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ภูมิศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่
ล าปางและเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ด้วย                
Chi–square   
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดการจดจ าได้และการตระหนักถึง                
ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนการจดจ าได้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมากในขณะที่การตระหนักถึง     
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พบว่า 
การจดจ าได้และการตระหนักถึงด้านชื่อเสียงและด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนการจดจ าได้ด้านคุณภาพอยู่ ในระดับปานกลาง ในขณะที่การตระหนักถึง                  
ด้านคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการจดจ าได้มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับการตระหนักถึงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านราคาในประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่า
สินค้าทันที ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถให้กับลูกค้า                
ด้านการส่งเสริมการตลาดในประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจ  การมอบส่วนลดพิเศษ
ในช่วงเทศกาล  และการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของ
สินค้าในประเด็นมีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ต้นกล้วยและใบไผ่ เป็นเอกลักษณ์                 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to investigate the data that had registered 
as geographical indication and marketing mix factors that had the relationship to 
perceived brand equity of Cham Tra Kai Lampang, and to be way to promote the 
perception of Cham Tra Kai Lampang brand equity.  Data collection was gathered by 
using questionnaire with the group of restaurants entrepreneurs.  A data was 
analyzed using frequency, percent, standard deviation, and Chi-square.   
 The results showed that recognition and recall on product was overall at high 
level.  Price and promotion were overall at moderate level.  In addition, recall, place 
was overall at high level, but for recognition, it was at moderate level. For the 
findings of geographical indication, it showed that recall and recognition on image 
and specification of product were at high level.  In addition, recall on the quality was 
at moderate level, but for recognition, it was at high level.  For the hypothesis test,    
it showed that the recall had positively relationship with recognition on price in 
which it was on cash discount when was immediately payment.  There was also 
positively relationship on place in which it was on available parking area for 
customer.  Moreover, it was positively relation on promotion in which it was on 
media advertising of business, special discount during the festival, and press release 
of public sector.  Finally, there was positively relationship on specification of product 
in which it was on identity of Tra Kai design, Peony or Chrysanthemum flower, and 
banana tree and bamboo leave design at .05 level of significant.    
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายประเด็นหาซื้อง่าย 

49 

ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถ 
ส าหรับลูกค้า 

50 

ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายประเด็นมีงานเซรามิกแฟร์ 

51 



ช 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านส่งเสริมการตลาดประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของธุรกิจ 

52 

ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านส่งเสริมการตลาดประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ 

53 

ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านส่งเสริมการตลาดประเด็นมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล 

54 

ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านส่งเสริมการตลาดประเด็นการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
ภาครัฐ 

55 

ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณภาพประเด็นชามไก่ล าปางมีความแข็งแกร่ง คงรูป 

57 

ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณภาพประเด็นชามไก่ล าปางมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน 

57 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณภาพประเด็นเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย 

58 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านชื่อเสียงประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

59 

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านชื่อเสียงประเด็นท าให้จังหวัดล าปางเป็นเมืองเซรามิก 

60 

ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านชื่อเสียงประเด็นได้รับความนิยม 

61 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านชื่อเสียงประเด็นมีประวัติยาวนาน 

61 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปาง 

63 

ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 

63 

ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ 

64 

ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นได้รับความคุ้มครองจาก 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

65 

 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  หน้า 

ตาราง 33 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นมีคุณค่าสร้างความ   
ภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง 

66 

ตาราง 34 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นรักษาวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตพ้ืนบ้าน 

67 

ตาราง 35 แสดงผลการเปรียบเทียบการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึง 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้าประเด็นผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้น 

68 

ตาราง 36 แสดงผลสรุปการทดสอบด้วย Chi-square   69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

สารบัญภาพ 
  หน้า 

ภาพ 1  กระบวนการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค Moven and Minor 8 
ภาพ 2 ภาพกระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process) ของ Assael  9 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
 อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่มีประวัติยาวนาน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ของไทยที่จัดได้ว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นแหล่งจ้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น แหล่งการผลิตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ “โดยเฉพาะจังหวัด
ล าปาง ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเซรามิกดั้งเดิม มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 50 ปี  เป็นแหล่ง
ผลิตและจ าหน่ายเซรามิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย” (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก, 2553) ผลผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
ล าปางเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย มีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง  
มีเอกลักษณ์ในด้านความสวยงาม ทนทาน ที่ส าคัญคือมีราคาถูก ทั้งนี้เพราะจังหวัดล าปางเป็นแหล่ง
ดินที่เป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเซรามิก และมีจุดเด่นทางด้านฝีมือแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้บน

โต๊ะอาหาร เครื่องประดับสวนหย่อม ของประดับ ของช าร่วย สุขภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ใน
งานก่อสร้าง เช่น กระเบื้องปูพื้น ลูกกรง เป็นต้น หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมจากอดีตถึงปัจจุบัน 
คือเครื่องใช้เซรามิก ชุดตราไก่ แรกเริ่มนิยมท าเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยว ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ๆ หลายประเภทที่ใช้ตราไก่เป็นสัญลักษณ์ เช่น จาน ชาม ถ้วยน้ าจิ้ม ของช าร่วย ของที่ระลึก  
“ซึ่งลวดลายไก่แจ้บนชามนั้นถือเป็นตราสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดล าปาง เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดล าปาง จึงได้สร้างประติมากรรมรูปชามไก่ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ไว้ที่
แยกทางเข้าจังหวัดล าปาง ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  เมื่อราวปี พ.ศ.2542 ให้ผู้พบเห็นได้รับรู้และเห็น
ความส าคัญของถ้วยชามไก่ที่มีต่อจังหวัดล าปาง เพ่ือน าความส าคัญของแหล่งผลิตชามไก่แหล่งใหญ่
ที่สุดในประเทศกลับมาสู่ล าปางอีกครั้ง” (รุ้งดาว แสนทอน, 2554: 12)  

 ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมภาคธุรกิ จ
ท่องเที่ยวให้ขยายตัวอย่างมาก ประกอบกับการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558  
จังหวัดล าปางเป็นหนึ่งในพ้ืนที่กรอบงบประมาณพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม่  
ล าพูน  ล าปาง แม่ฮ่องสอน) ซึ่งจังหวัดล าปางเป็นศูนย์กลางขนส่งทางบกและจุดพักสินค้า (Land 
Logistics Hub and Inland Container Deposit) การตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ



ธุรกิจร้านอาหาร มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง  
 ผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคาร นอกจากจะค านึงเรื่องของความสะอาด รสชาติ 
และความสวยงามของอาหาร เรื่องของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารก็มีความส าคัญเช่นกัน ภาชนะที่ใช้
บรรจุอาหารควรมีความเหมาะสม ปลอดภัย ซึ่งภาชนะประเภทเซรามิกเป็นภาชนะที่มีความทนทาน
และเหมาะส าหรับการบรรจุอาหารทุกประเภทไม่ว่าอาหารจานร้อน หรืออาหารที่มีคว ามเย็น               
ในขณะเดียวกันการเลือกใช้ภาชนะประเภทเซรามิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดล าปาง นอกจากสร้าง
ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณ ฑ์
ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชามตราไก่ ซึ่งมีอัตลักษณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์  
อันยาวนาน และแสดงออกถึงความเป็นจังหวัดล าปางได้อย่างชัดเจน  แต่ชาวจังหวัดล าปางทั้งในส่วน
ของผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไปกลับไม่นิยมใช้สินค้าเซรามิกชามไก่ล าปางเป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งที่”ชามตราไก่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จาก              
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12  กันยายน  2556” 
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ชามไก่ล าปาง เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดล าปาง  โดยศึกษาส่วนประสมการตลาดและการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปางของผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอ
เมืองล าปาง  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดล าปาง จึงควรได้รับ
การส่งเสริมให้เกิดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง เพ่ือสร้างมูลค่าและเพ่ือเป็นการช่วยกระตุ้น
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกชามไก่ล าปางของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง

ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
2. เพ่ือศึกษาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 

ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ส่วนประสมทางการตลาด (4p) ที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 

2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง ด้านคุณสมบัติ 
ลักษณะเฉพาะของสินค้ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่

ล าปางของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
2. ท าให้ทราบถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่

ล าปางของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปางให้กับผู้ประกอบการ

ร้านอาหารในอ าเภอเมืองจังหวัดล าปางต่อไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษานี้จะมุ่งเน้นการศึกษาส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  
ราคา  การจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมการขายชามไก่ล าปาง รวมถึงการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์”ชามไก่ล าปาง”ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปางผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอ
เมืองล าปาง จ านวน 314 ร้าน ท าการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) จ านวน 200 ราย  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  การรับรู้  หมายถึง กระบวนการรับรู้คุณลักษณะที่ส าคัญของชามตราไก่จังหวัดล าปาง  
  การรับรู้คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การรับรู้คุณค่าในตราสินค้าชามไก่ล าปางของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  
ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขายชามไก่ล าปาง 
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์แสดงถึงพ้ืนที่ผลิต “ชามไก่ล าปาง”  
  เซรามิก หมายถึง เครื่องเคลือบดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากแร่ดินชนิดต่างๆ ปั้นขึ้นรูป
แล้วเผา และเคลือบผิวผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 ชามไกล่ าปาง หมายถึง ชามและผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่วาด
ลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ใบไม้ และต้นกล้วย 
 ผู้ประกอบการร้านอาหาร หมายถึง ผู้ประกอบการค้าขาย จ าหน่าย ประกอบ และอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวข้องกับร้านค้าท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อการจ าหน่ายอาหารในเขตอ าเภอเมืองล าปาง 
 ร้านอาหาร หมายถึง ห้องอาหารในโรงแรม ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านอาหารทั่วไป              
และร้านเครื่องดื่ม ขนมหวานหรือไอศกรีม ตามการจ าแนกของกระทรวงสาธารณสุข 



บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปางของผู้ประกอบการร้านอาหารในอําเภอเมืองลําปาง ผู้ศึกษาได้ใช้
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการศึกษา ดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรับรู้ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า 
4. แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตเครื่องใช้เซรามิกชามไก่ลําปาง 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได้  ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความ 
พึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเปูาหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กิจการใช้
เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ได ้4 กลุ่ม  ดังที่รู้จักกันว่าคือ “4 P,s” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (คอตเลอร์, 1994  อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2541 ; จันทร์พิมพ์  หลวงแก้ว, 2554: 10-12) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2539) อ้างถึงในรัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ, 2553 : 9-10)                       
ได้กล่าวถึง ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางการตลาดว่าเป็น              
ตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ในการเลือกซ้ือสินค้าและต้องนํามาใช้ร่วมกัน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมาย (Target Market) เป็นหลัก โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ 
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   1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถสนองความจําเป็น และความต้องการของลูกค้า
ได้  ผลิตภัณฑ์อาจเป็นคุณสมบัติที่แตะต้องได้และแตะต้องไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้แก่ 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบริการ 

   2. ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กําหนดมูลค่าได้ในการแลกเปลี่ยนหรือบริการในรูปของเงินตรา  
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธ์ต่างๆในการกําหนดราคาได้แก่ ราคา
จําหน่าย ส่วนลด วิธีการชําระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชําระเงิน 

   3. การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place or Distribution) หมายถึง ทําเลที่ตั้งหรือกิจกรรมการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังสถานที่ที่ต้องการ  และเวลาที่เหมาะสมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้คือ 

     3.1 ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) เน้นถึงชนิดของช่องทาง
จําหน่ายว่าใช้วิธีการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือ ขายผ่านสถาบัน
คนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) 

     3.2 การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ                 
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การขนส่งสินค้า การเก็บ
รักษาสินค้า และการบริหารสินค้าคงเหลือ 

   4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จําหน่ายและตลาด
เปูาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสาร หรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การส่งเสริมการตลาดอาจทําได้ 4 แบบด้วยกัน  ซ่ึงเราเรียกว่าส่วนประสม                 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร (Communication 
Mix) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ ใช้บุคลากร                       
(Non Personal) โดยผ่านสื่อต่างๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  
ประกอบด้วยการโฆษณาผ่าน หนังสือพิมพ์ วิทยุ ปูายโฆษณา แผ่นพับ วารสารเกี่ยวกับวงการก่อสร้าง  
และสมุดรายนามโทรศัพท์ (Yellow Pages) 

     4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินค้าแบบ
เผชิญหน้ากัน พนักงานขายต้องเข้าพบปะผู้ซื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินค้า 

     4.3 กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขาย  และการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้นการซื้อ
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ของผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า  การส่งเสริมการขายทําได้ในรูปแบบของการลดราคา 
แจกของกํานัล และชิงโชคเป็นต้น 

     4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity Relation) การให้ข่าว (Publicity) 
เป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแบบไม่ใช้บุคคล  โดยที่องค์กรที่เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) เป็นความพยายามท่ีได้จัดเตรียมไว้ขององค์กร เพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็น
หรือทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เช่น การให้ข่าวเพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหวขององค์กรการสร้าง
ความสัมพันธ์ อันดีกับชุมชน การบริจาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
และจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 น.11) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  หมายถึง  
การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเปูาหมายได้ ขายในราคาที่ผู้ บริโภคยอมรับได้  
และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและ
เกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื่องตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง
การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโดย
แบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อ
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่  ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของ
ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่อง
เหล่านี้แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่า ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพ่ือให้
ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่าง
ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและปูายฉลาก  สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค  
หีบห่อที่สะดุดตาอาจทําให้ผู้บริโภคเลือกไว้เพ่ือพิจารณา  ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซื้อ  ปูายฉลากที่
แสดงให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สําคัญก็จะทําให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน  
สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการซื้อด้วย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ  โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ํา  นักการตลาดจึงควรคิดราคา
น้อย  ลดต้นทุนการซื้อหรือทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ  สําหรับการตัดสินใจอย่าง
กว้างขวางผู้บริโภคมักพิจารณารายละเอียด  โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
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สําหรับสินค้าฟุุมเฟือย ราคาสูงไม่ทําให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่า
ของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการ
ตลาดในการทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย  สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า
สินค้าที่มีจําหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะทําให้ผู้บริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่
นําเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวย
ชั้นดีในห้างสรรพสินค้าทําให้สินค้ามีชื่อเสียงมากกว่านําไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริม
การตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นัก
ตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และ
มันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้อเป็นการยืนยันว่าการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะ
ทําให้ธุรกิจสามารถบรรลุ เปูาหมายที่วางไว้  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและ                    
ความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้อ้างอิงในการศึกษาระดับความสําคัญของส่วน
ประสมการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและนําไปสู่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรามิกชามไก่ลําปางต่อไป 
 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
ความหมายของการรับรู้ 
โมเวน และไมเนอร์ (Moven and Minor. 1998: 63 อ้างในดารา ทีปะปาล, 2542: 45)     

ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร  ตั้งใจรับ
ข้อมูลนั้นและทําความเข้าใจความหมาย” และได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าในขั้นเปิดรับ (exposure stage)  
ผู้บริโภคจะรับข้อมูลโดยผ่านทางประสาทสัมผัส ในขั้นตั้งใจรับ (attention  stage)  ผู้บริโภคจะ
แบ่งปันความสนใจมาสู่สิ่งเร้านั้น และขั้นสุดท้ายคือขั้นเข้าใจความหมาย (comprehension stage)  
ผู้บริโภคจะจัดองค์ประกอบข้อมูลและแปลความหมายออกมาเพ่ือให้เข้าใจได้ดังภาพ 1  

ชิฟแมน  และคานุก (Shiffman and Kanuk, 2000 p.146 อ้างในนิตยา  สุภาภรณ์, 2552 
น. 6)  การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลผล และการตีความ
เกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกท่ีมีเนื้อหา 

บัณฑิต เผ่าวัฒนา (2548: 7) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ คือ กระบวนการที่เกิดภายในตัว
ของแต่ละบุคคล และการรับรู้เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว โดยการสัมผัส การเห็น การได้ยิน               
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การรู้สึก การได้กลิ่น การสัมผัส ซึ่งสิ่งเร้าเหล่านี้จะผ่านทางประสาทสัมผัส แล้วแปลออกมาโดยการ
อาศัยประสบการณ์เดิม 

แอสแซล (Assael. 1998: 84 อ้างในดารา  ทีปะปาล, 2542: 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่า    
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่งผู้บริโภคเลือกรับ จัดองค์ประกอบ และแปลความหมายสิ่งเร้าต่าง ๆ 
ออกมาเพ่ือให้มีความหมายเข้าใจได้  และได้อธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งเร้าจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการ
รับรู้มากขึ้นหากสิ่งเร้าเหล่านั้นมีลักษณะดังนี้ คือ สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้บริโภค 
สอดคล้องกับความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ไม่มีความสลับซับซ้อนมากจนเกินไป 
เชื่อถือได้ มีความสัมพันธ์กับความจําเป็นหรือความต้องการในปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความกลัวและ
ความกังวลใจมากจนเกินไป 

 
ข้อมูลนําเข้า 

     (Information input) 
 
 
 
 
 
                  กระบวนการรับรู้ 
       (perception process) 
 
     
 
 
 

     การรับรู้ (perception) 
 
ภาพ 1 แสดงกระบวนการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค  

(แหล่งที่มา : Moven and Minor. 1998: 63 อ้างในดารา  ทีปะปาล, 2542: 45)    
แอสแซล กล่าวเสริมอีกว่าผู้บริโภคเลือกเปิดรับต่อสิ่งเร้ าและเลือกการรับรู้  โฆษณาที่

สอดคล้องสนับสนุนกับความเชื่อและประสบการณ์เดิมของผู้บริโภค  จะได้รับความสนใจและจดจํา

การเปิดรับ 
(exposure) 

การตั้งใจรับรู ้
(attention) 

ความเข้าใจ 
(comprehension) 
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มากเป็นพิเศษ  และมีแนวโน้มค่อนข้างมากที่จะไม่ให้ความสนใจต่อโฆษณาที่ขัดแย้งกับประสบการณ์  
และความเชื่อเดิมของเขาที่มีอยู่กับผลิตภัณฑ์ตรานั้น  และเหตุผลสําคัญที่ผู้บริโภคเลือกรับรู้สิ่งเร้า                
ไม่รับรู้สิ่งเร้าที่เข้ามากระทบทุกอย่าง ก็เพราะว่าผู้บริโภคพยามยามที่จะรักษา  “สภาวะความสมดุล
ทางจิตวิทยา” (psychological  equilibrium)  ของเขาให้เป็นปกตินั่นเอง  นั่นคือสภาวะที่ไม่ต้องรับ
ข้อมูลที่มีความขัดแย้ง (conflict  information) และจะหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดของ
ตน (Assael, 1998: 84-85  อ้างในดารา  ทีปะปาล, 2542: 46)   

