับรู้ว่าตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศท่ีสามารถสรา้งการจดจ าได้ในอันดับแรก ได้แก่ 

เมื่อเห็นโลโก้หรือสัญลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์นี้ในสื่อต่างๆ จะสามารถจ าได้ทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์นี้ 

(ค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเฉลี่ย 4.24)  

การระลึกได้ถึงตราผลิตภัณฑ์ (Brand Recall)  ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศในด้านการระลึกได้ถึงตราผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.73  และ ค่าเฉลี่ย 3.91)  

โดยมีการรับรู้ว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศท่ีสามารถสร้างการระลึกได้ถึงตราผลิตภัณฑ์ได ้

ในอันดับ ได้แก่ รูว้า่รูปอะไรท่ีเป็นสัญลักษณ์ตราผลิตภัณฑน์ี้ (ค่าเฉลี่ย 3.84  และ ค่าเฉลี่ย 4.14)   
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ความคุ้นเคยกับตราผลิตภัณฑ์ (Brand Familiar) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศในด้านความคุ้นเคยกับตราผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลางเชน่กัน (ค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเฉลี่ย 

4.24)   โดยมีการรับรู้ว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นท่ีสร้างความคุ้นเคยในอันดับแรก ได้แก่  มีความคุ้นเคยกับ 

ตราผลิตภัณฑน์ี้ (ค่าเฉลี่ย 3.93) ในขณะท่ีมกีารรับรู้ว่าตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศท่ีสร้างความคุ้นเคยในอันดับแรก 

ได้แก่  รู้จักตราผลิตภัณฑน์ี้เป็นอยา่งดี (ค่าเฉลี่ย 3.50)  

การชื่นชอบในตราผลิตภณัฑ์  (Brand Preference)  

ความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์โดยตรง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์ของกาแฟระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศในองค์ประกอบด้านตราผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.70   

และค่าเฉลี่ย 3.79) โดยในปัจจัยย่อยดา้นความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์ท่ีอยูใ่นอันดับแรกของตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้แก่  

ชื่นชอบตราผลิตภัณฑ์นี้เพราะเป็นตราผลิตภัณฑ์ท่ีมอบประสบการณ์ ท่ีดีให้ฉันเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.68)  ในขณะท่ี 

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ได้แก่ ชื่นชอบตราผลิตภัณฑ์นี้เพราะเป็นตราผลิตภัณฑ์ท่ีมีสินค้า/บริการท่ีแสดงถึง

ตัวตนความเป็นคนทันสมัยของฉันได้  (ค่าเฉลี่ย 3.98)  

ความชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความชื่นชอบในตราผลิตภัณฑ์ของกาแฟระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศในองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.69   

และค่าเฉลี่ย 3.73)  โดยในปัจจัยย่อยด้านความชื่นชอบในด้านผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในอันดับแรก ได้แก่ ชื่นชอบตราผลิตภัณฑ์นี้

เพราะเป็นตราผลิตภัณฑท่ี์มีการต้ังราคาสินค้าอย่างยุตธิรรม เช่นกัน  (ค่าเฉลี่ย 3.93 และ ค่าเฉลี่ย 4.02)  

ความชื่นชอบในสถานท่ีจัดจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความช่ืนชอบในตราผลิตภัณฑ์ของกาแฟระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศในองค์ประกอบด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  (ค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเฉลี่ย 

3.91)   โดยในปัจจัยย่อยด้านความชื่นชอบในด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีอยู่อันดับแรก ได้แก่  ชื่นชอบตราผลิตภัณฑ์นี้ 

เพราะเป็นตราผลิตภัณฑท่ี์มีร้านท่ีสะดวกต่อการใช้บริการ เชน่กัน  (ค่าเฉลี่ย 3.94 และค่าเฉลี่ย 3.97)  

ด้านความหมายตราผลิตภัณฑ์ (Brand Meaning)  

คุณสมบัติท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า (Non  Product-Related) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟ

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในดา้นคุณสมบัตท่ีิไม่เกี่ยวข้องกับตัวสนิค้า โดยรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน  (ค่าเฉลี่ย 3.99 

และค่าเฉลี่ย 3.96)  โดยมีการรับรู้ว่าคุณสมบัติท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ได้ในอันดับแรก ได้แก่  

ตราผลิตภัณฑ์นี้มีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 4.11)  ในขณะท่ีมีการรับรู้ว่าคุณสมบัติท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าของ 

ตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศ ในอันดับแรก ได้แก่ กิจการของตราผลิตภัณฑน์ี้มีความมั่นคง (ค่าเฉลี่ย 4.16)  

คุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า (Product-Related) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศในด้านคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า  โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 4.03 และ

ค่าเฉลี่ย 3.87)  โดยมีการรับรู้ว่าคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าท่ีสามารถสร้างการรับรู้ได้ในอันดับแรก ได้แก่ สินค้า

ภายใตต้ราผลิตภัณฑน์ี้เป็นสนิค้าท่ีเชื่อถอืได้ เชน่กัน (ค่าเฉลี่ย 4.13 และค่าเฉลี่ย 3.97)  
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คุณประโยชน์ในการใช้งาน (Functional Benefit) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศในด้านคุณประโยชน์ในการใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเฉลี่ย 3.90)  

โดยมีการรับรู้ว่าคุณประโยชน์ในการใช้งาน ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ได้ในดันอับแรกของตราผลิตภัณฑ์หากาแฟระดับ

ท้องถิ่น ได้แก่ กาแฟ/เคร่ืองดื่ม ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์นี้มีรสชาติดี (ค่าเฉลี่ย 4.03) ในขณะท่ีตราผลิตภัณฑ์กาแฟ

ระดับประเทศ  ได้แก่ สถานท่ีต้ังของร้านกาแฟภายใต้ตราผลิตภัณฑน์ี้งา่ยตอ่การเข้าถึง (ค่าเฉลี่ย 4.13)  

คุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์  (Symbolic Benefit) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศในดา้นคุณประโยชน์ดา้นสัญลักษณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เชน่กัน (ค่าเฉลี่ย 3.40 และค่าเฉลี่ย 3.63) 

โดยมีการรับรู้ว่าคุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ได้ในระดับมาก ได้แก่ กาแฟตราผลิตภัณฑ์นี้มี

ภาพลักษณ์ของการเป็นกาแฟส าหรับคนรุ่นใหม่ (ค่าเฉลี่ย 3.53)  ในขณะท่ีตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ได้แก่  

การดื่มกาแฟตราผลิตภัณฑน์ี้ท าให้ท่านรู้สกึว่าเป็นคนฉลาดเลอืก (คา่เฉลี่ย 3.78)  

คุณประโยชน์ด้านประสบการณ์  (Experiential  Benefit) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับ

ท้องถิ่นและระดับประเทศในด้านคุณประโยชน์ด้านประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย 3.82  

และค่าเฉลี่ย 3.81)  โดย) ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น ในคุณประโยชนด์้านประสบการณ์ 

ท่ีสามารถสร้างการรับรู้ได้ในระดับมากอันดับแรก ได้แก่  ร้านกาแฟภายใต้ตราผลิตภัณฑน์ี้ มีบรรยากาศดี (ค่าเฉลี่ย 4.15) 

ในขณะท่ีตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศ ได้แก่ โลโก้ของตราผลิตภัณฑน์ี้มีความสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

ทัศนคติ (Attitude) ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เชน่กัน (ค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าเฉลี่ย 3.66)   โดยในปัจจัยย่อยของทัศนคติท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีทัศนคติต่อตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นท่ีอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ รู้สึกพอใจเมื่อซื้อสินค้า/ใช้บ ริการของ

ตราผลิตภัณฑ์นี้ (ค่าเฉลี่ย 3.84)  ในขณะท่ีตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ได้แก่ รู้สึกว่าตราผลิตภัณฑ์นี้เป็น 

ตราผลิตภัณฑท่ี์ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ย 4.16)   

อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศในคร้ังน้ีสามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักกาแฟระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 

20,000 บาท โดยจะเล่นอินเตอร์เน็ตในวันหยุด และมาร้านกาแฟเพื่อซื้อกาแฟ หรือเคร่ืองดื่มเพียงอย่างเดียว  

ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักกาแฟระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมาใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์  

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีรู้จักกาแฟระดับประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมาใช้บริการ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรีศักดิ์ รอดสุวรรณ (2554) พบวา่ ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าของกาแฟวาวี

ซึ่งเป็นกาแฟระดับท้องถิ่น เมื่อปี 2554 นัน้ เป็นลูกค้าเพศชาย  การศึกษาระดับปริญญาตรี และมาใชบ้ริการร้านวาวีอยา่ง

นอ้ยกว่า สัปดาหล์ะ 3-4 ครัง้ เช่นกัน  
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มูลค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่า การตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์ของ 

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอยู่ในระดับมาก หรือ อยู่ในระดับจดจ าตราผลิตภัณฑ์ได้ตามแนวคิด

ของ David Aaker (1991) แต่การตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์ยังไม่สูงถึงระดับตราผลิตภัณฑ์อยู่ในใจผู้บริโภค (Top of 

Mind) นั่นหมายความว่าลูกค้าร้านกาแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศสามารถระลึกและจดจ าตราผลิตภัณฑ์ได้เมื่อมี  

การแนะน าหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนี้จากการวัดการจดจ าได้ในตราผลิตภัณฑ์  

(Brand Recognition) ของตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น พบว่ าผู้บริโภคสามารถจดจ าสัญลักษณ์  หรือโลโก้  

ของตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นได้ดีกว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ดังนั้นผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ  

ควรท่ีจะเน้นสร้างการจดจ าสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ ของตราผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึน้ ในขณะผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงสินค้า

ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศสามารถสร้างการจดจ า  

ในด้านผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นเพราะตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นอาจมี

สินค้าไม่หลากหลายเท่ากับตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ  ส าหรับการการระลึกได้ถึงตราผลิตภัณฑ์ (Brand Recall) 

องค์ประกอบท่ี สองของมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand  Equity)  ก็คือองค์ประกอบด้านภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์  

(Brand Image) โดย Kevin Keller(1993) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไว้ว่าเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

ตราผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีเกิดขึ้นมาจากการเชื่อมโยงต่างๆ ท่ีมีต่อตราผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในความทรงจ าของผู้บริโภค  

ซึ่งการเชื่อมโยงท่ีเกิดขึ้นนัน้จะส่งผ่านความหมายเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑไ์ปสู่ผู้บริโภคโดยการรับรู้น้ันสามารถเป็นได้ท้ังการ

รับรู้ดา้นเหตุผลและด้านอารมณ์ท่ีมตีอ่ตราผลิตภัณฑ์น้ัน ในขณะที่ David Aaker (1991) ได้ให้ความหมายของการเชื่อมโยง

ตราผลิตภัณฑ ์ไวว้า่ คือ การเชื่อมโยงระหว่างตราผลิตภัณฑ์กับองค์ ประกอบต่างๆ ของตราผลิตภัณฑใ์นความทรงจ าของ

ผู้บริโภค โดยความทรงจ าระยะยาวของผู้บริโภคท่ี เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์นั้น    จากผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์ 

ตราผลิตภัณฑ์ของตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีมูลค่า

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวไว้วา่หากผู้บริโภคมกีารตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์ท่ีสูงแล้วยอ่มจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์

ตราผลิตภัณฑ์ในระดับสูงเช่นกัน แต่เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบย่อยของการเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ท้ัง 3 ด้าน