กระบวนการรับรู้ในแนวคิดของ Assael (1998: 218 อ้างในดารา  ทีปะปาล, 2542: 58) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การเลือกรับรู้ (2) การจัดองค์ประกอบการรับรู้ (3) และการแปล
ความหมาย  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพ 2  กระบวนการรับรู้ (The Perceptual Process) ของ Assael 
(แหล่งที่มา: Assael, 1998: 218 อ้างในดารา  ทีปะปาล, 2542: 58) 

 
การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) 
เมื่อบุคคลเปิดรับต่อสิ่งเร้าทางการตลาด และตั้งใจรับต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบแล้วบุคคลจะ

เลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้าที่ตรงกับความต้องการและทัศนคติของตน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่จะซื้อรถยนต์จะ
เลือกสนใจโฆษณารถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบของการเลือกรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ                  
การเปิดรับ (Exposure) การตั้งใจรับ (Attention) และการรับรู้แบบเลือกสรร (Selective 
Perception) 

การเลือกรับรู ้

การจัดองค์ประกอบ 

การแปลความหมาย 

การเปิดรับ 
 
 

การตั้งใจรับ 

การจัดประเภท 
 
 
การบอกความหมาย 
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1) การเปิดรับ (Exposure) 
การเปิดรับ เกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทําให้เกิด

ความรู้สึก เช่น การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟัง และการได้กลิ่น เป็นต้น บุคคลจะเปิดรับสิ่งเร้า
เหล่านั้นหรือไม่ข้ึนอยู่กับความสนใจและความเกี่ยวข้องต่อสิ่งเร้านั้นที่มีกับตนเอง โดยจะเลือกเปิดรับ
เฉพาะสิ่งเร้าที่ตนสนใจและอาจหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งเร้าที่ไม่น่าสนใจหรือไม่สําคัญต่อตนเอง 

2) การตั้งใจรับ (Attention) 
การตั้งใจรับเป็นกระบวนการซึ่งผู้บริโภคจะแบ่งปันความสนใจมาสู่สิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

โดยเฉพาะ อันเป็นกิจกรรมทางจิตใจ (mental  activity) เช่น เมื่อผู้บริโภคสนใจดูโฆษณาทาง
โทรทัศน์  ดูผลิตภัณฑ์ใหม่วางขายบนชั้นขายของ หรือดูรถยนต์รุ่นใหม่ในโชว์รูม  เป็นต้น      

3) การเลือกการรับรู้ (Selective Perception) 
ในการรับรู้สิ่งเร้าที่เข้ามากระทบนั้น บุคคลจะไม่รับรู้ต่อสิ่งเร้าทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้ตาม

ความต้องการ ทัศนคติ ประสบการณ์และลักษณะส่วนบุคคล นอกจากนี้ในสิ่งเร้าเดียวกันแต่ละคน
อาจรับรู้แตกต่างกัน  โดยการเลือกรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับรู้  นั่นคือ 
การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เกิดขึ้นเพราะความเชื่อของบุคคลเป็นตัวชักจูงให้เลือกสิ่งที่
จะฟังหรือสิ่งที่จะอ่าน การเลือกจัดองค์ประกอบ (Selective Organization) เกิดขึ้นเพราะบุคคลจัด
ระเบียบข้อมูลนั้นให้สอดคล้องกับความเชื่อของตน รวมทั้งการเลือกแปลความหมาย (Selective 
Interpretation) เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่รับรู้มานั้นสอดคล้องกับความเชื่อและทัศนคติของตนเองที่มีอยู่เดิม  
ในกรณีที่สินค้านั้นมีความเกี่ยวพันกับตัวเองต่ําหรือไม่สําคัญมากนัก   บุคคลจะกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ 
ออกให้มากที่สุด เพ่ือลดปริมาณที่หนาแน่นของข้อมูล (Informational Clutter) และช่วยให้                
การตัดสินใจง่ายขึ้น  ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการทางความคิด (Cognitive Activity) แต่ในกรณี
ที่สินค้านั้นมีความเกี่ยวพันกับตนเองสูงหรือมีความสําคัญมาก บุคคลจะเลือกสรรข้อมูลเพ่ือช่วยในการ
ประเมินตราสินค้าที่ตรงกับความต้องการ  และสอดคล้องกับความเชื่อและทัศนคติของตน การเลือก
การรับรู้จะทําให้บุคคลได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของตนเองมาก 

 

การจัดองค์ประกอบการรับรู้ (Perceptual Organization) 
เป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคทําการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพรวมเพ่ือให้

สามารถเข้าใจความหมายได้ง่ายข้ึนและนําไปสู่พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งนั้นได้  หลักพ้ืนฐานของ
การประมวลการรับรู้นี้ คือการผสมผสาน (Integration) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ                    
ที่หลากหลายแล้วมีการจัดระเบียบออกมาเป็นภาพรวม หลักการนี้อ้างอิงมาจากหลักจิตวิทยาของ 
Gestalt (Gestalt Psychology) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การสื่อสารข้อมูลใดๆ ถึงบุคคลเช่น การโฆษณา  
ราคาและลักษณะของตราสินค้า ควรจะมีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว เพราะบุคคลจะรับรู้
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องค์ประกอบเป็นภาพรวมและสรุปผลโดยรวมกลายเป็นภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ด้วย
หลักการรับรู้แบบผสมผสาน โดยการสร้างภาพรวมของสิ่งที่ตนสนใจนั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 

1) การต่อเติมส่วนที่ไม่สมบูรณ์ (Closure) หมายถึง บุคคลมีแนวโน้มที่จะเติมข้อมูลในส่วนที่
ขาดหายไปเมื่อสิ่งเร้าไม่สมบูรณ์ เช่น เมื่อข้อมูลมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 

2) การจัดกลุ่ม (Grouping) หมายถึง บุคคลมีแนวโน้มที่จะรับข้อมูลต่างๆ เป็นกลุ่มก้อน
มากกว่าการรับรู้แยกเป็นส่วนย่อย ๆ เพ่ือนําไปสู่การตีความเป็นภาพรวม  หลักการนี้จะช่วยให้บุคคล
ประเมินตราสินค้าผ่านทางคุณสมบัติต่าง ๆ หลายอย่างโดยรวม  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและการ
ระลึกถึงได้ง่ายขึ้น(Schiffman and Kanuk, 2007: 159-161 อ้างในนลินี  พานสายตา, 2555: 10) 

3) บริบทแวดล้อม (Context) หมายถึง บุคคลจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสิ่ง
เร้าประกอบด้วย เพ่ือให้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเร้านั้นได้ง่ายขึ้น 

การแปลความหมายการรับรู้ (Perceptual Interpretation) 
การแปลความหมายการรับรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้เลือกและรวบรวม

ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ตนได้รับ จากนั้นจะทําการตีความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งเร้าโดยอาศัย
หลักการพื้นฐานของการตีความ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลสามารถ
เข้าใจต่อสิ่งเร้าหรือข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการจัดประเภทข้อมูลหรือ   
สิ่งเร้านั้นเข้ากับประเภทของข้อมูลเดิมที่ตนมีการรับรู้อยู่แล้ว เช่น เมื่อบุคคลได้รับข้อมูลหรือสิ่งเร้า
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเปิดใหม่ ก็จะสามารถเข้าใจลักษณะของสถาบันการศึกษานั้นได้ง่ายและ
รวดเร็วมากขึ้น  หากเคยรับรู้ถึงประเภทสถาบันการศึกษานั้นๆ อยู่แล้ว รวมทั้งสามารถจัดประเภท
ข้อมูลใหม่ที่เพ่ิงได้รับมาเข้ากับประเภทของข้อมูลที่รับรู้อยู่แต่เดิมได้ 

2) การอนุมาน (Perceptual Inference) บุคคลจะตีความข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ได้รับมาด้วย
การเชื่อมโยงข้อมูลหรือสิ่งเร้านั้นเข้ากับข้อมูลหรือสิ่งเร้าอ่ืนๆ การเชื่อมโยงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความ
เชื่อของบุคคลอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น บุคคลมักเชื่อมโยงราคาของสินค้าเข้ากับ
คุณภาพ  โดยมักอนุมานว่าสินค้าที่มีราคาแพงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี หรือเชื่อมโยงว่าการจบจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ  มีโอกาสได้งานทํา/ได้รับการยอมรับมากกว่าการจบจากสถาบันการศึกษา
เอกชน เป็นต้น 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2552: 116 (อ้างถึงในนลินี  พานสายตา, 2555: 7) มองว่าการรับรู้เป็น
กระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความ ความรู้สึกประทับใจของตนเองเพ่ือให้ความหมาย
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้ของคนๆ หนึ่งสามารถตีความหมายให้แตกต่างจาก
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ความเป็นจริงได้อย่างมาก เช่น พนักงานทุกคนในองค์กรแห่งหนึ่งอาจรับรู้ว่าองค์กรของตนเป็นบริษัท
ที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นดังที่รับรู้ก็เป็นได้ 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปความหมายของการรับรู้ได้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที่
บุคคลเลือกรับ จัดองค์ประกอบแล้วแปลความหมายของสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสโดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นเครื่องมือ ผู้ศึกษาจึงได้ใช้แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้มา
ใช้ประกอบการศึกษาการรับรู้คุณค่าในสินค้าชามไก่ลําปาง  เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการของ
การรับรู้  ซึ่งกระบวนการรับรู้นี้มีความสําคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) 
 แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) นั้นเป็นแนวคิดที่ได้รับการคิดค้นและ
พัฒนาขึ้นมาในยุคทศวรรษที่ 1980 (Keller, 2541 อ้างถึงในเต็มสิริ  ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554: 9 ) โดยมี
แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า(Brand) เป็นพ้ืนฐาน ดังนั้นในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า             
จึงควรเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจถึงความหมายและความสําคัญของตราสินค้าเสียก่อน 

สมาคมตลาดสหรัฐฯ (The American Market Association cited in Kotler, 2009:     
276 อ้างถึงในฐิติรัตน์  มีมาก และคณะ, 2552 : 245) ให้นิยามว่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand) คือ                 
ชื่อ นิยาม รูปแบบ สัญลักษณ์ หรือรูปลักษณ์ใดๆ ที่บ่งบอกถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายหนึ่งๆ                
ว่ามีความแตกต่างจากผู้อ่ืน 
 องค์ประกอบของตราผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ 5 ประการ  ดังนี้ 

1. ชื่อตราผลิตภัณฑ์ (Brand Name) 
2. ตราสัญลักษณ์  หรือโลโก้ (Logo) 
3. ลิขสิทธิ์ (copyright) หมายถึง สิทธิคุ้มครองตามกฎหมายที่รัฐมอบให้ ช่วยให้บุคคลอ่ืน               

ไม่สามารถทําการลอกเลียนชื่อตราหรือโลโก้ได้ 
4. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่รัฐมอบให้แก่บุคคลที่ประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง

ใหม่ขึ้น ช่วยให้บุคคลอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนผลิตภัณฑ์ ชื่อตรา หรือโลโก้ ก่อนได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของสิทธิบัตร 

5. คําขวัญ (Slogan) เป็นคําโฆษณาที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่าง
สั้นๆ เพ่ือให้ลูกค้าจําได้ง่าย และเป็นการเตือนความจํา (Remind) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ยํายํา :              
แน่ที่รสชาติ คอลเกต: ฟันไม่ผุอยู่แล้ว เป็นต้น 
  นอกจากนี้ตราสินค้ายังประกอบไปด้วยคุณค่าทางด้านกายภาพ(Physical Value) คุณค่า
ทางด้านหน้าที่ใช้สอย (Functional Value) และคุณค่าทางด้านจิตวิทยา (Psychological Value)  
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ซึ่งส่งผลให้สินค้าหรือบริการมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นด้วย (Keller, 2541 อ้างถึงในเต็มสิริ  
ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554: 9)   
 เสรี  วงศ์มณฑา (2540: 41) อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 10 ได้อธิบายถึงลักษณะ
ของตราสินค้า (Brand) ว่าควรจะต้องมี (1) บุคลิกที่ยั่งยืน (Durable Personality) ประกอบด้วย      
การรวมกันทางด้านคุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) และคุณค่าด้านการใช้สอย (Functional 
Value) ตลอดจนคุณค่าด้านจิตวิทยา (Psychological Value) (2) การตัดสินใจซื้อสินค้าเกิดขึ้น
เพราะผู้บริโภคมีความรู้สึกที่ถูกต้องและมีความพึงพอใจต่อตราสินค้า (3) ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สร้างได้
ในโรงงานแต่คุณค่าของตราสินค้าเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์ (Perceptual  Image) ของผู้บริโภค 
และ (4) คู่แข่งขันสามารถเลียนแบบคุณลักษณะของสินค้าได้แต่คุณค่าของตราสินค้าคู่แข่งไม่สามารถ
เลียนแบบได้ เพราะเป็นเอกลักษณ์ท่ีอยู่ในใจผู้บริโภค ซึ่งนั่นหมายความว่าการท่ีผู้บริโภคซื้อ 10 สินค้า
ใดสินค้าหนึ่งนั้นเป็นเพราะตราสินค้าแตกต่างกัน ดังนั้นตราสินค้าที่ประสบความสําเร็จจึงเป็นตรา
สินค้าท่ีแตกต่างในใจผู้บริโภค       
 ตราสินค้าจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่มีความซับซ้อน (Kotler, 2543 อ้างในณฐกร วรอุไร, 
2548 ; เต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554: 10) ซึ่งสามารถสื่อความหมายได้ถึง 6 ระดับ อันได้แก่ 
คุณสมบัติ (Attribute) ต่างๆ ของตราสินค้า ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่คุณประโยชน์ (Benefit) ทั้งทางด้าน
หน้าที่ใช้สอยและทางด้านอารมณ์และนําไปสู่การแสดงถึงคุณค่า  (Value) ในขณะเดียวกันตราสินค้า
สามารถสื่อถึงวัฒนธรรม (Culture) อย่างเช่นวัฒนธรรมองค์กรหรือวัฒนธรรมของประเทศผู้ผลิตได้ 
รวมถึงตราสินค้าแต่ละตราต่างก็มีบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งบ่งบอกได้ถึงลักษณะของผู้ใช้ตรา
สินค้านั้น 
 ตราสินค้า นอกจากจะมีความสําคัญต่อเจ้าของสินค้าแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้เกิดกับ
ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง  เพราะตราสินค้านั้นแสดงถึงคุณภาพ คุณค่าของสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อความ             
พึงพอใจที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 
จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างตราสินค้าในการที่จะสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากผู้
แข่งขัน  เพื่อตอบสนองความต้องการในการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าให้มากที่สุด  ตราสินค้าจึงเป็น
ความสัมพันธ์ร่วมที่ประกอบกันในใจของผู้บริโภคโดยเกิดจาก (ชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 11) 

1. เจ้าของสินค้า : ในฐานะผู้ผลิต ออกแบบ ตั้งชื่อ ตั้งราคา ให้บริการ และกําหนดรูปแบบ
การจัดจําหน่ายตราสินค้า 

2. ตัวสินค้า : คุณภาพของสินค้า ตําแหน่งสินค้า ภาพ และเสียงที่สื่อสารผ่านการโฆษณา  
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย พนักงานขาย และการตลาดตรง 
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  3. ผู้บริโภค : การเปิดรับสื่อ การตีความข้อมูลจากสื่อ การรับรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์
จากการใช้สินค้า 
 ในการที่ผู้บริโภคจะจําแนกความแตกต่างระหว่างสินค้ายี่ห้อหนึ่งกับอีกยี่ห้อหนึ่ง  ผู้บริโภคจะ
ใช้การจําแนกตามการจดจําได้ถึงลักษณะที่แตกต่างกันของสินค้าบริการที่ได้รับ 
 ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้ามาใช้อธิบายการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าชามไก่ลําปาง  เนื่องจาก “ชามไก่ลําปาง” ถือเป็นตราสินค้าหนึ่ง  ที่มีชื่อและสัญลักษณ์บ่งบอก
ว่ามีความแตกต่างจากผู้ อ่ืน มีคุณประโยชน์ทางด้านประโยชน์ใช้สอย  และมีคุณค่าทางจิตใจ  
สามารถสื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นเดียวกับคอตเลอร์ (Kotler 2543, อ้างถึงในณฐกร วรอุไร, 2548)   
   

แนวความคิดคุณค่าตราสินค้าจากการรับรู้ตราสินค้า 
  Aaker (อ้างถึงในณปภา  ชวเลิศสกุล, 2553: 7) กล่าวถึงคุณค่าตราสินค้าว่า หมายถึงกลุ่ม
ของสินทรัพย์ (Asset) ที่เชื่อมโยงกับชื่อตราสินค้าและสัญลักษณ์ที่สามารถเพ่ิมหรือลดมูลค่าตราสินค้า
และบริการให้กับบริษัท 
 การสร้างตราสินค้า ผู้วางแผนการสื่อสารการตลาดจะต้องทําให้ผู้บริโภคกลุ่มเปูาหมายเกิด
ความรู้สึกดังนี้ (Aaker, 1991 อ้างถึงในชัยนันท์ เพ็ชรอําไพ, 2552: 11) 

1. การสร้างคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ซึ่งเป็นการวัดคุณค่าตราสินค้าของ
ผู้บริโภคในสายตาของผู้บริโภค 

2. การสร้างความรู้ในตราสินค้า (Brand Knowledge) เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายถึงคุณสมบัติ
และประโยชน์ของตราสินค้า 

แนวคิดคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม 
(Kamakura, cited in Reizebos, 1994 อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 17-18) คือ  

1.คํานิยามของคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ในมุมมองของบริษัท (Firm,s 
Perspective) ซึ่งตามมุมมองนี้จะมองคุณค่าดังกล่าวว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของบริษัทที่สามารถตี
ราคาเป็นเงินลงทุนในบัญชีงบดุล รวมทั้งยังเป็นทรัพย์ที่สามารถซื้อ -ขายได้  โดยให้คํานิยามไว้ว่า 
“คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) นั้นก็คือกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่สินค้านั้นๆ มีตราสินค้า”(Leuthesser,1998 อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 17) 

คุณค่าของตราสินค้าในมุมมองของบริษัทมีความหมายโดยสรุป คือเป็น “มูลค่าเพ่ิม”              
ทางการเงินที่ตราสินค้าจะทําให้เกิดข้ึนกับบริษัท หรือจะส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัท กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือเป็นผลประโยชน์ทางการเงินที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีตราสินค้า (Brand) นั้นๆ   
ติดอยู่ 
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คํานิยามของคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ในมุมมองของผู้บริโภค (Consumer,s 
Perspective) ซึ่งตามมุมมองนี้ จะมองคุณค่าของตราสินค้านั้นก็คือคุณค่าเพ่ิม (Added  Value)                
ที่เมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคแล้ว จะทําให้ผู้บริโภค “รู้สึก” ว่าสินค้าตรานั้นๆ มีคุณค่าสูงกว่าที่เป็น
จริงจากคุณสมบัติที่สินค้านั้นๆ มีอยู่  โดยให้คํานิยามว่า “คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity)                
นั้นก็คือ คุณค่าเพ่ิม (Added  Value) ซึ่งตราสินค้า (Brand) ได้ทําให้เกิดขึ้นกับสินค้า (Product)”  
(Aaker. cited in Park and Srinivasan, 1994 อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 18) 