พบว่าการเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ ท่ีเกี่ยวกับคุณสมบัติ (Attributes) ของสินค้าหรือบริการซึ่งก็คือการเชื่อมโยง 

ตราผลิตภัณฑ์เข้ากับคุณสมบัติต่างๆของสินค้าซึ่งเป็นลักษณะพิเศษท่ีบ่งบอกถึงความเป็นตัวสินค้าหรือบริการ  

เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคคิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นหรือมี จากการศึกษาพบว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศและระดับ

ท้องถิ่น มคี่าเฉลี่ยรวมของการเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ท่ี เกี่ยวกับคุณสมบัต ิในระดับมากเช่นกัน  

การเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ์ท่ี เกี่ยวกับคุณประโยชน์ (Benefits) ของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคคิดว่า

สินค้าหรือบริการนั้น สามารถตอบสนองความต้องการได้โดยมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ ของสินค้าหรือบริการ  

ซึ่งประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ด้านการใช้งาน(Functional Benefits) คุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ (Symbolic Benefits) 

และคุณประโยชน์ด้านประสบการณ์  (Experiential Benefits)  จากการศึกษาในคร้ังนี้  พบว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟ

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มคี่าเฉลี่ยรวมของการเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑท่ี์ เกี่ยวกับคุณประโยชนใ์นระดับมากเช่นกัน   

กล่าวโดยสรุป  เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์กาแฟในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่พบว่า มูลค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจลูกค้าเป้าหมายของตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นสูงกว่าตราผลิตภัณฑ์
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กาแฟระดับประเทศ โดยองค์ประกอบท่ี ท าให้มูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นแตกต่างจากตราผลิตภัณฑ์กาแฟ

ระดับประเทศ คือ ความคุ้นเคยกับตราผลิตภัณฑ ์  

จากการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศในคร้ังน้ีมขี้อดังตอ่ไปน้ี  

- การรับรู้ความหมายด้านคุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นพบวา่ยังไม่

ชัดเจนเมื่อเทียบกับการรับรู้ในผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศ  

- ผู้บริโภคในอ าเภอเมอืงเชียงใหมม่ีการรับรู้ถึงมูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

อยู่ในระดับมากเช่นกัน ในขณะท่ีรับรู้มูลค่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศสูงกว่าระดับตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับ

ท้องถิ่น 

- ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นมากกว่า  

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ แต่ยังไม่สามารถระลึกถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟได้ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้การรับรู้ 

ในดา้นการระลึกถึงตราผลิตภัณฑก์าแฟของตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศมีมากกวา่  

- ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการรับรู้ถึงคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น  

สูงกว่า ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ แต่ในขณะท่ีผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ 

ด้านสัญลักษณข์องตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศสูงกว่าตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับท้องถิ่น 

- ผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการรับรู้ถึงคุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นสูง

กว่า ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ แต่ในขณะท่ีผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการรับรู้ถึงคุณประโยชน์  

ด้านสัญลักษณข์องตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศสูงกว่าตราผลิตภัณฑก์าแฟระดับท้องถิ่น 

- กาแฟระดับท้องถิ่นกลุม่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุนอ้ยกว่ากาแฟระดับประเทศ 

- รายได้ผู้ดื่มกาแฟระดับประเทศคอ่นข้างสูงกวา่รายได้ผู้ดื่มกาแฟในระดับท้องถิ่น 

- การรับรู้ความหมายด้านคุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นพบวา่ยังไม่

ชัดเจนเมื่อเทียบกับการรับรู้ในผลิตภัณฑก์าแฟระดับประเทศ  

- ลูกค้าท่ีมาใช้บริการและรู้จักร้านกาแฟในระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้  10,001 - 20,000 บาท แต่ในขณะท่ีลูกค้าท่ีมาใช้บริการและรู้จักกาแฟ

ระดับประเทศส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง แต่มีอายุระหว่าง  23-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย  

10,001 - 20,000 บาท เช่นกัน โดยท้ังกลุ่มท่ีมาใช้บริการกาแฟระดับท้องถิ่นจะใช้บริการ 1-2 วันต่อสัปดาห์ ในขณะท่ี 

ระดับประเทศจะมาใช้บริการร้านกาแฟ 3-4 วันต่อสัปดาห์ โดยจะเล่นอินเตอร์เน็ตในวันหยุด และมาร้านกาแฟเพื่อซื้อ

กาแฟ หรือเครื่องดื่มเพยีงอยา่งเดียว  
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวจิัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และเพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ ท้องถิ่นให้สามารถรับมือกับ  

การแข่งขันท่ีรุนแรงในอนาคตได้นัน้ ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่น ควรเพิ่มมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ในใจลูกค้าเป้าหมาย

โดยการปรับปรุงในดา้นตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี 

ด้านการตระหนักรู้ในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Awareness) จากการศึกษาถึงแม้ว่าผู้บริโภคในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่จะมีความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นมากกว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศก็ตาม  

แต่ยังไมส่ามารถระลึกถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟได้ดีเท่าที่ควร จึงท าให้การรับรู้ในด้านการระลึกถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟของ

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศมีมากกว่า  ดังนั้นตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นควรพิจารณาเลอืกใช้องค์ประกอบ

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าและสื่อถึงความเป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้มากขึน้ เช่น การใชรู้ปแบบการ

สื่อสารท่ีเป็นแนวทางหลักเดียวกัน  รวมถึงร้านกาแฟตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นควรท่ีจะเน้นการระลึกได้ถึงตราผลิตภัณฑ์  

โดยการสื่อสารผ่านเคร่ืองมือต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการจดจ า เช่น การปลูกฝังในด้านการจดจ าว่า เมื่อนึกถึง  

ร้านกาแฟควรท่ีจะนึกถึงตราผลิตภัณฑ์นี้ ทันที โดยน าเสนอตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ เกิดการจดจ ามากขึ้น เช่น  

การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ การท าประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น พร้อมท้ังการสื่อสารในรูปสัญลักษณ์  

ตราผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อท่ีหลากหลาย  เช่น ป้ายโฆษณา สื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น โดยพยายามสื่อสารว่าเป็นกาแฟของคน

เชียงใหม่ เป็นต้น การศึกษายังพบว่าผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการรับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ

สามารถรู้ว่าสินค้าของตราผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้าง  และตราผลิตภัณฑ์นี้มีเคร่ืองดื่มและขนมหลากหลายกว่าดังนั้น 

นอกจากจะสรา้งให้เกิดการจดจ าถึงตราสัญลักษณแ์ลว้ทางร้านควรน าเสนอถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหนา่ยภายในร้าน 

ด้านความหมายตราผลิตภัณฑ์ (Brand Meaning)  

1. จากการศกึษาพบวา่พฤติกรรมการใชบ้ริการร้านกาแฟในจังหวัดเชยีงใหม่น้ันพบวา่ กลุ่มลูกค้าจะมาใชบ้ริการ

ร้านกาแฟระดับท้องถิ่นจะมาใช้บริการ 1-2 วันต่อสัปดาห์ และการเล่นอนิเตอร์เน็ตในวันหยุด ทั้งนี้ทางร้านควรมีนโยบาย

ขยายพื้นท่ี หรือมีท่ีนั่งให้เพียงพอต่อการให้บริการโดยอาจมีท้ังโซน indoor และ outdoor ไว้บริการรวมถึงการมีระบบ 

internet ท่ีมีความไว และมีเสถียรภาพไม่หลุด หรือมปัีญหาระหวา่งการเชื่อมตอ่ ไวใ้ห้บริการ และจากการศกึษาพบวา่กลุ่ม

ลูกค้ามารา้นกาแฟเพื่อซือ้กาแฟหรือเครื่องดื่มเพยีงอยา่งเดียว ดังนัน้กิจการอาจเพิ่มในส่วนของ  Drive true   

2. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้ารับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นในด้านการมีเคร่ืองดื่มและขนม  

ท่ีหลากหลายให้เลือกน้อยกว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ท้ังนั้นผู้ประกอบการควรท่ีจะเพิ่มเมนูหรือรายการ

ผลิตภัณฑ์ท้ังเคร่ืองดื่มและขนมให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ซึ่งอาจจะผลิตขึ้นเอง หรือ น าผลิตภัณฑ์ขนมเค้ก ขนมปัง 

จากรา้นอื่นท่ีมชีื่อเสียงเข้ามาจ าหน่ายในร้านเพื่อเป็นประโยชนข์องท้ัง 2 ร้าน และจากการศึกษายังพบว่ากลุ่มลูกค้ารับรู้ถึง

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นในด้านสามารถซื้อเคร่ืองดื่ม/กาแฟภายใต้ตราผลิตภัณฑ์นี้ได้ตามเวลาท่ีต้องการ  

น้อยกว่าตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศ ท้ังนั้นควรพิจารณาช่วงเวลาในการซื้อของลูกค้าว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการ

ในช่วงใดมากที่สุด  
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3. จากการศึกษาพบวา่กลุ่มลูกค้ารับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นในด้านคุณประโยชนด์้านสัญลักษณ์

ต่ ากว่าระดับประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเพิ่มการสื่อสารให้ผู้มาใช้บริการได้รับคุณประโยชน์ด้านสัญลักษณ์  

เมื่อมาใชบ้ริการร้านกาแฟตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  เชน่ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ีร้านรู้สึกภูมิใจท่ีมาใช้บริการร้านกาแฟท่ีเป็น

ตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและรู้สึกว่าตราผลิตภัณฑ์นี้เป็นตราผลิตภัณฑ์ท่ียอดเยี่ยม ร่วมกับการปรับปรุง หรือเพิ่มทัศนคติ  

เชงิบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้มาใช้บริการ และภาพลักษณ์ของร้านให้มากขึน้ เชน่ เป็นคนทันสมัย  เป็นคนฉลาดเลอืก 

และเพิ่มช่องทางการตดิตอ่กับลูกค้าเป้าหมายทาง Social media มากขึ้น 

4. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้ารับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นในด้านความภักดีน้อยกว่า  

ตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับประเทศดังนัน้ทางรา้นอาจมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดความภักดีตอ่ตราผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรือกระตุ้น

ให้เกิดความรักในตราผลิตภัณฑ์ เช่น การกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ าเมื่อเป็นสมาชิกจะได้รับส่วนลดแก้วละ 5 บาท หรือ  

การท าบัตรสะสมแต้มเพื่อให้เกิดการซือ้อยา่งต่อเนื่อง เป็นต้น 

5. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มลูกค้ารับรู้ถึงตราผลิตภัณฑ์กาแฟระดับท้องถิ่นในด้านโลโก้ของตราผลิตภัณฑ์น้อย

กว่าตราผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ดังนั้นควรท่ีจะสื่อสารให้เกิดการจดจ าตราสัญลักษณ์ให้เพิ่มมากขึ้น น าเสนอโลโก้   

และการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการบอกต่อผ่านช่องทางออนไลน ์ เพื่อให้เกิดความคุ้นชนิ แก่กลุ่มลูกค้า รวมถึงการสื่อสาร

วา่ตราผลิตภัณฑ์น้ีมีจ าหน่ายสนิค้าอะไรบ้าง และยังพบว่าลูกค้าท่ีมาใชบ้ริการและรู้จักรา้นกาแฟในระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย ดังนั้นควรเพิ่มปริมาณการใช้บริการกลุ่มลูกค้าเพศหญิงมากขึ้น  เช่น การจัดโปรโมชั่นเดือนสิงหาคม  

รวมถึงการจัดกิจกรรมพเิศษโดยการบริจาคสมทบทุนส าหรับกองทุนมะเร็งเตา้นมเป็นต้น 
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