คุณค่าของตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค มีความหมายโดยสรุป คือเป็น “คุณค่าเพ่ิม”               
ที่ตราสินค้าจะทําให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค  ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภค “รู้สึก” ว่าสินค้านั้นๆ มีคุณค่า 
“สูงกว่า” คุณค่าที่สินค้านั้นๆ มีอยู่จริงและเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค 

เสรี วงษ์มณฑา (2540: 43) ได้ให้ความหมายว่าไว้คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
หมายถึง การที่ตราสินค้าของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อนักการตลาด
จะต้องพยายามสร้างคุณค่าตราสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กล่าวคือการที่คนมีความรู้เกี่ยวกับ
ตราสินค้า  มีผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าและมีผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสินค้านั้น  
คุณค่าของตราสินค้าจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินค้า มีความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้าอย่าง
มั่นคง จดจําตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ํากับตราสินค้าอ่ืน   
    

องค์ประกอบทางด้านการรับรู้ในตราสินค้า 
 การรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness)  คือ ความสามารถในการแยกแยะหรือระบุถึง
ตราสินค้าภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้  ซึ่งเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของข้อมูล
เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Nodes)  ในความทรงจําของผู้บริโภค  โดยการรับรู้ในตราสินค้านั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ  คือ ระดับการจดจําได้ (Recognition) และระดับการระลึกได้ 
(Recall) ถึงตราสินค้า (Keller, 2539 อ้างถึงในเต็มสิริ  ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554: 27-28)  

1. การจดจําได้ ถึงตราสินค้าเป็นความสามารถในการยืนยันว่าเคยได้พบเห็นตราสินค้านั้นๆ 
แล้วในช่วงเวลาก่อนหน้านี้  ซึ่งการรับรู้ในตราสินค้าระดับนี้ ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจใดๆ                 
ของผู้บริโภค เพราะพวกเขาไม่สามารถจะอธิบายได้ถึงรายละเอียดของตราสินค้านั้นได้ การรับรู้ใน
ตราสินค้าจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ก็ต่อเมื่อมีความสามารถในระดับที่
ระลึกได้   

2. ระดับที่ระลึกได้  คือ การที่ผู้บริโภคสามารถนึกถึงตราสินค้านั้นๆ ได้เอง เมื่อมีการเอ่ยถึง
ประเภทสินค้า (Product  Category)  หรือคําบอกใบ้ต่างๆ   
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 การรับรู้ในตราสินค้ามีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องมาจาก
สาเหตุสําคัญ 3 ประการ ข้อแรกผู้บริโภคจําเป็นที่จะต้องระลึกถึงตราสินค้าได้  เมื่อนึกถึงประเภท
สินค้าท่ีตนเองต้องการซื้อ เหตุผลข้อถัดมาคือการรับรู้ในตราสินค้าสามารถมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคได้ โดยตราสินค้านั้นจะถูกบรรจุเข้าไปในชุดของตราสินค้าที่จะถูกพิจารณา ถึงแม้ว่าใน
ขณะนั้นจะยังปราศจากการเชื่อมโยงใดๆ เลย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบ่อยในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันต่ํา (Low Involvement) สําหรับเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือการรับรู้ในตราสินค้านั้น
สามารถมีอิทธิพลต่อการสร้างและเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับการเชื่อมโยงตราสินค้าอันจะก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ในผู้บริโภค (Keller, 2539 อ้างถึงในเต็มสิริ ตั้งจิตสมบูรณ์ 
,2554: 28) 
 Aaker, 1991 (อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 18-22) ได้อธิบายว่าคุณค่าของตรา
สินค้านั้น  มีองค์ประกอบ 5 อย่างด้วยกัน คือ 

1. การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) 
 การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) เกิดจากการที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัส  ซึ่งเกิดจากการเปิดรับ (Exposure) ข่าวสารของผู้บริโภค อีกทั้ง                
การตระหนักรู้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างให้ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand Knowledge) หรือ
ช่วยให้ผู้บริโภคนึกได้ว่าตนรู้อะไรเกี่ยวกับตราสินค้านั้นบ้าง  ดังนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้าจึง
เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า ทั้งในแง่คุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่างๆ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภค 
  Aaker, 1996 (อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 20) ได้อธิบายเกี่ยวกับการตระหนักรู้ใน
ตราสินค้า (Brand Awareness) ไว้ว่า การตระหนักในตราสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยวัดการรู้จักตรา
สินค้า (Recognition) ของผู้บริโภคและช่วยในการวัดการระลึกถึงตราสินค้า (Recall) รวมถึงการวัด
ตราสินค้าที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Top of Mind the first brand recall) ดังนั้นในการวัดการรู้จัก 
(Recognition) และการระลึก (Recall) ในตราสินค้าจึงมีความสําคัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง             
การรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าของผู้บริโภค 
 การรู้จักตราสินค้า(Brand Recognition) เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความคุ้นเคยของผู้บริโภคที่มา
จากการเปิดรับสื่อในอดีต  โดยผู้บริโภคไม่จําเป็นต้องจําว่าได้พบเห็นตราสินค้านี้ที่ไหนมาก่อน                
ทําไมตราสินค้าดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน  หรือตราสินค้านี้เป็นตราสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใด  ดังนั้นในการวัดการรู้จักตราสินค้า (Brand Recognition) จึงเป็นเพียงการที่ผู้บริโภค
จดจําได้ว่าเคยได้ยิน  หรือเคยเปิดรับตราสินค้านี้มาก่อนหรือไม่ 
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 การระลึกในตราสินค้า(Brand Recall) เป็นการที่ผู้บริโภคสามารถนึกถึงตราสินค้านั้นได้  
โดยที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งของใดที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้านั้นปรากฏอยู่ตรงหน้ า หรือเมื่อถามถึง
สินค้าใดสินค้าหนึ่งแล้วผู้บริโภคสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้านั้นได้ แสดงว่าผู้บริโภค
สามารถระลึกถึงตราสินค้านั้นได้  และนั่นหมายความว่าตราสินค้านั้นต้องเป็นตราสินค้าที่อยู่ในใจของ
ผู้บริโภค 
 ดังนั้นการสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า(Brand Awareness) ด้วยการสร้างการรู้จัก 
(Recognition) และการระลึกถึงตราสินค้า (Recall) จึงเป็นสิ่งจําเป็นในตลาดที่มีการแข่งขันสูงใน
ปัจจุบันมาก Kaferer, 1992 อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 20) ได้อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
การตระหนักในตราสินค้า(Brand Awareness) ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการประเมินคุณค่าของตรา
สินค้า (Brand Equity) เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทราบว่ามีคนรู้จักตราสินค้าของตนมากน้อยเพียงใด  
และตระหนักถึงคํามั่นสัญญาที่ตราสินค้านั้นแสดงออกมา  ฉะนั้นหากตราสินค้าใดไม่มี  (Brand 
Awareness) ก็เท่ากับว่าตราสินค้านั้นไม่มีความน่าสนใจและไม่มีความหมายแต่อย่างใดในสายตาของ
ผู้บริโภค     

2. ความภักดีในตราสินค้า(Brand Loyalty)  
  ความภักดีในตราสินค้า การที่ตราสินค้าใดๆ มีจํานวนผู้บริโภคให้ความภักดีต่อตราสินค้าสูง
จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดเป็นอย่างมากเพราะนักการตลาดจะสามารถคาดหวังหรือพยากรณ์
ยอดขาย,ผลกําไรได้ค่อนข้างแม่นยํา (Aaker, 1996 อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 21) และใน
แง่ของการตลาด  ต้นทุนในการรักษาผู้บริโภคท่ีมีความภักดีต่อสินค้าอยู่แล้ว  จะใช้ต้นทุนที่ต่ํากว่าการ
ชักจูงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ เข้ามา ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องพยายามทําให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตรา
สินค้าให้ได้มากที่สุด 

3. การรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (Perceived Quality) 
  การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (Perceived Quality) ซึ่งมีคุณภาพที่ดีทําให้
สามารถยกระดับฐานะของตราสินค้าได้ด้วยเหตุผลต่างๆ มากมาย  ในการสร้างทัศนคติของผู้บริโภค
ให้เกิดการรับรู้ในด้านคุณภาพนั้น นักการตลาดจะต้องสร้างความเข้าใจในคําว่า “คุณภาพ” ให้ถูกต้อง
เสียก่อนว่าผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มในแต่ละวัฒนธรรมนั้นเป็นอย่างไร หรืออาจกล่าวได้ว่าการเข้าใจใน
ตัวลูกค้านั้นเอง (Understanding Customer) จึงจะสามารถสร้างคุณภาพของสินค้าที่ดีไปสร้างให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภคได้   

4. การที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ของสินค้า (Brand Associations) 
  การที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ของสินค้า (Brand Associations)  ประกอบไปด้วย 
คุณลักษณะของสินค้า  สัญลักษณ์  พรีเซ็นเตอร์ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับตราสินค้านั้นเข้าด้วยกันได้  ซึ่งเป็น
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สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ส่งเสริมการบริหารคุณค่าตราสินค้า  การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
ของตราสินค้า (Brand Associations) นี้จะถูกผลักดันด้วยเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity) 
นั้นเอง 

5. สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) 
 ทรัพย์สินอ่ืน (Other Proprietary Brand Assets)  หมายถึงทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากตรา
สินค้าและสามารถประเมินมาเป็นค่าตราสินค้าได้ เช่น ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  สิทธิประโย ชน์  
เครื่องหมายการค้า  ช่องทางการจําหน่าย สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยปกปูองการลอกเลียนแบบที่จะทํา
ให้เกิดความสับสนจากบริษัทคู่แข่ง  สินทรัพย์  และตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้อง สร้างให้เกิด
ความสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อตราสินค้า (Keller 2534 อ้างถึงในณปภา ชวเลิศสกุล , 
2553: 12) 
 สรุป การรับรู้ในตราสินค้าคือการที่บุคคลจดจําหรือระลึกถึงตราสินค้าหนึ่งๆ ได้ มีบทบาท
สําคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  และเป็นตัวผลักดันที่ทําให้เกิดคุณค่าตราสินค้าขึ้นมาได้ 
ในเรื่องของการรับรู้นั้น ใช้แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ตราสินค้า (Keller, 2539  อ้างถึงในเต็มสิริ               
ตั้งจิตสมบูรณ์, 2554: 27)  เพ่ือการวัดระดับการรับรู้ตราสินค้าชามไก่ลําปาง  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ระดับ  คือ  ระดับการจดจําได้ (Recognition) และระดับการระลึกได้ (Recall)  ถึงตราสินค้า  
 

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
 Kath Woodward (Kath Woodward, 2000: 7 อ้างถึงในเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์, 
2553: 26) กล่าวว่าอัตลักษณ์ถูกก่อตัวขึ้นโดยผ่านการปฏิสังสรรค์ระหว่างบุคคล และบุคคลหนึ่งๆ 
สามารถที่จะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย  และเมื่อบุคคลยอมรับอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งในเวลานั้น 
มันจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันในการแทนที่ ในขณะที่บุคคลทําการกําหนดตําแหน่งของตัวเอง              
ก็จะถูกกําหนดตําแหน่งจากผู้ อ่ืนในโลกทางสังคมเสมอ อัตลักษณ์จึงเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ของเรากับคนอ่ืนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ อัตลักษณ์จึงเกี่ยวข้องกับการมองตัวเราเอง
ที่ว่า “ฉันมองตัวเองอย่างไร  และคนอ่ืนๆ มองฉันอย่างไร” มันเป็นการกําหนดตําแหน่ง (position) 
ที่ระลึกรู้ทางสังคม  ซึ่งเกิดขึ้นจากคนอ่ืนรับรู้ด้วย ไม่ไช่แค่ตัวเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามการที่เรามอง
ตัวเองอย่างไรและคนอ่ืนมองเรานั้นอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป 
 Berger and Luckman,1996: 173 อ้างถึงในประสิทธิ์  ลีปรีชา, 2551: 124) กล่าวว่า                
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างหรือกอปรรูปขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม  ซึ่งมีทั้งที่ถูกสร้างขึ้นโดยคน
ภายนอกและจากคนภายใน เมื่อตกผลึกแล้วอาจจะคงความเป็นลักษณะเฉพาะ เลื่อนไหล หรือเปลี่ยน
รูปไป  บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นกับคนอ่ืนและบริบทที่แตกต่างออกไป  
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 จากแนวคิดข้างต้น อัตลักษณ์คือคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของ
ตัวบุคคล  สังคม  ชุมชนนั้นๆ และเกิดมาจากการสร้างวัฒนธรรม การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ก็เพ่ืออ้างอิง และอธิบายถึงอัตลักษณ์ชามตราไก่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 

อัตลักษณ์กับวัฒนธรรม 
 อัตลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม อัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของปัจเจกหรือ
กลุ่มคนว่ามีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เช่นไรบ้าง มีความแตกต่างจากคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนอย่างไร                 
อัตลักษณ์มีลักษณะที่เลื่อนไหล ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป และประการ
สําคัญคือ  อัตลักษณ์นั้นสามารถถูกสร้างหรือนิยามขึ้นได้โดยทั้งคนในและคนนอก (ประสิทธิ์  ลีปรีชา, 
2551: 163 อ้างถึงในเปลวเทียน  เจษฎาชัยยุทธ์, 2553: 27) 
 

อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทางวัฒนธรรม  
ความหมายและขอบข่ายวัฒนธรรมคําว่า “วัฒนธรรม” หมายความว่า “ลักษณะที่แสดงถึง

ความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดี
งามของประชาชน” เป็นคําที่เกิดขึ้นในภาษาไทยในสมัยที่รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี (ทรงคุณ  จันทจรและคณะ, 2552: 12) คําเดิมเป็นภาษาอังกฤษ คือ “Culture” 
วัฒนธรรมเป็นส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนของจิตวิญญาณ  วัตถุ สติปัญญา และอารมณ์ซึ่งประกอบ
กันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะ วัฒนธรรมมิได้หมายถึงเฉพาะเพียงศิลปะและวรรณกรรมเท่านั้น              
แต่หมายถึงฐานนิยมต่างๆ ของชีวิต สิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของมนุษย์ ระบบค่านิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อ ซึ่งปรากฏในรูปธรรมต่างๆ และได้ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันเป็นแบบอย่าง
หรือการดํารงชีวิตของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกเรียนรู้ถ่ายทอดกันไปด้วยการอบรมสั่งสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมหรือหมายความง่ายๆ ว่าแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มหนึ่งในขณะใดขณะหนึ่งเป็น
วิถีชีวิตการปฏิบัติและสิ่งของที่เป็นผลมาจากการสะสมถ่ายทอดจากกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งไปสู่รุ่นถัดๆ  
ไปเพ่ือแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือเครื่องบ่งชี้ความเป็นกลุ่มชนของกลุ่มบุคคลนั้นๆ  เป็นวิถีการ
ดําเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแก้ไขและซาบซึ้งร่วมกัน  

วัฒนธรรมไทยเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยได้เลือกสรรปรับปรุงแก้ไขจนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและได้ใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาใน
สังคมซึ่งสังคมจะต้องปรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติร่วมกันเป็น
แนวเดียวกันอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในสังคมสืบทอดเป็นมรดกทางสังคมต่อจากอดีตหรืออาจเป็น
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรืออาจรับเอาสิ่งที่เผยแพร่มาจากสังคมอ่ืนๆ  ทั้งหมดนี้หาก
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สมาชิกยอมรับและยึดถือเป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติร่วมกันก็ย่อมถือว่าเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น
(ทรงคุณ จันทจรและคณะ, 2552: 12 ) 
 วัฒนธรรมจึงมีขอบข่ายครอบคลุมความคิด ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การปฏิบัติต่อกันของคน และผลงานที่มนุษย์สร้างข้ึนและสั่งสมทั้งที่เป็นศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
 การศึกษาครั้งนี้จึงใช้แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์กับวัฒนธรรมในการสนับสนุนข้อมูลของชาม
ไก่ลําปางว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง มีประวัติความเป็นมายาวนาน  ดํารง
เอกลักษณ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดลําปาง 
 

สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical  Indication หรือ GI)  
 ในความหมายโดยตรง “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”  หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
name)  ที่มีความหมายชัดแจ้งแสดงถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งแห่งใด  ไม่ว่าจะใช้เป็นชื่อตําบล 
อําเภอ  จังหวัด แคว้น หรือประเทศ เช่น ไข่เค็มไชยา  น้ําปลาระยอง  ไวน์บอร์โดซ์  เครื่องหนังอิตาลี  
ซิการ์ฮาวานา ไวน์เบอร์กันดี  เหล้าเชอรี่  สก็อตช์วิสกี้  เนยแข็งโรคฟอร์ด  ชาซีลอน  นาฬิกาสวิส  
แฮมปาร์มา ฯลฯ (Helbling, 1997: 51 อ้างถึงในจักรกฤษณ์ ควรพจน์ และบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์, 
2556: 11)  ส่วนอีกนัยหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ที่มีความหมายโดยอ้อม (Indirect  
geographical  indications)  ซึ่งไม่ได้บ่งแสดงถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อย่างชัดแจ้ง  หากแต่อาจสื่อให้
ประชาชนเข้าใจถึงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์แห่งใดแห่งหนึ่งได้  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อมอาจจะเป็น
สัญลักษณ์หรือชื่อก็ได้ เช่น คําว่า “ย่าโม” อาจเป็น  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้กับสินค้า  เพ่ือแสดงว่า
สินค้านั้นมีที่มาจากพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา หรือคําว่า “ร้อยเกาะ” หมายถึงสินค้าจากจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  คําว่า “Down under”  หรือคําว่า “Kangaroo” หมายถึง สินค้าจากประเทศ
ออสเตรเลีย  รูปแบบแผนที่ประเทศไทยแสดงถึงประเทศไทย รูปอนุสาวรี ย์ท้าวเทพสตรีและ                 
ท้าวศรีสุนทรแสดงถึงจังหวัดภูเก็ต  รูปหอไอเฟลอ้างถึงเมืองปารีสหรือประเทศฝรั่งเศส  รูปเทพี
เสรีภาพแสดงถึงนครนิวยอร์ค และรูปหอเอนเมืองปิซ่าแสดงถึงเมืองปิซ่าในประเทศอิตาลี  ดังนี้                   
เป็นต้น 
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546  ได้กําหนดคํานิยามของ”สิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์” ไว้กว้างๆ ว่าหมายถึง “ชื่อสัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่ง
ภูมิศาสตร์  และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งทางภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  
ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” อันแสดงว่ากฎหมายไทยมิได้จํากัด
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ความหมายของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้เฉพาะ “ชื่อทางภูมิศาสตร์” เท่านั้น  สิ่งใดๆ ก็ตามที่สื่อหรือ
แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพหรือคุณลักษณะของสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ได้แล้ว  สิ่งนั้นก็
อาจได้รับความคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ทั้งสิ้น (จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และบัณฑูร  
เศรษฐศิโรตม์, 2556) 

เงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครอง 
 เงื่อนไขสําคัญในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ คุณภาพ  ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ของสินค้าที่จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น  จะต้องมีความสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้น (ปัจฉิมา  ธนสันติ,  2555: 237 อ้างถึงในรัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์, 
2556: 63) 
 

ชามไก่ลําปาง (Lampang Chicken Bowl) 
เลขที่คําขอ  54100083      วันที่ยื่นคําขอ  8  กันยายน  2554 
สิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชามไก่ลําปาง 
รายการสินค้า  ชามและผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่วาดลวดลายไก่ 
   ดอกโบตั๋น และต้นกล้วย 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน  สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลําปาง 
ที่อยู่     277  ถนนไฮเวย์ลําปาง-งาว  ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
                               52100   

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า 
 คํานิยาม 
 ชามไก่ลําปาง (Lampang Chicken Bowl) หมายถึงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ผลิตขึ้นในจังหวัดลําปางมีลักษณะเฉพาะถิ่นที่โดดเด่นทั้งกระบวนการผลิต
และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลําปาง 
 ลักษณะของสินค้า 

1. ประเภทสินค้า เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
2. ลักษณะทางกายภาพ 

 - เนื้อดิน เหนียว มีความแข็งแกร่ง คงรูป 
 - ลวดลาย ลวดลายไก่ ดอกโบตั๋น และต้นกล้วย จากการวาดด้วยมือ 
 - ขนาด  มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก 
 - ส ี  มีสีขาวเคลือบใสและเคลือบทึบ หรือมีสีครีมเคลือบใส 
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2. กระบวนการผลิต การผลิตชามไก่ลําปางซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีกระบวนการ
ผลิต ดังนี้ 
 - การเตรียมเนื้อดิน นําดินขาวลําปางผสมกับดินดํา และผสมวัตถุดิบอ่ืน ได้แก่ หินฟันม้า 
(Feldspar) ทรายแก้ว (quartz/silica) นําส่วนผสมตาม 1 มาผสมกับน้ําให้เป็นดิน หรือนํามาอัดให้
เป็นแท่ง เพื่อเตรียมข้ึนรูป 
 

- การข้ึนรูป 
   1. การหล่อเท (Slip casting) โดยการเทน้ําดินลงในแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ 

2. การข้ึนรูปโดยใช้จิ๊กเกอร์ (Jiggering) นําดินแท่งมาข้ึนรูปโดยใช้ Jiggering 
machine 

3. การข้ึนรูปโดยใช้เครื่องโรลเลอร์เฮด (Roller Head) นําดินแท่งมาขึ้นรูปโดยใช้
เครื่อง Roller Head machine 

4. ใช้มีดตกแต่งชิ้นงานและใช้ฟองน้ําเช็ดชิ้นงาน 
5. นําชิ้นงานที่ได้ผึ่งให้แห้ง หรือทําการเผาดิบ (Biscuit Firing) ที่อุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส 
 

- การเคลือบ 
1. น้ําเคลือบใสมีส่วนประกอบของ หินฟันม้า (Feldspar) ทรายแก้ว 

(quartz/silica) และหินปูน 
2. ทําการเคลือบผลิตภัณฑ์โดยการจุ่มเคลือบหรือพ่นเคลือบ 

3. การวาดลวดลายและการเผา 
3.1 กรณีการวาดลวดลายใต้เคลือบ 

- นําผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งแล้วมาวาดลวดลาย ด้วยสีสําเร็จรูป (Color Stain) โดยมี 
องค์ประกอบการวาดลายเป็นลายไก่ ต้นกล้วย และดอกโบตั๋น 

3.2 นําไปเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ ที่อุณหภูมิ 1,200-1,250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา   
6-9 ชั่วโมง 

4. กรณีวาดลวดลายบนเคลือบ 
4.1 นําผลิตภัณฑ์ชุบเคลือบสีขาวเคลือบใส เคลือบทึบ หรือสีครีมเคลือบใส 
4.2 นําไปเผาในเตาอุณหภูมิ 1,200-1250 องศาเซลเซียส 
4.3 นําผลิตภัณฑ์ที่เผาแล้วมาวาดลวดลาย และนําไปเผาซ้ําอีกครั้งที่อุณหภูมิ 800 องศา 

เซลเซียส เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง 
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4. การบรรจุหีบห่อ 
รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคําว่า “ชามไก่ลําปาง”และ/หรือ “Lampang Chicken  

Bowl” 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดลําปางมีลักษณะพ้ืนที่เป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีภูเขาอยู่ทั่วไป  
สูงจากระดับน้ําทะเล 268.80 เมตร ตามลักษณะทางกายภาพด้านธรณีสันฐานวิทยาเป็นแหล่งที่มีแร่
ดินขาวและดินดําจํานวนมาก ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตชามไก่ลําปาง 
 ประวัติความเป็นมา 
 เริ่มมีการผลิตชามไก่ขึ้นในจังหวัดลําปาง เมื่อปี พ.ศ.  2500 โดยชาวจีนได้ร่วมกันก่อตั้ง
โรงงานแห่งแรกชื่อ โรงงานร่วมสามัคคี หลังจากได้มีการพบแหล่งดินขาวที่อําเภอแจ้ห่ม ในระหว่างปี 
พ.ศ.2502-2505 มีกลุ่มชาวจีนได้ชวนกันมาก่อตั้งโรงงานเพ่ิมขึ้น ทําให้กลายเป็นแหล่งผลิตชามไก่
มากกว่าแหล่งอ่ืนในประเทศ ต่อมาในราวปี 2505–2510 เป็นช่วงสําคัญของเซรามิกลําปาง เนื่องจาก
มีการเปิดโรงงานผลิตถ้วยชามเป็นจํานวนมากแต่ไม่ประสบความสําเร็จ เกิดการสูญเสียวัตถุดิบ 
คุณภาพสินค้าไม่สม่ําเสมอ ราคาจึงตกต่ํา ขายได้เฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น 
 ในปี พ.ศ. 2516  มีการก่อตั้งชมรมเครื่องปั้นดินเผาลําปางขึ้น  ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน
ราคาถ้วยชามตราไก่ให้มีมาตรฐานและไม่ให้มีการตัดราคากันเอง  ในช่วงแรกของการก่อตั้งมีสมาชิก
รวม 18 โรงงาน ความรุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมเซรามิกลําปางมีมาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและ
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น มีการปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง  จากการใช้ฟืนมาเป็นใช้แก๊ส  
แอลพีจี ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิงและลด
มลภาวะ สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้มีการก่อตั้งสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลําปางขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประสานงานกับภาครัฐให้แก่สมาชิกสมาคมฯ  และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่อุตสาหกรรมเซรามิก
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  โดยสมาคมฯ ร่วมกับจังหวัดลําปาง จึงมีการจัดงาน “ลําปางเซรามิกแฟร์” 
ระหว่างวันที่ 1–10 ธันวาคม ของทุกปี มีการจัดงานติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และได้บรรจุอยู่ใน
ปฏิทินท่องเที่ยวประจําปีไปแล้ว  เพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับจังหวัดลําปางเป็นอันมาก ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของชามไก่
ลําปาง  ทําให้จังหวัดลําปางที่เป็นเมืองอู่อารยะธรรมอันเก่าแก่ของล้านนาไทยที่น่าภาคภูมิใจอย่าง
ที่สุด ดั่งคําขวัญของจังหวัดลําปาง “ ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล  
ฝึกช้างใช้ลือโลก” 



25 
 

4. ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ 
 ขอบเขตการผลิต ชามไก่ลําปาง อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง  รายละเอียดตามแผนที่มี 13 
อําเภอ ได้แก่ อําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนือ อําเภอเกาะคา อําเภอห้างฉัตร อําเภอสบปราบ อําเภอ
เมืองลําปาง อําเภอเสริมงาม อําเภอแม่ทะ อําเภอเถิน อําเภองาว อําเภอแม่พริก อําเภอแม่เมาะ และ 
อําเภอเมืองปาน 

5. การพิสูจน์แหล่งกําเนิด  
 1). ชามไก่ลําปาง จะต้องมีการผลิตในเขตพ้ืนที่จังหวัดลําปาง 
 2). กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต
ชามไก่ลําปางรวมทั้งต้องมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบย้อนหลังได้ 
 6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามาตรา 15 
   1) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งระบบการผลิต ในระดับผู้ผลิตและระดับ
จังหวัด 
   2) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบางชี้ทางภูมิศาสตร์  
ชามไก่ลําปาง 
   3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบางชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ ชามไก่ลําปาง 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตเครื่องใช้เซรามิกชามไก่ล าปาง 
 ประวัติการผลิตเครื่องใช้เซรามิกชามไก่จังหวัดลําปาง 
 สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลําปาง, 2553 ให้ข้อมูลไว้ว่าในสมัยก่อนเซรามิก หมายถึง  
ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากคําว่าเซรามิกมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า                        
“เครามอส” ซึ่งหมายถึงวัสดุที่ผ่านการเผา ปัจจุบันนี้เซรามิกหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ เช่น หิน ดิน ทราย และแร่ธาตุต่างๆ นํามาผสมกันแล้วทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ หลังจากนั้นจึง
นําไปเผาเพ่ือเปลี่ยนเนื้อวัตถุให้แข็งแรง  สามารถคงรูปอยู่ได้  
 จังหวัดลําปางนับเป็นเมืองแห่งเซรามิกเพราะว่าเป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เซรามิกเป็นที่ยอมรับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของจังหวัดลําปางคือ
เครื่องใช้ชุดตราไก่ ได้แก่ชามตราไก่  ถือกําเนิดในเมืองจีนเมื่อร้อยกว่าปี  ฝีมือชาวจีนแคะ ตําบลกอปี  
อําเภอไท้ปู  มณฑลกวางตุ้ง  แต่เดิมชามตราไก่ไม่ปรากฏการเขียนลายเป็นเพียงชามขาวธรรมดา  
เมื่อผลิตเสร็จได้จัดส่งมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบ ที่ตําบลปังเคย แต้จิ๋ว  หลังจากนั้นจึงกลายเป็นชาม
ตราไก่สําเร็จรูป  และส่งออกจําหน่ายในตลาดทั่วไป  ต่อมาราวปี พ.ศ.2480 ชาวจีนที่ทําถ้วยชามตรา
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ไก่ในประเทศจีน  ได้ย้ายถิ่นมาจากเมืองจีนมาตั้งบ้านเรือนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดลําปาง  ใน
การย้ายถิ่นมาครั้งนี้ได้นําช่าง  ญาติพี่น้อง  ชาวจีนที่มีความสามารถทางการปั้นมาด้วย  พร้อมกันนี้ได้
ก่อสร้างโรงงานและเตาเผาถ้วยชามตราไก่ขึ้นที่ วงเวียนใหญ่  จังหวัดธนบุรี  และที่ถนนเพชรบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
 ในราวปี 2500 ชาวจีนที่ทําโรงงานและเตาเผาชามตราไก่ได้ย้ายขึ้นมาตั้งโรงงานและเตาเผา
ในจังหวัดลําปาง  ทั้งนี้เนื่องจากที่จังหวัดลําปางมีดินขาวที่เหมาะจะนํามาทําการผลิตชามตราไก่มาก
ที่สุด หลังจากพบดินขาวที่อําเภอแจ้ห่ม ในปีเดียวกันชามไก่เริ่มผลิตขึ้นโดยชาวไท้ปู 4 คน คือนาย
ซิมหยู นายเซี่ยะหยุย  แซ่อ้ือ นายซิวกิม แซ่กว็อก  และนายซือเมน  แซ่เทน  ร่วมก่อตั้ง “โรงงานร่วม
สามัคคี” ที่บ้านปุาขาม อําเภอเมือง ก่อนแยกตัวเปิดกิจการตนเองในอีก 3 ปีถัดมาระหว่างปี พ.ศ.
2502 ถึงพ.ศ.2505 ชาวจีนตั้งโรงงานผลิตถ้วยชามที่ลําปางมากขึ้น รวมถึงผลิตชามไก่ที่เริ่มด้วยขว้าง
ดินขาวลําปางหมักเปียกลงบนพิมพ์ซึงหมุนบนล้อจักรยาน แล้วใช้แผ่นไม้ตัดเป็นรูปโค้งขนาดเหมาะ
มือ (จิ๊กเกอร์มือ) แต่งดินให้ได้รูปทรงถ้วยต่อขาเคลือบขี้เถ้าแกลบ การเผาใช้เตามังกรแบบกอปี ฟืนไม้  
ส่วนการวาดลายไก่  ฝึกคนท้องถิ่นตวัดพู่กันจีนวาดเป็นส่วนๆต่อเติมจนเต็มรูปแบบในแต่ละใบ แต่ละ
คนจับพู่กัน 2-3 ด้าม ทําให้ผลิตภัณฑ์ออกมาไม่ทันความต้องการ ถ้วยชามไก่เริ่มเปลี่ยนรูปแบบ                
เมื่อโรงงานใช้เครื่องปั้นหรือเครื่อง จิ๊กเกอร์  ชามจึงมีรูปกลม ไม่เป็นเหลี่ยมมีขาในตัว ในปี พ.ศ.2505  
เผาถ้วยชามแบบเผาครั้งเดียวได้ถ้วยชามมีลักษณะตัวไก่สีเขียว หางน้ําเงิน ดอกไม้ชมพู ลดความ
ละเอียดลงแต่ทําตลาดได้ดี  เนื่องจากราคาถูกและไม่ถลอกง่าย จวบจนปี พ.ศ. 2506 โรงงานถ้วยชาม
ได้หันไปผลิตถ้วยชามแบบญี่ปุุนเข้ามาแทนที่ จังหวัดลําปางเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่ผลิตชามไก่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่หาช่างฝีมือที่คงรูปแบบเดิมยาก อีกทั้งสีที่วาดมีราคาแพง ในปีพ.ศ.2516  ชามตราไก่ 
กลายเป็นสินค้าราคาถูก จึงเริ่มมีการสะสมและกว้านซื้อถ้วยชามไก่ในรุ่นแรกๆ จนทําให้ถ้วยชามไก่ใน
รุ่นนั้นหายไปจากตลาดถึงทุกวันนี้ 
 ลักษณะของชามตราไก่ ภาษาแต้จิ๋วเรียก “โกยอ้ัว” เป็นชามที่เหมาะสมกับการใช้ตะเกียบ
พุ้ย มี 4 ขนาด คือ ขนาดปากกว้าง 5 นิ้ว  (เสี่ยวเต้า)  6 นิ้ว (ตั่วเต้า)  7 นิ้ว (ยี่ไห้) และ 8 นิ้ว (เต๋งไห้)  
โดยชามขนาด 5-6 นิ้ว  สําหรับใช้ในบ้านและร้านข้าวต้มชั้นผู้ดี ส่วนขนาด 7-8 นิ้ว  สําหรับจับกังที่
ทํางานหนัก  ลักษณะเป็นรูปกลมแปดเหลี่ยมเกือบกลม ปากบาน ด้านนอกมีรอยบุบเล็กน้อยรับกับ
เหลี่ยม ขามีเชิง วาดลวดลายด้วยมือ เป็นรูปไก่ขนคอและลําตัวสีแดง  หางและขาสีดํา เดินอยู่บน
หญ้าสีเขียว มีดอกโบตั๋นชมพูออกม่วง ใบสีเขียวตัดเส้นด้วยสีดําอยู่ด้านซ้าย มีต้นกล้วย 3 ใบ สีเขียว
ตัดเส้นด้วยสีดําอยู่ด้านขวา บางใบมีค้างคาวห้อยหัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไก่ มีดอกไม้  ใบไม้เล็กๆ แต้มก้น
ด้านใน ใช้สีบนเคลือบขี้เถ้าเผาที่อุณหภูมิ 750–850 องศาเซลเซียส เพราะต้องการให้สีสดลักษณะ
ของเคลือบบนชามจะมีลักษณะสีเขียวอ่อนๆ แบบจีน ต่อมาเมื่อประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงการ
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ปกครองแล้วชามตราไก่ส่งมาขายเมืองไทยไม่ได้ประเทศไทยจึงต้องผลิตชามตราไก่เอง  ต่อมาในระยะ
หลังๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้นในท้องตลาด การผลิตจึงได้เปลี่ยนไป จากการเผาเคลือบและเผาสี              
ซึ่งมีกระบวนการ 2 ขั้นตอน ให้เหลือการผลิตขั้นตอนเดียวคือเผาครั้งเดียวไม่ต้องเผาสี  จึงได้พยายาม
เปลี่ยนรูปแบบของการผลิตขึ้น เพ่ือลดต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ พร้อมกันนี้จึงได้เปลี่ยนสีรูปไก่
ไปเป็นสีใต้เคลือบแทนสีบนเคลือบ  ซึ่งตัวไก่เป็นสีเขียว หางสีน้ําเงิน ดอกไม้สีชมพูอ่อน เคลือบชาม
ตราไก่เป็นสีขาวออกสีครีม คุณภาพด้อยลงราคาถูก ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีและวิทยาการการผลิตถ้วย
ชามก้าวหน้าขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยการนิยมใช้เครื่องถ้วยแบบญี่ปุุนมากขึ้น ความนิยมในชาม
ตราไก่จึงค่อยๆหมดไป ชามตราไก่รุ่นแรกๆที่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ลักษณะของไก่ตัวหงอน           
สีแดง หางสีดํา ต้นกล้วยสีเขียวอ่อน ต้นหญ้าสีเขียว ดอกโบตั๋นสีชมพูม่วง ชามตราไก่รุ่นปัจจุบัน  
ลักษณะของไก่สีม่วงหรือชมพูม่วง หรือสีจางๆ  หางสีน้ําเงินเขียว ต้นกล้วยเขียวคล้ํา ดอกไม้ชมพูม่วง
เขียนลวดลายตามใจ ไม่ค่อยมีแบบแผน เมื่อชามตราไก่ในยุคหลังๆ  ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก และ
กลายเป็นสินค้าราคาถูก จึงเริ่มมีการสะสมชามไก่ในรุ่นแรกๆ ซี่งมีสีสันสวยงาม จนทําให้ชามไก่รุ่น
แรกหายไปจากตลาด จนเริ่มมีบางโรงงานหันกลับมาผลิตชามไก่ให้คล้ายกับรุ่นแรกๆ โดยขายในราคา
ที่สูงขึ้น (รุ้งดาว  แสนทอน, 2554: 9-11) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จักรกฤษณ์  ควรพจน์ (2551) ได้ศึกษากฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพ่ือการ
ส่งเสริมการส่งออกและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บทบาทของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มี
ต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการที่รัฐจะใช้กฎหมายคุ้มครอง 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพ่ือควบคุมกํากับคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครอง
ชื่อเสียงและความนิยมของสินค้าชุมชนและใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ 
เช่น เพ่ือช่วยให้เกิดการส่งออกสินค้าชุมชน สร้างรายได้ แก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาชนบท  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ดํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม สร้างกระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน และวัตถุประสงค์ทางสังคมอ่ืนๆ                  
ซึ่งทั้งหมดนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หโดยเน้นในบทบาท
ของกฎหมายลักษณะนี้ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
 พิมลรัตน์  ลิมป์ไพบูลย์ (2551) ได้ทําการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบว่าเหตุผลที่
เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่ซื้อคือผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณภาพดี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปางผู้ตอบแบบสอบถามให้



28 
 

ความสําคัญโดยรวมกับทุกปัจจัยได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ขวัญเนตร  อริยวงศ์พานิช และคณะ (2551) ได้ทําการศึกษาส่วนประสมการตลาดสินค้า
ศิลปหัตถกรรมของ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด และพบว่าชนิดผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมี
ความสัมพันธ์กับความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  และ
การส่งเสริมการขาย (Promotion) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาด
ซึ่งประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการส่งเสริมทางด้านการการตลาดมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 วรัทยา  ไผ่พุทธ (2553)  ศึกษาการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคสําหรับสินค้าที่
เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายนั้น ปรากฏว่าอายุ รายได้ ประสบการณ์การซื้อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้  ความรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
จํานวนสมาชิกที่ทานข้าวร่วมกัน และปริมาณการซื้อข้าวหอมมะลิในแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความเต็มใจที่จะจ่าย ในขณะที่เพศ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความ
เต็มใจที่จะจ่าย 
 ณปภา  ชวเลิศสกุล (2553) ได้ศึกษาการรับรู้คุณค่าของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหม  
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สํารวจการรับรู้คุณค่าของตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมาของผู้บริโภคหลังจากรับรู้
ข่าวสารและเคยซื้อมาใช้  ผลการวิจัย พบว่า คุณค่าที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากการใช้ตราสินค้า คือ              
ผ้าไหมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นงานฝีมือที่มีคุณภาพ บุคลิกดีเมื่อสวมใส่ และได้รับการยอมรับ
จากผู้พบเห็น ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นความแตกต่างและความเกี่ยวพันกับตราสินค้าที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีต่อตราสินค้า ความรู้สึกผูกพันของกลุ่มตัวอย่างกับตราสินค้า คือ ความภูมิ ใจในภูมิปัญญา
ไทย และเห็นถึงคุณค่าและความแตกต่างจากผ้าไหมยี่ห้ออ่ืน 
  โสภิดา สันเจริญ (2554) ได้ทําการศึกษาความต้องการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
ที่มีผลต่อโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหารของโรงแรม  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลในระดับมาก ทั้งด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะ
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อาหาร  10 อันดับแรก ได้แก่ อายุการใช้งานความแข็งแรงคงทน ความสามารถในการตอบสนอง          
การใช้งาน  ประโยชน์ใช้สอย เช่นการวางซ้อนกันได้ของจาน แก้ว ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
การจัดส่งของ  ประเภท/ชนิดสินค้าที่จัดส่ง/รูปแบบ/จํานวนที่สั่ง  ความรวดเร็วในการได้รับสินค้าที่สั่ง  
คุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของสินค้า(ผ่านการทดสอบ) การส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กําหนด  
เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า พนักงานมีความชํานาญ มีความรู้ในการให้ข้อมูลสินค้าได้อย่าง
ถูกต้อง  มีสต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการสั่งซื้อ ระยะเวลาการจัดส่งสินค้านับวันสั่ งซื้อ เงื่อนไขการ
รับประกันสินค้าเสียหาย  มีบรรจุภัณฑ์ที่ขนส่งอย่างปลอดภัย สามารถต่อรองราคาได้ 
 ขนิษฐา  อังสนานนท์ (2555) ได้ทําการศึกษาการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 10,001-20,000  บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย 
เพศ อายุ รายได้ อาชีพไม่มีความแตกต่างกันต่อการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยด้านเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดด้านการทําตลาด
ทางตรงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูป  
ประกอบด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชามไก่ล าปาง 
1.ด้านคุณภาพ 
2.ด้านชื่อเสียง 
3.ด้านคุณสมบัตลิักษณะเฉพาะของ 
  สินค้า 

ส่วนประสมการตลาด(4p) 
1.ด้านผลติภณัฑ ์
2.ด้านราคา 
3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
4.ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
 
  

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าชาม
ไก่ล าปาง 
1.การจดจําได ้
2.การตระหนักถึง 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง                 

จังหวัดล าปาง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง ซึ่งมีจ านวน 314 ราย (สาธารณสุขจังหวัดล าปาง, 2557) เนื่องจากทราบขนาดจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณของยามาเน่ (Yamane, 1973 
อ้างในธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) โดยยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5%              
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
   n =  N 

                1 + Ne2 
               n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

  
   n =  314 
            1 + 314(0.05)2 
    =   176  คน 
 
 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 176 ราย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
ใกล้เคียงกับจ านวนประชากร  ดังนั้นจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 รายการ  โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience  Sampling)   
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-
ended  response Question)  ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทกิจการ ระยะเวลาด าเนินกิจการที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่
ล าปาง  ของผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบเรียงล าดับ  คือ 
  คะแนน 3  หมายถึง  รับรู้มาก 
  คะแนน 2 หมายถึง  รับรู้ปานกลาง 
  คะแนน 1  หมายถึง  รับรู้น้อย 
 ส่วนที่ 3 การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าชามไก่ล าปางของผู้ประกอบการร้านอาหาร  ได้แก่ ด้านคุณภาพ  ด้านชื่อเสียง  ด้านคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินค้า ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบเรียงล าดับ คือ 
  คะแนน 3  หมายถึง  รับรู้มาก 
  คะแนน 2 หมายถึง  รับรู้ปานกลาง 
  คะแนน 1  หมายถึง  รับรู้น้อย 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  ใช้แบบสอบถามปลายเปิด 
 

 เกณฑ์การแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง และส่วนที่ 3 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าชามไก่ล าปาง  ได้ก าหนดการแบ่งช่วงเป็น 3 ช่วง ตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้สูตร
ค านวณดังนี้  
   

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) 
       จ านวนชั้น 
             =  3 - 1     =   0.6667 
                     3 
 โดยน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต  การแปลความหมายของระดับคะแนน
เฉลี่ย  ยึดเกณฑ์ตามค่าทึ่ได้จากสูตรของระดับชั้น = 0.67  ในการแปลความหมาย 

ดังนั้น  การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมาตราวัดแบบอันตรภาคหรือแบบช่วง (Interval 
Scale)  มีเกณฑ์  ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ย    ระดับ 
  1.00 – 1.67   น้อย 
  1.68 – 2.34   ปานกลาง 
  2.35 – 3.00   มาก 
   

การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปท าการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส่วน คือ ค่าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่
ต้องการศึกษาแล้วน าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง(Index Of Concordance: IOC)                
โดยใช้สูตรดังนี้ 

IOC =  ∑R 
              N 
 เมื่อ IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Concordance : IOC) 
 R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N  หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 และให้คะแนนดังนี้ 

1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษา 
 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อความนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้เลือกค าถามข้อค าถามที่มีค่า IOC  0.5 ซึ่งโดยรวมมีค่า เท่ากับ 1 มาใช้เป็นข้อ
ค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้ วเห็นว่า  แบบสอบถามทุกข้อมีความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน  และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเนชั่น คุณชีวา อินต๊ะขัน กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านน้ าโจ้เซรามิค และคุณกาญจนา  
ศรีชัยตัน หัวหน้าส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ   
   3. ท าการทดสอบ (Try Out) จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตวัอย่าง โดยทดสอบกับผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง เพ่ือตรวจสอบ
ว่าค าถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยาก
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ง่ายเพียงใด จากนั้นจึงน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.86 ซึ่งค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
มากกว่า 0.7 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ส าหรับการน าไปใช้จริงต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 1. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ชุด ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
 2. ตรวจสอบข้อมูล  ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและท าการ
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
 3. น าแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลข้อมูล  หลังจากนั้นน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์และสรุปผลโดยน าเสนอในรูปของการอภิปรายผลประกอบ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  และด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage of Frequency) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 2. ทดสอบส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่
ล าปาง  ด้วยการทดสอบไคแสควร์ (Chi-Square Test) 

3. ทดสอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
ด้วยการทดสอบไคแสควร์ (Chi-Square Test) 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
 การศึกษาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่า
ตราสินค้าชามไก่ล าปาง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
ล าปาง  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการวิจัยและสรุปผลได้ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง  

ส่วนที่ 3  ผลการทดสอบปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสิน ค้า
ชามไก่ล าปาง 
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้า
ชามไก่ล าปาง 
 
ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง               

67 
133 

33.5 
66.5 

รวม 200 100 
อายุ 
   ไม่เกิน 30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51  ปีขึ้นไป 

44 
47 
65 
44 

22.0 
23.5 
32.5 
22.0 

รวม 200 100 
ประเภทของร้านอาหารที่ขาย 
   ห้องอาหารในโรงแรม 
   ภัตตาคาร 
   สวนอาหาร 
   ร้านอาหารทั่วไป 
   รา้นเครื่องดื่ม/ขนมหวาน/ไอศครีม 

2 
1 
9 

167 
21 

1.0 
0.5 
4.5 
83.5 
10.5 

รวม 200 100 
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระยะเวลาด าเนินกิจการที่ผ่านมา 
   1 ปี 
   2 ปี 
   3 ปี 
   4 ปี 
   5 ปี 
   6 ปี 
   7 ปี 
   8 ปี 
   9 ปี 
   10 ปี 
   12 ปี 
   13 ปี 
   14 ปี 
   15 ปี 
   16 ปี 
   18 ปี 
   20 ปี 
   22 ปี 
   26 ปี 
   30 ปี 

 
18 
30 
30 
24 
20 
14 
7 
7 
4 
14 
6 
5 
3 
5 
2 
2 
5 
1 

            2 
1 

 
9.0 
15.0 
15.0 
12.0 
10.0 
7.0 
3.5 
3.5 
2.0 
7.0 
3.0 
2.5 
1.5 
2.5 
1.0 
1.0 
2.5 
0.5 
1.0 
0.5 

รวม 200 100 
 

จากตาราง 1 พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 และเพศ
ชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  
รองลงมาอายุ  31-40 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 อายุต่ ากว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยที่สุดอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 
ประเภทของร้านอาหารที่ขาย พบว่า ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไป จ านวน 167 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.50  รองลงมาเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทเครื่องดื่ม/ขนมหวาน/ไอศครีม  
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 รองลงมาเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทสวนอาหาร 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รองลงมาเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงแรม จ านวน 2 คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.00 และน้อยที่สุดเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทภัตตาคาร จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.50 ระยะเวลาด าเนินกิจการที่ผ่านมาพบว่าส่วนมากด าเนินกิจการมาแล้ว 2 ปี  
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ 3 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รองลงมา
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ระยะเวลา 4 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมาระยะเวลา 5 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0 รองลงมาระยะเวลา 1 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 รองลงมาระยะเวลา 6 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และระยะเวลา 10 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
รองลงมาระยะเวลา 7 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และระยะเวลา 8 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.5 รองลงมาระยะเวลา 12 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 รองลงมาระยะเวลา 13 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ระยะเวลา 15 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และระยะเวลา 
20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  รองลงมาระยะเวลา 9 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
รองลงมาระยะเวลา 14 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 รองลงมาระยะเวลา 16 ปี จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.0 ระยะเวลา 18 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระยะเวลา 26 ปี จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และน้อยที่สุด ระยะเวลา 22 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และ
ระยะเวลา 30 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 

ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
ตาราง 2 แสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึง จ าแนกด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
การรับรู้ระดับการจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1. ความคงทน 9 

(4.50) 
79 

(39.50) 
112 

(56.00) 
6 

(3.00) 
71 

(35.50) 
123 

(61.50) 
2. ความหลากหลายของ
รูปแบบและขนาด 

10 
(5.00) 

85 
(42.50) 

105 
(52.50) 

3 
(1.50) 

77 
(38.50) 

120 
(60.00) 

3. ลวดลายและสีสัน
สวยงาม 

4 
(2.00) 

75 
(37.50) 

121 
(60.50) 

2 
(1.00) 

93 
(46.50) 

105 
(52.50) 

ผลรวมด้านผลิตภัณฑ์ 23 
(3.83) 

239 
(39.83) 

338 
(56.33) 

11 
(1.83) 

241 
(40.17) 

348 
(58.00) 

  

จากตาราง 2 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยระดับ                
การจดจ าได้อยู่ในระดับมาก จ านวน 338 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.33  ขณะที่การตระหนักถึงอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน จ านวน 348 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.00 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเรื่องความคงทนมีการรับรู้ระดับการจดจ าได้ในระดับมาก  
จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.00 การตระหนักถึงความคงทนอยู่ในระดับมาก จ านวน 123 คน  
คิดเป็นร้อยละ 61.50 สรุปได้ว่าความคงทนของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปางจ านวนผู้ตอบการตระหนักถึง
สูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ เรื่องความหลากหลายของรูปแบบและขนาด การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 สรุปได้ว่าความหลากหลายของรูปแบบและขนาด
ของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้  เรื่องลวดลาย



40 
 

และสีสันสวยงาม การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.50  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกัน  จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 
สรุปได้ว่าเรื่องลวดลายและสีสันสวยงามของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับ
จดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 
 

ตาราง 3 ตารางแสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึงจ าแนกด้านราคา 
 

ด้านราคา 
การรับรู้ระดับจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก น้อย ปานกลาง มาก 

1. ราคาเหมาะสมกับขนาด
และชนิดสินค้า 

10 
(5.00) 

112 
(56.00) 

78 
(39.00) 

5 
(2.50) 

105 
(52.50) 

90 
(45.00) 

2. ส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่า
สินค้าทันที 

65 
(32.50) 

98 
(49.00) 

37 
(18.50) 

51 
(25.50) 

81 
(40.50) 

68 
(34.00) 

3. ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก 73 
(36.50) 

81 
(40.50) 

46 
(23.00) 

48 
(24.00) 

99 
(49.50) 

53 
(26.50) 

ผลรวมด้านราคา 
148 

(24.67) 
291 

(48.50) 
161 

(26.83) 
104 

(17.33) 
285 

(47.50) 
211 

(35.17) 
 

จากตาราง 3 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดยการ
รับรู้ระดับการจดจ าได้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ขณะที่การ
ตระหนักถึงอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเรื่องราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้ามีระดับการรับรู้
ระดับจดจ าได้ในระดับปานกลาง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 การตระหนักถึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 สรุปได้ว่าราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า
ของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 
 เรื่องส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันที การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ              
ปานกลาง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 สรุปได้ว่าส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันทีของผลิตภัณฑ์
ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 
 เรื่องส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 สรุปได้ว่าส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากของผลิตภัณฑ์ชามไก่
ล าปาง จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 
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ตาราง 4 ตารางแสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึงจ าแนก 
           ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การรับรู้ระดับจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1.หาซื้อง่าย 5 

(2.50) 
54 

(27.00) 
141 

(70.50) 
3 

(1.50) 
70 

(35.00) 
127 

(63.50) 
2. แหล่งที่จ าหน่ายมี
สถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า 

19 
(9.50) 

97 
(48.50) 

84 
(42.00) 

19 
(9.50) 

105 
(52.50) 

76 
(38.00) 

3. มีงานเซรามิกแฟร์ 7 
(3.50) 

70 
(35.0) 

123 
(61.50) 

103 
(51.50) 

84 
(42.00) 

13 
(6.50) 

ผลรวมด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

31 
(5.17) 

221 
(36.83) 

348 
(58.00) 

125 
(20.83) 

259 
(43.17) 

216 
(36.00) 

 

จากตาราง 4 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยการรับรู้
ระดับการจดจ าได้อยู่ในระดับมาก จ านวน 348 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.00  ขณะที่การตระหนักถึงอยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 259 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.17 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  เรื่องหาซื้อง่ายมีการรับรู้ระดับจดจ าได้ในระดับมาก จ านวน 
141 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.50  การตระหนักถึงอยู่ในระดับมาก  จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 
63.50 สรุปได้ว่าการหาซื้อได้ง่ายของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูง
กว่าการตระหนักถึง 
 เรื่องแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง  จ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.50  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง  จ านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50 สรุปได้ว่าแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับ
ลูกค้าของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 
 ในส่วนของงานเซรามิกแฟร์  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 123 
คน  คิดเป็นร้อยละ 61.50  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย  จ านวน 103 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 51.50  
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ตาราง 5 ตารางแสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึงจ าแนกด้านส่งเสริมการตลาด 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
การรับรู้ระดับจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
ของธุรกิจ 

77 
(38.50) 

87 
(43.50) 

36 
(18.00) 

21 
(10.50) 

119 
(59.50) 

60 
(30.00) 

2. แหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงาน
ขายคอยให้บริการ 

50 
(25.00) 

124 
(62.00) 

26 
(13.00) 

72 
(36.00) 

96 
(48.00) 

32 
(16.00) 

3. มอบส่วนลดพิเศษในช่วง
เทศกาล 

51 
(25.50) 

96 
(48.00) 

53 
(26.50) 

34 
(17.00) 

99 
(49.50) 

67 
(33.50) 

4. การให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ภาครัฐ 

64 
(32.00) 

90 
(45.00) 

46 
(23.00) 

31 
(15.50) 

106 
(53.00) 

63 
(31.50) 

ผลรวมด้านส่งเสริม
การตลาด 

242 
(30.25) 

397 
(49.63) 

161 
(20.12) 

158 
(19.75) 

420 
(52.50) 

222 
(27.75) 

 

จากตาราง 5 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางโดยการ
รับรู้ระดับการจดจ าได้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63 ขณะที่การ
ตระหนักถึงอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน จ านวน 420 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของธุรกิจมีการรับรู้ระดับจดจ าได้ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 การตระหนักถึงอยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 
119 คน  คิดเป็นร้อยละ 59.50 สรุปได้ว่าราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้าของผลิตภัณฑ์ชาม
ไก่ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 
 เรื่องแหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 124 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.00 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 สรุปได้ว่าการที่แหล่งจ าหน่ายมีพนักงานขายคอย
ให้บริการของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 
 การมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 สรุปได้ว่าการมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลของผลิตภัณฑ์
ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 

การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง  จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน  จ านวน 106 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.00 สรุปได้ว่าการมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลของ
ผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 
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ส่วนที่ 3  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
  

ตาราง 6 ตารางแสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึงจ าแนกด้านคุณภาพ 
 

ด้านคุณภาพ 
การรับรู้ระดับจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1.ชามไก่ล าปางมีความ
แข็งแกร่ง  คงรูป 

8 
(4.00) 

77 
(38.50) 

115 
(57.50) 

3 
(1.50) 

74 
(37.00) 

123 
(61.50) 

2.ชามไก่ล าปางมี
กระบวนการผลิตที่เป็น
มาตรฐาน 

52 
(26.00) 

98 
(49.00) 

50 
(25.00) 

4 
(2.00) 

86 
(43.00) 

110 
(55.00) 

3.เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
ปลอดภัย 

21 
(10.50) 

90 
(45.00) 

89 
(44.50) 

0 
(0.00) 

63 
(31.50) 

137 
(68.50) 

ผลรวมด้านคุณภาพ 81 
(13.50) 

265 
(44.17) 

254 
(42.33) 

7 
(1.17) 

223 
(37.17) 

370 
(61.66) 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  โดยการรับรู้

ระดับการจดจ าได้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 265 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.17 ขณะที่การตระหนัก
ถึงอยู่ในระดับมาก จ านวน 370 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.66 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  ชามไก่ล าปางมีความแข็งแกร่งคงรูป  มีระดับการรับรู้ระดับ
จดจ าได้ในระดับมาก  จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.50 การตระหนักถึงอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.50 สรุปได้ว่าความแข็งแกร่งคงรูปของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  
จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 
 เรื่องกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  
จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.00  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 110 
คน  คิดเป็นร้อยละ 55.00 
 เรื่องเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง  จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.00  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 
137 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.50 
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ตาราง 7 ตารางแสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึงจ าแนกด้านชื่อเสียง 
 

ด้านชื่อเสียง 
การรับรู้ระดับจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
1. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

8 
(4.00) 

54 
(27.00) 

138 
(69.00) 

3 
(1.50) 

71 
(35.50) 

126 
(63.00) 

2. ท าให้จังหวัดล าปางเป็น 
“เมืองเซรามิก” 

13 
(6.50) 

44 
(22.00) 

143 
(71.50) 

3 
(1.50) 

57 
(28.50) 

140 
(70.00) 

3. ได้รับความนิยม 34 
(17.00) 

108 
(54.00) 

58 
(29.00) 

5 
(2.50) 

78 
(39.00) 

117 
(58.50) 

4. มีประวัติยาวนาน 14 
(7.00) 

66 
(33.00) 

120 
(60.00) 

13 
(6.50) 

108 
(54.00) 

79 
(39.50) 

ผลรวมด้านชื่อเสียง 69 
(8.63) 

272 
(34.00) 

459 
(57.37) 

24 
(3.00) 

314 
(39.25) 

462 
(57.75) 

 

จากตาราง 7 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  โดยการรับรู้
ระดับการจดจ าได้อยู่ในระดับมาก จ านวน 459 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.37 ขณะที่การตระหนักถึงอยู่
ในระดับมากเช่นกัน จ านวน 462 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.75 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  เรื่องความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มีระดับการรับรู้ระดับ
จดจ าได้ในระดับมาก  จ านวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.00  การตระหนักถึงอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  จ านวน 126 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.00 สรุปได้ว่าความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของ
ผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 
 ชามไก่ล าปางท าให้จังหวัดล าปางเป็น”เมืองเซรามิก”  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก  จ านวน 143 คน  คิดเป็นร้อยละ 71.50  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  จ านวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.00  สรุปได้ว่าการท าให้จังหวัดล าปางเป็น”เมืองเซรา
มิก”ของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 
 เรื่องการได้รับความนิยม การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 108 
คน  คิดเป็นร้อยละ 54.00  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 117 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 58.50 
 การมีประวัติยาวนาน  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จ านวน 120 คน  คิด
เป็นร้อยละ 60.00  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 108 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 54.00 
 
 



45 
 

ตาราง  8 ตารางแสดงการรับรู้ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึง 
   จ าแนกด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า 

 
ด้านคุณสมบัติ

ลักษณะเฉพาะของสินค้า 

การรับรู้ระดับจดจ าได้ การตระหนักถึง 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 

1.ไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัด
ล าปาง 

4 
(2.00) 

33 
(16.50) 

163 
(81.50) 

3 
(1.50) 

56 
(28.00) 

141 
(70.50) 

2.มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 16 
(8.00) 

64 
(32.00) 

120 
(60.00) 

24 
(12.00) 

85 
(42.50) 

91 
(45.50) 

3.ใช้ดินขาวล าปางเป็น
วัตถุดิบ 

10 
(5.00) 

76 
(38.00) 

114 
(57.00) 

105 
(52.50) 

66 
(33.00) 

29 
(14.50) 

4.ได้รับความคุ้มครองจาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา   

83 
(41.50) 

98 
(49.00) 

19 
(9.50) 

14 
(7.00) 

132 
(66.00) 

54 
(27.00) 

5.มีคุณค่า สร้างความ
ภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง 

8 
(4.00) 

66 
(33.00) 

126 
(63.00) 

4 
(2.00) 

71 
(35.50) 

125 
(62.50) 

6.รักษาวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตพ้ืนบ้าน 

12 
(6.00) 

60 
(30.00) 

128 
(64.00) 

6 
(3.00) 

81 
(40.00) 

113 
(56.50) 

7.ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง
เท่านั้น 

51 
(25.50) 

64 
(32.00) 

85 
(42.50) 

3 
(1.50) 

70 
(35.00) 

127 
(63.50) 

ผลรวมด้านคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินค้า 

184 
(13.14) 

461 
(32.93) 

755 
(53.93) 

159 
(11.36) 

561 
(40.07) 

680 
(48.57) 

 
 

จากตาราง 8 พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยระดับการ
จดจ าได้อยู่ในระดับมาก จ านวน 755 คน คิดเป็นร้อยละ 53.93 ขณะที่การตระหนักถึงอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน จ านวน 680 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปางมีการรับรู้ระดับการจดจ าได้ใน
ระดับมาก  จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 การตระหนักถึงไก่เป็นสัญลักษณ์ล าปางอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน  จ านวน 141 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.50 สรุปได้ว่ารูปไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัด
ล าปางจ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง 

เรื่องการมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 
120 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 91 คน                  
คิดเป็นร้อยละ 45.50  สรุปได้ว่าการมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  จ านวน
ผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง  
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การใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 
114 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.00  ส่วนการตระหนักถึงการใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย  จ านวน 105 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50  

การได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง  จ านวน 98 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.00 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นกัน  จ านวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.00  สรุปได้ว่าการได้รับความคุ้มครองจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับ
จดจ าได ้

ความมีคุณค่า  สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวล าปางการรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกัน  
จ านวน 125 คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50   

เรื่องการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  จ านวน 113 
คน  คิดเป็นร้อยละ 56.50 สรุปได้ว่าการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พ้ืนบ้านของผลิตภัณฑ์ชามไก่
ล าปาง  จ านวนผู้ตอบการรับรู้ระดับจดจ าได้สูงกว่าการตระหนักถึง  

ชามไก่ล าปางผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้น การรับรู้ระดับจดจ าได้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก  จ านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.50  ส่วนการตระหนักถึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเช่นกั น  
จ านวน 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 63.50  สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ชามไก่ล าปางผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง
เท่านั้น  จ านวนผู้ตอบการตระหนักถึงสูงกว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ 
 
ส่วนที่ 4  การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยส่วนประสมทางการตลาด 
            ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
 
สมมุติฐานข้อที่ 1  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 

เงื่อนไข 
 H0 :  ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง
ทั้งในระดับจดจ าได้และการตระหนักถึง 
 H1 :  ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปางทั้ง
ในระดับจดจ าได้และการตระหนักถึง 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการศึกษาไว้คือระดับการจดจ าได้ของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีระดับการตระหนักถึงที่แตกต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับการจดจ าได้  ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์     
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ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด กับระดับการตระหนักถึงหรือ
เหตุผลในการน าไปใช้  ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่า Chi-square  โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 โดยได้ก าหนดสมมติฐานไว้ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านผลิตภัณฑ์กับระดับการตระหนัก
ถึง  โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 1) ความคงทน  2) ความหลากหลาย
ของรูปแบบและขนาด  3) ลวดลายและสีสันสวยงาม  ซึ่งมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดัง
ตาราง 9-11 ต่อไปนี้ 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ระดับจดจ าได้และระดับการตระหนักถึงของชาม
ไก่ล าปาง  ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ตาราง 9 ความคงทน 

ระดับการจดจ าได้ประเด็นความคงทน 
ระดับการตระหนักถึงความคงทน  

รวม น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
1 

0.50 
4 

2.00 
4 

2.00 
9 

4.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

46 
23.00 

32 
16.00 

79 
39.50 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

4 
2.00 

21 
10.50 

87 
43.50 

112 
56.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

6 
3.00 

71 
35.50 

123 
61.50 

200 
100.00 

 

 จากตาราง 9  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง  และมากน้อย
กว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามาท า
การทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นความคงทนกับ
ระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นความคงทนกับการ
ตระหนักถึงความคงทน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นความคงทนใน
ระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ  43.50  ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นความคงทนในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นความคงทนใน
ระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  2.00 
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ตาราง 10 ความหลากหลายของรูปแบบและขนาด 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นความหลากหลายของรูปแบบ
และขนาดสินค้า 

ระดับการตระหนักถึงความหลากหลาย
ของรูปแบบและขนาด 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
1 

0.50 
2 

1.00 
7 

3.50 
10 

5.00 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

48 
24.00 

36 
18.00 

85 
42.50 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

27 
13.50 

77 
38.50 

105 
52.50 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

77 
38.50 

120 
60.00 

200 
100.00 

  
จากตาราง 10 เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก            

น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบและขนาดสินค้ากับระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นความหลากหลายของ
รูปแบบและขนาดสินค้ากับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นความหลากหลายของรูปแบบและขนาดสินค้าในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  
จ านวน 77 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบและขนาดสินค้าในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.50 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นความหลากหลายของรูปแบบ
และขนาดสินค้าในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตาราง 11 ลวดลายและสีสันสวยงาม 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นลวดลายและสีสันสวยงาม 
ระดับการตระหนักถึงลวดลายและสีสัน

สวยงาม 
 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

2 
1.00 

2 
1.00 

4 
2.00 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

2 
1.00 

54 
27.00 

19 
9.50 

75 
37.50 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

37 
18.50 

84 
42.00 

121 
60.50 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

2 
1.00 

93 
46.50 

105 
52.50 

200 
100.00 

 
จากตาราง 11  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก

น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นลวดลายและ
สีสันสวยงามกับระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นลวดลายและสีสัน
สวยงามกับการตระหนักถึง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นลวดลาย
และสีสันสวยงามในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00  
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นลวดลายและสีสันสวยงามในระดับมากมีการ
ตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านผลิตภัณฑ์  
 การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านผลิตภัณฑ์ 
ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ความคงทน ความหลากหลายของรูปแบบและขนาดสินค้า ลวดลายและสีสัน
สวยงาม  ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ได้  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก  น้อยกว่า 5  ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
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ด้านราคา 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านราคากับระดับการตระหนักถึง  
โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 1) ราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิด
สินค้า  2) ส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันที 3) ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก  ซึ่งมีรายละเอียดผล
การทดสอบสมมติฐานดังตาราง 12-14  ต่อไปนี้ 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระดับการจดจ าได้และการ
ตระหนักถึงของชามไก่ล าปางด้านราคา 
 

ตาราง 12  ราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นราคามีความเหมาะสมกับ
ขนาดและชนิดสินค้า 

ระดับการตระหนักถึงราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
1 

0.50 
7 

3.50 
2 

1.00 
10 

5.00 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

2 
1.00 

76 
38.00 

34 
17.00 

112 
56.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

2 
1.00 

22 
11.00 

54 
27.00 

78 
39.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

5 
2.50 

105 
52.50 

90 
45.00 

200 
100.00 

 

จากตาราง 12  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้ากับระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้ากับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับ
จดจ าได้ประเด็นราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้าในระดับปานกลางมีการตระหนักถึง
ระดับปานกลาง  จ านวน 76 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.00  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้
ประเด็นราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้าในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ  17.00  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้าในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.00 
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ตาราง 13 ส่วนลดเงินสดเม่ือช าระค่าสินค้าทันที 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นส่วนลดเงินสดเม่ือช าระค่า
สินค้าทันที 

ระดับการตระหนักถึงส่วนลดเงินสดเม่ือ
ช าระ ค่าสินค้าทันที 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
35 

17.50 
22 

11.00 
8 

4.00 
65 

32.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

13 
6.50 

48 
24.00 

37 
18.50 

98 
49.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

11 
5.50 

23 
11.50 

37 
18.50 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

51 
25.50 

81 
40.50 

68 
34.00 

200 
100.00 

Chi-square =  52.167     Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 13  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นส่วนลด
เงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันทีกับระดับการตระหนักถึง พบว่า มีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 
52.167  และค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.000  สรุปว่า  การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเงินสด
เมื่อช าระค่าสินค้าทันทีมีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อ
ช าระค่าสินค้าทันทีกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็น
ส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันทีในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง  จ านวน 48 
คน  คิดเป็นร้อยละ 24.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อช าระ
ค่าสินค้าทันทีในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ  18.50  
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันทีในระดับปาน
กลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 
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ตาราง 14  ส่วนลดเม่ือซื้อปริมาณมาก 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นส่วนลดเม่ือซื้อปริมาณมาก 
ระดับการตระหนักถึงส่วนลดเงินสดเม่ือ

ซื้อปริมาณมาก 
 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

19 
9.50 

36 
18.00 

18 
9.00 

73 
36.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

16 
8.00 

47 
23.50 

18 
9.00 

81 
40.50 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

13 
6.50 

16 
8.00 

17 
8.50 

46 
23.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

48 
24.00 

99 
49.50 

53 
26.50 

200 
100.00 

Chi-square =  6.835    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.145    ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 14  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นส่วนลด
เมื่อซื้อปริมาณมากกับระดับการตระหนักถึง  พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 6.835 และ
ค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.145  สรุปว่า  การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก
ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเมื่อซื้อ
ปริมาณมากกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นส่วนลด
เมื่อซื้อปริมาณมากในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง  จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 23.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากในระดับ
ปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  9.00  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีการจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  
จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ  8.00 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านราคา 
 การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านราคา  
สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้เพียง 2 ประเด็น  ได้แก่  ส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันที  
และส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อปริมาณมาก  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันทีมีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึง อย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ขณะที่การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อซื้อปริมาณ
มากไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึง  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
 ส่วนประเด็นราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า ไม่สามารถท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วย Chi-square ได ้ เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง  และ
มาก  น้อยกว่า 5  ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับ
ระดับการตระหนักถึง โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 1) หาซื้อง่าย                 
2) แหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า 3) มีงานเซรามิกแฟร์ ซึ่งมีรายละเอียดผล              
การทดสอบสมมติฐานดังตาราง 15-17  ต่อไปนี้ 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระดับการจดจ าได้และ                  
การตระหนักถึงของชามไก่ล าปางด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 

ตาราง 15  หาซื้อง่าย   
ระดับการจดจ าได้ 
ประเด็นหาซื้อง่าย 

ระดับการตระหนักถึงหาซื้อง่าย  
รวม น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

3 
1.50 

1 
0.50 

5 
2.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

36 
18.00 

17 
8.50 

54 
27.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

31 
15.50 

109 
54.50 

141 
70.50 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

70 
35.00 

127 
63.50 

200 
100.00 
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จากตาราง 15  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นหาซื้อง่ายกับ
ระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นหาซื้อง่ายกับ               
การตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นหาซื้อง่ายในระดับมากมี
การตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.50 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการ
จดจ าได้ประเด็นหาซื้อง่ายในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 31 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 15.50 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นหาซื้อง่ายในระดับมากมีการตระหนัก
ถึงในระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  0.50 

 

ตาราง 16  แหล่งท่ีจ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอด
รถส าหรับลูกค้า 

ระดับการตระหนักถึงแหล่งท่ีจ าหน่ายมี
สถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

10 
5.00 

6 
3.00 

19 
9.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

12 
6.00 

60 
30.00 

25 
12.50 

97 
48.50 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

4 
2.00 

35 
17.50 

45 
22.50 

84 
42.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

19 
9.50 

105 
52.50 

76 
38.00 

200 
100.00 

Chisquare =   16.495    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.002* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 16  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่
จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 16.495  และ              
ค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.002  สรุปว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอด
รถส าหรับลูกค้ามีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมี
สถานที่จอดรถส าหรับลูกค้ากับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้าในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับ             
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ปานกลาง  จ านวน 60 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็น
แหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้าในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ าย             
มีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้าในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 12 คน                
คิดเป็นร้อยละ  6.00 

 

ตาราง 17  มีงานเซรามิกแฟร์ 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมีงานเซรามิกแฟร์ 
ระดับการตระหนักถึงงานเซรามิกแฟร์  

รวม น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
7 

3.50 
0 

0.00 
0 

0.00 
7 

3.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

35 
17.50 

32 
16.00 

3 
1.50 

70 
35.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

61 
30.50 

52 
26.00 

10 
5.00 

123 
61.50 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

103 
51.50 

84 
42.00 

13 
6.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 17  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีงานเซรามิกส์
แฟร์กับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมีงานเซรามิกส์แฟร์
กับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีงานเซรามิกส์แฟร์
ในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับน้อย  จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ  30.50  ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีงานเซรามิกส์แฟร์ในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  26.00  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีงาน
เซรามิกส์แฟร์ในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับมาก จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย  สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้เพียง 1 ประเด็น  ได้แก่  แหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่
จอดรถส าหรับลูกค้า ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่
จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้ามีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึง อย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 ส่วนประเด็นหาซื้อง่าย และประเด็นมีงานเซรามิกแฟร์ ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐาน
ด้วย Chi-square ได้ เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก                
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านการส่งเสริมการตลาดกับระดับ
การตระหนักถึง  โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 1) การโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ ของธุรกิจ 2) แหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ  3) มอบส่วนลดพิเศษในช่วง
เทศกาล 4)การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐซึ่งมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังตาราง 18-21 ต่อไปนี้ 
 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระดับการจดจ าได้และการ
ตระหนักถึงของชามไก่ล าปางด้านส่งเสริมการตลาด 

 

ตาราง 18  การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของธุรกิจ  
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆของ
ธุรกิจ 

ระดับการตระหนักถึงการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆของธุรกิจ 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
12 

6.00 
53 

26.50 
12 

6.00 
77 

38.50 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

9 
4.50 

53 
26.50 

25 
12.50 

87 
43.50 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

13 
6.50 

23 
11.50 

36 
18.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

21 
10.50 

119 
59.50 

60 
30.00 

200 
100.00 

Chisquare =   29.305    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000*  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 
 
 



57 
 

จากตาราง 18  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจ พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 29.305 และค่าระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.000 สรุปว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ ของธุรกิจกับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.50 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ 
ของธุรกิจในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50  ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจในระดับปานกลางมี
การตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.50 

 

ตาราง 19  แหล่งท่ีจ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ  
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงาน
ขายคอยให้บริการ 

ระดับการตระหนักถึงแหล่งท่ีจ าหน่ายมี
พนักงานขายคอยให้บริการ 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 

 
จ านวน 
ร้อยละ 

22 
11.00 

19 
9.50 

9 
9.50 

50 
25.00 

ปานกลาง 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

43 
21.50 

64 
32.00 

17 
8.50 

124 
62.00 

มาก 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

7 
3.50 

13 
6.50 

6 
3.00 

26 
13.00 

รวม 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

72 
36.00 

96 
48.00 

32 
16.00 

200 
100.00 

Chisquare =   4.290     Asymp.Sig. (2-sided)= 0.368  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 19  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่
จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 4.290  และค่า
ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.368  สรุปว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขาย
คอยให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมี
พนักงานขายคอยให้บริการกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง  จ านวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ  32.00  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็น
แหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับน้อย จ านวน 
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43 คน คิดเป็นร้อยละ  21.50  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมี
พนักงานขายคอยให้บริการในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับมาก จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 

 

ตาราง 20  มอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมอบส่วนลดพิเศษในช่วง
เทศกาล 

ระดับการตระหนักถึงการมอบส่วนลด
พิเศษในช่วงเทศกาล 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 

 
จ านวน 
ร้อยละ 

25 
12.50 

18 
9.00 

8 
4.00 

51 
25.50 

ปานกลาง 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

6 
3.00 

68 
34.00 

22 
11.00 

96 
48.00 

มาก 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

13 
6.50 

37 
18.50 

53 
26.50 

รวม 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

34 
17.00 

99 
49.50 

67 
33.50 

200 
100.00 

Chisquare =   87.776   Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000*  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 20  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นมอบ
ส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลกับการตระหนักถึง พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 87.776  
และค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.000  สรุปว่า  การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมอบส่วนลดพิเศษ
ในช่วงเทศกาลมีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมอบส่วนลดพิเศษ
ในช่วงเทศกาลกับการตระหนักถึง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมอบ
ส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 68 คน             
คิดเป็นร้อยละ 34.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมอบส่วนลดพิเศษในช่วง
เทศกาลในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00                 
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลในระดับปานกลางมี
การตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
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ตาราง 21  การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
ขององค์กรภาครัฐ 

ระดับการตระหนักถึงการให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 

 
จ านวน 
ร้อยละ 

18 
9.00 

29 
14.50 

17 
8.50 

64 
32.00 

ปานกลาง 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

13 
6.50 

59 
29.50 

18 
9.00 

90 
45.00 

มาก 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

18 
9.00 

28 
14.00 

46 
23.00 

รวม 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

31 
15.50 

106 
53.00 

63 
31.50 

200 
100.00 

Chisquare =   35.706   Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000*  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 21  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ประเด็นการให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐกับการตระหนักถึง พบว่ามีค่า Pearson Chi-square 
เท่ากับ 35.706  และค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.000  สรุปว่า  การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นการให้
ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐมีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นการให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐกับการตระหนักถึง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับ
จดจ าได้ประเด็นการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐในระดับปานกลางมีการตระหนักถึง
ระดับปานกลาง  จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.50 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้
ประเด็นการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับ
มาก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ  9.00 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นการให้ข่าว
และประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 13 
คน  คิดเป็นร้อยละ  6.50 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านการส่งเสริมการตลาด 
 การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านส่งเสริม
การตลาด สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ทั้ง 4 ประเด็น  ได้แก่ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ                
ของธุรกิจ  แหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ การมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลและ
การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ระดับ
จดจ าได้ประเด็นมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจ การมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล และการ
ให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ขณะที่การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นแหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขาย
คอยให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     

 

ส่วนที่ 5  การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ 
            กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
สมมุติฐานข้อที่ 2  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
เงื่อนไข 
 H0 :  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปางทั้งใน
ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึง 
 H1 :  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปางทั้งใน
ระดับจดจ าได้และการตระหนักถึง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการศึกษาไว้คือ  ระดับการจดจ าได้ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกันมีระดับการตระหนักถึงที่แตกต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เปรียบ เทียบความ
แตกต่างระหว่างระดับการจดจ าได้ ประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง ด้านคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินค้ากับระดับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการน าไปใช้  ซึ่งจะท าการวิเคราะห์
ด้วยการทดสอบค่า Chi-square โดยก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 โดยได้ก าหนดสมมติฐานไว้ดังนี้   

ด้านคุณภาพ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านคุณภาพกับระดับการตระหนัก
ถึง  โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้  1) ความแข็งแกร่งคงรูป                        
2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน 3) เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 22-24 ต่อไปนี้ 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระดับการจดจ าได้และการ
ตระหนักถึงของชามไก่ล าปางด้านคุณภาพ 
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ตาราง 22 ชามไก่ล าปางมีความแข็งแกร่ง  คงรูป 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นความแข็งแกร่งคงรูป 
ระดับการตระหนักถึงความแข็งแกร่งคงรูป  

รวม น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 

 
จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

3 
1.50 

4 
2.00 

8 
4.00 

ปานกลาง 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

2 
1.00 

48 
24.00 

27 
13.50 

77 
38.50 

มาก 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

23 
11.50 

92 
46.00 

115 
57.50 

รวม 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

74 
37.00 

123 
61.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 22  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นความแข็งแกร่ง
คงรูปกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นความแข็งแกร่งคงรูป
กับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นความแข็งแกร่งคง
รูปในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ  46.00 ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นความแข็งแกร่งคงรูปในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  11.50 

 

ตาราง 23 ชามไก่ล าปางมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมีกระบวนการผลิตที่เป็น
มาตรฐาน 

ระดับการตระหนักถึงกระบวนการผลิต
ที่เป็นมาตรฐาน 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 

 
จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

28 
14.00 

24 
12.00 

52 
26.00 

ปานกลาง 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

4 
2.00 

38 
19.00 

56 
28.00 

98 
49.00 

มาก 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

20 
10.00 

30 
15.00 

50 
25.00 

รวม 
 

จ านวน 
ร้อยละ 

4 
2.00 

86 
43.00 

110 
55.00 

200 
100.00 
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จากตาราง 23  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมาตรฐานกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมีกระบวนการผลิตที่
เป็นมาตรฐานกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 56 คน               
คิดเป็นร้อยละ 28.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีกระบวนการผลิตที่เป็น
มาตรฐานในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ  19.00  
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานระดับปานกลางมี
การตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 

ตาราง 24 เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
ปลอดภัย 

ระดับการตระหนักถึงเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร  ที่ปลอดภัย 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
6 

3.00 
15 

7.50 
21 

10.50 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
35 

17.50 
55 

27.50 
90 

45.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
22 

11.00 
67 

33.50 
89 

44.50 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
63 

31.50 
137 

68.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 24  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นเป็นภาชนะ
บรรจุอาหารที่ปลอดภัยกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารที่ปลอดภัยกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็น
เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัยในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 55  คน  
คิดเป็นร้อยละ 27.50 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
ปลอดภัยในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50   
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านคุณภาพ  
การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านคุณภาพ ทั้ง 

3 ประเด็น ได้แก่ ความแข็งแกร่งคงรูป มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานและเป็นภาชนะบรรจุ
อาหารที่ปลอดภัย  ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ได้ เนื่องจากมีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

ด้านชื่อเสียง 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านชื่อเสียงกับระดับการตระหนัก
ถึง  โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 1) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย      
2) ท าให้จังหวัดล าปางเป็นเมืองเซรามิก 3)  ได้รับความนิยม 4) มีประวัติยาวนาน ซึ่งมีรายละเอียดผล
การทดสอบสมมติฐานดังตาราง 25-28 ต่อไปนี้ 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระดับการจดจ าได้และการ
ตระหนักถึงของชามไก่ล าปางด้านชื่อเสียง 
 

ตาราง 25  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
ระดับการตระหนักถึงความมีชื่อเสียง

เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

0 
0.00 

2 
1.00 

6 
3.00 

8 
4.00 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

2 
1.00 

43 
21.50 

9 
4.50 

54 
27.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

1 
0.50 

26 
13.00 

111 
55.50 

138 
69.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

3 
1.50 

71 
35.50 

126 
63.00 

200 
100.00 

 

จากตาราง 25  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักแพร่หลายกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  จ านวน 111  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  55.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 26 คน 
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คิดเป็นร้อยละ  13.00  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 

ตาราง 26  ท าให้จังหวัดล าปางเป็นเมืองเซรามิก 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นท าให้จังหวัดล าปางเป็นเมือง
เซรามิก 

ระดับการตระหนักถึงการท าให้จังหวัด
ล าปางเป็นเมืองเซรามิก 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
4 

2.00 
9 

4.50 
13 

6.50 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
3 

1.50 
23 

11.50 
18 

9.00 
44 

22.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
30 

15.00 
113 

56.50 
143 

71.50 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
3 

1.50 
57 

28.50 
140 

70.00 
200 

100.00 
 

จากตาราง 26  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นท าให้จังหวัด
ล าปางเป็นเมืองเซรามิกกับ ระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นท าให้จังหวัดล าปาง
เป็นเมืองเซรามิกกับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นท า
ให้จังหวัดล าปางเป็นเมืองเซรามิกในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  จ านวน 113  คน คิดเป็น
ร้อยละ  56.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นท าให้จังหวัดล าปางเป็นเมืองเซรา
มิกในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 
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ตาราง 27  ได้รับความนิยม 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นได้รับความนิยม 
ระดับการตระหนักถึงการได้รับความนิยม  

รวม น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
3 

1.50 
11 

5.50 
20 

10.00 
34 

17.00 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
2 

1.00 
50 

25.00 
56 

28.00 
108 

54.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
17 

8.50 
41 

20.50 
58 

29.00 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
5 

2.50 
78 

39.00 
117 

58.50 
200 

100.00 
  

จากตาราง 27  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นได้รับความนิยม
กับ ระดับการตระหนักถึง 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นได้รับความนิยมกับ
การตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรู้ระดับจดจ าไดป้ระเด็นได้รับความนิยมในระดับ
ปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นได้รับความนิยมในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  25.00  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นได้รับ
ความนิยมระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 

 

ตาราง 28  มีประวัติยาวนาน 
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมีประวัติยาวนาน 
ระดับการตระหนักถึงมีประวัติยาวนาน  

รวม น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
8 

4.00 
6 

3.00 
14 

7.00 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
5 

2.50 
41 

20.50 
20 

10.00 
66 

33.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
8 

4.00 
59 

29.50 
53 

26.50 
120 

60.00 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
13 

6.50 
108 

54.00 
79 

39.50 
200 

100.00 
Chisquare =   4.498     Asymp.Sig. (2-sided)= 0.343   ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 28 เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้ประเด็นมี
ประวัติยาวนานกับการตระหนักถึง พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 4.498  และค่าระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.343 สรุปว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีประวัติยาวนานไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมีประวัติยาวนานกับ
การตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีประวัติยาวนานใน
ระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีประวัติยาวนานในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ  26.50  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีประวัติ
ยาวนานในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านชื่อเสียง 
 การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านชื่อเสียง  
สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้เพียง 1 ประเด็น  คือ ประเด็นมีประวัติยาวนาน ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีประวัติยาวนาน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การตระหนักถึง อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ส่วนประเด็นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ท าให้จังหวัดล าปางเป็นเมืองเซรามิกได้รับความ
นิยม ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ได้ เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ในระดับน้อย ปานกลาง และมาก น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  

ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจดจ าได้ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของ
สินค้ากับระดับการตระหนักถึง  โดยก าหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 1) ไก่เป็น
สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง 2) มีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ต้นกล้วย และใบไผ่เป็น
เอกลักษณ์ 3) ใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ 4)  ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา               
5) มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง 6) รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน 7) ผลิตในพ้ืนที่
จังหวัดล าปางเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 29-35 ต่อไปนี้ 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าระดับการจดจ าได้และ                    
การตระหนักถึงของชามไก่ล าปางด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า 
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ตาราง 29  ไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปาง   
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัด
ล าปาง 

ระดับการตระหนักถึงไก่เป็นสัญลักษณ์
จังหวัดล าปาง 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
3 

1.50 
1 

1.50 
0 

0.00 
4 

2.00 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
23 

11.50 
10 

5.00 
33 

16.50 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
32 

16.00 
131 

65.50 
163 

81.50 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
3 

1.50 
56 

28.00 
141 

70.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 29  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20  ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นไก่เป็น
สัญลักษณ์จังหวัดล าปางกับระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นไก่เป็นสัญลักษณ์
จังหวัดล าปางกับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นไก่เป็น
สัญลักษณ์จังหวัดล าปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ  
65.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปางในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  16.00 

 

ตาราง 30  มีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ต้นกล้วย และใบไผ่เป็นเอกลักษณ์   
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 
ระดับการตระหนักถึงลวดลายเป็น

เอกลักษณ์ 
 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

4 
2.00 

4 
2.00 

8 
4.00 

16 
8.00 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

6 
3.00 

46 
23.00 

12 
6.00 

64 
32.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

14 
7.00 

35 
17.50 

71 
35.50 

120 
60.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

24 
12.00 

85 
42.50 

91 
45.50 

200 
100.00 

Chisquare =   36.861    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000* ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 30 เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้ประเด็นมี
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์กับการตระหนักถึง พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 36.861  และ
ค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.000 สรุปว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์มี
ความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมีลวดลายเป็น
เอกลักษณ์กับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีลวดลาย
เป็นเอกลักษณ์ในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ  35.50  
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ในระดับมากมีการ
ตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการ
จดจ าได้ประเด็นมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับน้อย จ านวน 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.00 

 

ตาราง 31  ใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ   
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ 
ระดับการตระหนักถึงการใช้ดินขาว

ล าปางเป็นวัตถุดิบ 
 

รวม 
น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย จ านวน 
ร้อยละ 

6 
3.00 

3 
1.50 

1 
0.50 

10 
5.00 

ปานกลาง จ านวน 
ร้อยละ 

43 
21.50 

25 
12.50 

8 
4.00 

76 
38.00 

มาก จ านวน 
ร้อยละ 

56 
28.00 

38 
19.00 

20 
10.00 

114 
57.00 

รวม จ านวน 
ร้อยละ 

105 
52.50 

66 
33.00 

29 
14.50 

200 
100.00 

Chisquare =   2.323    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.677    ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 31  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้ประเด็น
ใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบกับการตระหนักถึง พบว่ามีค่า Pearson Chi-square เท่ากับ 2.323  
และค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.677 สรุปว่า การรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็น
วัตถุดิบไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็น
วัตถุดิบกับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นใช้ดินขาว
ล าปางเป็นวัตถุดิบในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับน้อย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบในระดับมากมีการ
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ตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี        
การจดจ าได้ประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับมาก จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

 

ตาราง 32 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นได้รับความคุ้มครองจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ระดับการตระหนักถึงการได้รับความ
คุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
9 

4.50 
53 

26.50 
21 

10.50 
83 

41.50 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
5 

2.50 
68 

34.00 
25 

12.50 
98 

49.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
11 

5.50 
8 

4.00 
19 

9.50 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
14 

7.00 
132 

66.00 
54 

27.00 
200 

100.00 
Chisquare =   5.778     Asymp.Sig. (2-sided)= 0.216  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 32  เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้ประเด็น
ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากับการตระหนักถึง พบว่ามีค่า Pearson          
Chi-square เท่ากับ 5.778  และค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.216  สรุปว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึง
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นได้รับความคุ้มครอง
จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ า
ได้ประเด็นได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับ
ปานกลาง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็น
ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นได้รับความ
คุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับน้อย  จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.50 
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ตาราง 33 มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง  
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นมีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจ
ให้ชาวล าปาง 

ระดับการตระหนักถึงความมีคุณค่าสร้าง
ความภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
1 

0.50 
3 

1.50 
4 

2.00 
8 

4.00 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
2 

1.00 
42 

21.00 
22 

11.00 
66 

33.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
1 

0.50 
26 

13.00 
99 

49.50 
126 

63.00 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
4 

2.00 
71 

35.50 
125 

62.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 33  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีคุณค่าสร้าง
ความภาคภูมิใจให้ชาวล าปางกับระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นมีคุณค่าสร้างความ
ภาคภูมิใจให้ชาวล าปางกับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นมีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวล าปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 
99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นมีคุณค่าสร้างความ
ภาคภูมิใจให้ชาวล าปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นมีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้  
ชาวล าปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตาราง 34  รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้าน  
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พื้นบ้าน 

ระดับการตระหนักถึงการรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้าน 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
2 

1.00 
7 

3.50 
3 

1.50 
12 

6.00 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
2 

1.00 
42 

21.00 
16 

8.00 
60 

30.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
2 

1.00 
32 

16.00 
94 

47.00 
128 

64.00 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
6 

3.00 
81 

40.50 
113 

56.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 33  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นรักษาวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตพ้ืนบ้านกับระดับการตระหนักถึง 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นรักษาวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตพ้ืนบ้านกับการตระหนักถึง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.00 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้านในระดับมากมีการตระหนักถึง
ระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00     
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ตาราง 35 ผลิตในพื้นที่จังหวัดล าปางเท่านั้น  
ระดับการจดจ าได้ 

ประเด็นผลิตในพื้นที่จังหวัดล าปาง
เท่านั้น 

ระดับการตระหนักถึงการผลิตในพื้นที่
จังหวัดล าปางเท่านั้น 

 
รวม 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย จ านวน 

ร้อยละ 
2 

1.00 
15 

7.50 
34 

17.00 
51 

25.50 
ปานกลาง จ านวน 

ร้อยละ 
1 

0.50 
37 

18.50 
26 

13.00 
64 

32.00 
มาก จ านวน 

ร้อยละ 
0 

0.00 
18 

9.00 
67 

33.50 
85 

42.50 
รวม จ านวน 

ร้อยละ 
3 

1.50 
70 

35.00 
127 

63.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 35  เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลาง และมาก 
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่สามารถน ามา
ท าการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ในส่วนของการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นผลิตในพ้ืนที่
จังหวัดล าปางเท่านั้นกับระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ระหว่างการจดจ าได้ประเด็นผลิตในพ้ืนที่จังหวัด
ล าปางเท่านั้นกับการตระหนักถึง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ระดับจดจ าได้ประเด็นผลิต
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้นในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.50  ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจดจ าได้ประเด็นผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้นในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า 
 การทดสอบสมมติฐานระหว่างการรับรู้ระดับการจดจ าได้กับการตระหนักถึงด้านคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินค้า สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้เพียง 3 ประเด็น ได้แก่ มีลวดลายไก่  
ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ  ต้นกล้วย และใบไผ่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบได้รับ
ความคุม้ครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นมีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ต้นกล้วย และใบไผ่เป็นเอกลักษณ์มีความสัมพันธ์
กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่การรับรู้ระดับจดจ าได้
ประเด็นใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับการตระหนักถึงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
 ส่วนประเด็นไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปางมีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง  
รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้น ไม่สามารถท าการทดสอบ
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สมมติฐานด้วย Chi-square ได้ เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย ปานกลางและ
มาก น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 

ตาราง 36 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square 
การรับรู้ระดับจดจ าได้กับระดับการตระหนักถึง ผลการทดสอบ 

ด้านผลิตภัณฑ์  
ความคงทน ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ลวดลายและสีสันสวยงาม ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ด้านราคา 
ราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันที ยอมรับสมมติฐาน H1 
ส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
หาซื้อง่าย ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
แหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถส าหรับลูกค้า ยอมรับสมมติฐาน H1 
มีงานล าปางเซรามิกแฟร์ ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
การโฆษณาผ่าสื่อต่างๆ ของธุรกิจ ยอมรับสมมติฐาน H1 
แหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
มอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล ยอมรับสมมติฐาน H1 
การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ ยอมรับสมมติฐาน H1 
ด้านคุณภาพ  
ชามไก่ล าปางมีความแข็งแกร่ง คงรูป ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ชามไก่ล าปางมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ด้านชื่อเสียง  
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ท าให้จังหวัดล าปางเป็น”เมืองเซรามิก” ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ได้รับความนิยม ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
มีประวัติยาวนาน ปฏิเสธสมมติฐาน H1 



74 
 

ตาราง 36 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-Square (ต่อ) 
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า 
ไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปาง ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
มีลวดลายไก่  ดอกโบตั๋น  ดอกเบญจมาศ  ใบไผ่ และ  
ต้นกล้วย เป็นเอกลักษณ์ 

ยอมรับสมมติฐาน H1 

ใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา        
ไม่สามารถลอกเบียนแบบได้ 

ปฏิเสธสมมติฐาน H1 

มีคุณค่า  สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวล าปาง ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 
ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้น ไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้ 

หมายเหตุ: กรณีไม่สามารถท าการทดสอบสมมติฐานได้เนื่องจากมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับ
น้อย ปานกลาง และมาก น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินรอ้ยละ 20 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด
และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการรับรู้ในตราสินค้าชามไก่ลําปาง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอําเภอเมืองลําปาง จํานวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล และทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด  และการขึ้นทะเบียนเป็น
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปาง  โดยใช้การทดสอบไคแสควร์         
(Chi-Square Test) กําหนดค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   
 

สรุปผลการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ             
การรับรู้ในตราสินค้าชามไก่ลําปาง สรุปผลได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง              
ร้อยละ 66.50  มีช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่ประกอบกิจการร้านอาหาร
ประเภทร้านอาหารทั่วไป ร้อยละ 83.50 ระยะเวลาดําเนินการที่ผ่านมา 2 และ 3 ปี ร้อยละ 15.0 
 ผลการศึกษาการรับรู้ส่วนประสมการตลาดของชามไก่ลําปางระดับจดจําได้และระดับ
ตระหนักถึง ดังนี้ 
    ด้านผลิตภัณฑ์  การรับรู้ระดับจดจําได้เรื่องความคงทน ความหลากหลายของรูปแบบและ
ขนาด และลวดลายสีสันสวยงาม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ในขณะที่การตระหนักถึงเรื่องความคงทน  
ความหลากหลายของรูปแบบและขนาด และลวดลายและสีสันสวยงาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน   
    ด้านราคา การรับรู้ระดับจดจําได้ เรื่องราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า
ส่วนลดเงินสดเมื่อชําระค่าสินค้าทันทีและส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก  ส่วนใหญ่การรับรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในขณะที่การตระหนักถึง เรื่องราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า ส่วนลด             
เงินสดเมื่อชําระค่าสินค้าทันที และส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมาก ส่วนใหญ่การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
    ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การรับรู้ระดับจดจําได้เรื่องการหาซื้อง่าย มีงานเซรามิกแฟร์
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แหล่งที่จําหน่ายมีสถานที่จอดรถสําหรับลูกค้า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ               
ปานกลาง ในขณะที่การตระหนักถึง เรื่องหาซื้อง่าย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แหล่งที่จําหน่ายมี
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สถานที่จอดรถสําหรับลูกค้า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และมีงานเซรามิกแฟร์ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย 
    ด้านการส่งเสริมการตลาด การรับรู้ระดับจดจําได้และการตระหนักถึง เรื่องการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจ แหล่งที่จําหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการ มอบส่วนลดพิเศษในช่วง
เทศกาลและการให้ข่าวการประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของชามไก่ลําปางระดับ
จดจําได้และการตระหนักถึง  มีรายละเอียดดังนี้ 
    ด้านคณุภาพ การรับรู้ระดับจดจําได้ เรื่องชามไก่ลําปางมีความแข็งแกร่งคงรูป ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก เรื่องชามไก่ลําปางมีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน และเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
ปลอดภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง   

ในขณะที่การตระหนักถึงทั้งเรื่องของชามไก่ลําปางมีความแข็งแกร่งคงรูป มีกระบวนการผลิต
ที่เป็นมาตรฐาน และเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
    ด้านชื่อเสียง การรับรู้ระดับจดจําได้ เรื่องของความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ทําให้
จังหวัดลําปางเป็น “เมืองเซรามิก” และมีประวัติยาวนาน ส่วนใหญ่รับรู้ระดับมาก ส่วนเรื่องได้รับ
ความนิยมอยู่ในระดับปานกลาง   

ในขณะที่การตระหนักถึง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทําให้จังหวัดลําปางเป็นเมือง                  
“เซรามิก” ได้รับความนิยม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรื่องมีประวัติยาวนานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ        
ปานกลาง 
    ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า การรับรู้ระดับจดจําได้ ได้แก่ ไก่เป็นสัญลักษณ์
จังหวัดลําปาง  มีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ใบไผ่และต้นกล้วยเป็นเอกลักษณ์ ใช้ดิน
ขาวลําปางเป็นวัตถุดิบ มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวลําปาง รั กษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พ้ืนบ้านและผลิตในพ้ืนที่จังหวัดลําปางเท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรื่องได้รับความคุ้มครองจาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง   

การตระหนักถึงเรื่องไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดลําปาง มีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอก
เบญจมาศ ใบไผ่และต้นกล้วยเป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวลําปาง รักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน และผลิตในพ้ืนที่จังหวัดลําปางเท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้รับ
ความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และใช้ดินขาวลําปางเป็น
วัตถุดิบหลักส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย 
 ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปาง  
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทําการทดสอบสมมติฐาน 
ได้ด้วย Chi-square เนื่องจากมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก                
น้อยกว่า 5 ซึ่งมีค่าเกินร้อยละ 20 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์ ในด้านราคา  
การรับรู้ระดับจดจําได้ประเด็นส่วนลดเงินสดเมื่อชําระค่าสินค้าทันทีมีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึง
หรือเหตุผลการนําไปใช้  ส่วนการจดจําได้ประเด็นส่วนลดเมื่อซื้อปริมาณมากไม่มีความสัมพันธ์กับ 
การตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้   ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การจดจําได้ประเด็นแหล่งที่
จําหน่ายมีสถานที่จอดรถสําหรับลูกค้ามีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลการนําไปใช้             
ด้านการส่งเสริมการตลาดการจดจําได้ประเด็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธุรกิจและองค์กรภาครัฐ  
การมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล การให้ข่ าวและประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ                      
มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้  ในขณะที่การจดจําได้ประเด็นแหล่งที่
จําหน่ายมีพนักงานขายคอยให้บริการไม่มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 ผลการทดสอบสมมติฐานยัง พบว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านชื่อเสียง ด้านคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินค้า มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปาง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านคุณภาพ ไม่สามารถทําการทดสอบสมมติฐานได้ด้วย Chi-square  
เนื่องจากมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับน้อย  ปานกลาง  และมาก น้อยกว่า 5  ซึ่งมีค่าเกิน
ร้อยละ 20 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์ด้านชื่อเสียงการจดจําได้ประเด็นมี
ประวัติยาวนานไม่มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้ ด้านคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินค้า การจดจําได้ประเด็นมีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋นหรือดอกเบญจมาศ ใบไผ่และ
ต้นกล้วย เป็นเอกลักษณ์  มีความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้ ส่วนการจดจํา
ได้ประเด็นใช้ดินขาวลําปางเป็นวัตถุดิบ ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของการจดจําได้กับการตระหนักถึง ทั้งใน
ส่วนของส่วนประสมทางการตลาดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พบว่ามีความสัมพันธ์กันไปในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือหากมีการจดจําได้น้อยก็จะตระหนักถึงหรือนําไปใช้น้อย แต่หากจดจําได้มากก็จะ
ตระหนักถึงหรือนําไปใช้มาก แสดงว่าระดับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรับรู้คุณค่าชามไก่ลําปางมี
ความสัมพันธ์กับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช้ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอําเภอ
เมืองลําปาง  
อภิปรายผลการศึกษา 
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จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า     
ชามไก่ลําปาง สามารถนําผลการศึกษามาทําการอภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจ  ได้ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตระหนักถึงโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และตระหนัก
ถึงเรื่องความคงทนเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2539) ที่กล่าวไว้ว่า 
ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สามารถสนองความจําเป็นและความต้องการของลูกค้าได้ และสอดคล้องกับโสภิดา  
สันเจริญ (2554) ที่ได้ศึกษาความต้องการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร ซึ่งพบว่าส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ในปัจจัยย่อยให้ระดับความสําคัญที่มีผลค่าเฉลี่ยในระดับมาก ลําดับแรกคือ อายุการใช้
งานความแข็งแรง คงทน  

ด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญเรื่องราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิด
สินค้า  เป็นอันดับแรก  สอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา (2542) ที่กล่าวว่าส่วนประสมการตลาด คือ    
การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้  ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้  
และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม  และยังสอดคล้องกับพิมลรัตน์ ลิมป์ไพบูลย์ (2551) ที่ได้
ทําการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานเซรามิก
ในจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญโดยรวมกับทุกปัจจัย  โดยให้
ความสําคัญเรื่องของราคาเป็นอันดับแรก       
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปาง 
ในประเด็นสถานที่จําหน่ายมีที่จอดรถให้กับลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ที่ว่าสินค้าที่มีจําหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อ  ก็จะทําให้ผู้บริโภค
นําไปประเมินประเภทของช่องทางที่นําเสนอ  และก็อาจก่ออิทธิพลต่ อการรับรู้ภาพพจน์ของ
ผลิตภัณฑ์  
 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปางใน
เรื่องของการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การมอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล รวมถึงการให้ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2539)    
ที่กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาดเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จําหน่ายและตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ              
ซึ่งประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย  กิจกรรมส่งเสริมการขาย  และการให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์   และยังสอดคล้องกับขวัญเนตร อริยวงศ์พานิช (2551)  ที่ ได้ศึกษา                 
ส่วนประสมการตลาดสินค้าศิลปหัตถกรรมของตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                
ผลการศึกษาพบว่าชนิดผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการขายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   
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จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่
ลําปาง สามารถนําผลการศึกษามาทําการอภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจ  ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพมีความความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าชามไก่ลําปางในเรื่องความ
แข็งแกร่ง คงรูป  สอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker ,1991 อ้างถึงในชัยนันท์  เพ็ชรอําไพ, 2552: 22) 
ที่กล่าวว่าการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า (Perceived Quality) ซึ่งมีคุณภาพที่ดีทําให้
สามารถยกระดับฐานะของตราสินค้าได้ด้วยเหตุผลต่างๆ มากมาย และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ขนิษฐา  อังสนานนท์ (2555) ที่ได้ศึกษาการรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธูป มี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านชื่อเสียง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านชื่อเสียงของสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับณปภา  ชวเลิศสกุล (2553) ที่ศึกษาการรับรู้คุณค่าของตราสินค้า ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าไหม หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ์ประเภท              
ผ้าไหม  ตราสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่ในทิศทางบวกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความมีชื่อเสียง   
  ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้ามีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าในตราสินค้าชามไก่
ลําปางประเด็น ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Keller (Keller 2534 อ้างถึงใน 
ณปภา  ชวเลิศสกุล ,  2553: 12) ที่กล่าวว่าสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ของตราสินค้า (Other 
Proprietary Brand Assets) หมายถึงทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากตราสินค้าและสามารถประเมินมาเป็น
ค่าตราสินค้าได้  เช่น ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สิทธิประโยชน์  เครื่องหมายการค้า ช่องทางการจําหน่าย 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยปกป้องการลอกเลียนแบบที่จะทําให้เกิดความสับสนจากบริษัทคู่แข่ง  
สินทรัพย์  และตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อ
ตราสินค้า และยังสอดคล้องกับวรัทยา ไผ่พุทธ (2553) ได้ศึกษาการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายของ
ผู้บริโภคสําหรับสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับค่าความ
เต็มใจที่จะจ่ายในเชิงบวก 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 

 จากผลการศึกษาที่พบว่าส่วนประสมทางการตลาดและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้คุณค่าในสินค้าชามไก่ลําปาง  จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 1. ธุรกิจผู้ผลิต ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าชามไก่ลําปางตามสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการโฆษณาทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านผลิตภัณฑ์ควรรักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ และมีการควบคุม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของชามไก่ลําปาง   
 2. องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ควรให้การสนับสนุนการเผยแพร่ข่าว การประชาสัมพันธ์  
รวมถึงข้อมูลการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  เพราะการรับรู้ยังไม่แพร่ หลาย                
ควรจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนชาวลําปาง  ให้รับรู้และตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญ
ของสินค้าชามไก่ลําปางให้มากยิ่งขึ้น   
 3. หน่วยงานของรัฐควรให้การสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชามไก่ลําปาง  
เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าชามไก่ลําปาง  ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ซึ่งอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์การตลาดมากนัก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
ต้องประสบปัญหาราคาแก็สซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตปรับตัวสูงขึ้น  ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายต้อง
ปิดตัวลง  กลุ่มผู้ผลิตจึงควรได้รับการดูแล  ช่วยเหลือ  สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรจะศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ลําปาง เช่น การตลาดเชิง

บูรณาการเพ่ือให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจะได้นําไปเป็น
แนวทางในการดําเนินการด้านการตลาดต่อไป 

2. เปลี่ยนกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในจังหวัดลําปาง เพ่ือจะได้ข้อมูลในการศึกษา
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมการรับรู้ของประชาชนชาวจังหวัดลําปางให้รับรู้มาก
ยิ่งขึ้น 

3. ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังในสินค้าชามไก่ลําปางของผู้บริโภค ข้อมูลที่ได้จะได้
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

4. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสนทนา หรือการใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย เพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 

 
ค าชี้แจง  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์เซรามิกชามไก่ล าปางของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง  ผู้ศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้
จากท่านจะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  จึงเรียนมาเพ่ือ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2   ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 

  ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
ส่วนที่ 3  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง                        

 ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอ าเภอเมืองล าปาง 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 
โปรดใส่เครื่องหมาย  √ หน้าค าตอบที่ท่านต้องการเลือกและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.  เพศ   1) ชาย     2) หญิง 
 

2.  อายุ 

 1) ไม่เกิน  30  ปี     2) 31–40 ปี 

 3) 41–50 ปี      4) 50 ปี ขึ้นไป 
 

3. ประเภทของร้านอาหารที่ขาย 

 1) ห้องอาหารในโรงแรม    2) ภัตตาคาร 

 3) สวนอาหาร     4) ร้านอาหารทั่วไป 

 5) ร้านเครื่องดื่ม/ขนมหวาน/ไอศครีม  6) อ่ืนๆโปรดระบุ………………………… 
 
4. ระยะเวลาด าเนินกิจการที่ผ่านมา......................ปี 
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ส่วนที่ 2  ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ชามไก่ล าปาง 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องระดับการรับรู้ของแต่ละปัจจัยที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
 

ส่วนประสมการตลาด 
การรับรู้/การจดจ าได้ การตระหนักถึง/                     

เหตุผลที่จะน าไปใช้ 
มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
1. ความคงทน       
2. ความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด       
3. ลวดลายและสีสันสวยงาม       
ด้านราคา 
4. ราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินค้า       
5. ส่วนลดเงินสดเมื่อช าระค่าสินค้าทันที       
6. ส่วนลดเมือ่ซื้อปริมาณมาก       
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
7. หาซื้อง่าย       
8. แหล่งที่จ าหน่ายมีสถานที่จอดรถ                 
ส าหรับลูกค้า 

      

9. มีงานล าปางเซรามิกแฟร์       
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
10. การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของธุรกิจ       
11. แหล่งที่จ าหน่ายมีพนักงานขาย                      
คอยให้บริการ 

      

12. มอบส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาล       
13. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์                  
ขององค์กรภาครัฐ 
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ส่วนที่ 3 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์การรับรู้คุณค่าตราสินค้าชามไก่ล าปาง 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องระดับการรับรู้ของแต่ละปัจจัยที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
การรับรู้/การจดจ าได้ การตระหนักถึง/                     

เหตุผลที่จะน าไปใช้ 
มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

ด้านคุณภาพ 
14.ชามไก่ล าปางมีความแข็งแกร่ง คงรูป       
15.ชามไก่ล าปางมีกระบวนการผลิต                   
ที่เป็นมาตรฐาน   

      

16. เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ปลอดภัย       
ด้านชื่อเสียง 
17. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย       
18. ท าให้จังหวัดล าปางเป็น “เมอืงเซรามิก”       
19. ได้รับความนิยม       
20. มีประวัติยาวนาน       
ด้านคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินค้า       
21. ไก่เป็นสัญลักษณ์จังหวัดล าปาง       
22. มีลวดลายไก่ ดอกโบตั๋น หรือ          
ดอกเบญจมาศ ใบไผ่และต้นกล้วยเป็น
เอกลักษณ์ 

      

23. ใช้ดินขาวล าปางเป็นวัตถุดิบ       
24. ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 

      

25. มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้                 
ชาวล าปาง 

      

26. รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน       
27. ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดล าปางเท่านั้น       
 

ส่วนที่ 4   ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................. 
......................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................................................................................... ................... 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความกรุณาร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ชื่อ-สกุล    ฐารดี  วงศ์ษา   
 
ที่อยู่    59  หมู่ 1  ต้าบลน ้าโจ้  อ้าเภอแม่ทะ  จังหวัดล้าปาง 
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2544  บธ.บ. คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง    

 
ประวัติการท้างาน 

พ.ศ. 2545  บริษัทสมศักดิ์เซรามิก จ้ากัด 
พ.ศ. 2546 – 2550 บริษัทเซอร์เคิลเซรามิก จ้ากัด 
พ.ศ. 2551 – 2552 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
พ.ศ. 2553 - 2554  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
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