
ข 
 

ชื่อเรื่องการคนควาอิสระ   สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาดท่ีมี 
ความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 

 
ผูวิจัย     ฐารดี  วงศษา 

ปริญญา     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  
อาจารย ดร.ลภัสรดา  จางแกว    ประธานกรรมการ 
ผศ.บุรินทร  รุจจนพันธุ  กรรมการ 
อาจารยชินพันธ  โรจนไพบูลย กรรมการ 

   

บทคัดยอ 

 
 การคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลการไดรับการข้ึนทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไก
ลําปางและเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง สถิติที่ใช 
ไดแก คาความถ่ี รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธดวย                
Chi–square   
 ผลการศึกษา พบวา สวนประสมทางการตลาดการจดจําไดและการตระหนักถึง                
ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง สวนการจดจําไดดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมากในขณะท่ีการตระหนักถึง     
ดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ผลการศึกษาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรพบวา 
การจดจําไดและการตระหนักถึงดานชื่อเสียงและดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคาโดยรวมอยู
ในระดับมาก สวนการจดจําไดดานคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีการตระหนักถึง                  
ดานคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการจดจําไดมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการตระหนักถึงในดานตางๆ ไดแก ดานราคาในประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือชําระคา
สินคาทันที ดานชองทางการจัดจําหนายในประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถใหกับลูกคา                
ดานการสงเสริมการตลาดในประเด็นการโฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจ  การมอบสวนลดพิเศษ
ในชวงเทศกาล  และการใหขาวประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ ดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของ
สินคาในประเด็นมีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ตนกลวยและใบไผ เปนเอกลักษณ                 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 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.    



บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมท่ีมีประวัติยาวนาน เปนหน่ึงในอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
ของไทยท่ีจัดไดวามีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนแหลงจางงาน สรางอาชีพ  
สรางรายไดใหกับคนในทองถ่ิน แหลงการผลิตสวนใหญต้ังอยูในเขตภาคเหนือ “โดยเฉพาะจังหวัด
ลําปาง ซ่ึงเปนเมืองอุตสาหกรรมเซรามิกด้ังเดิม มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 50 ป  เปนแหลง
ผลิตและจําหนายเซรามิกท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแหงหน่ึงในประเทศไทย” (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก, 2553) ผลผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัด
ลําปางเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย มีผลิตภัณฑใหมออกมาอยางตอเน่ือง  
มีเอกลักษณในดานความสวยงาม ทนทาน ท่ีสําคัญคือมีราคาถูก ท้ังน้ีเพราะจังหวัดลําปางเปนแหลง
ดินท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเซรามิก และมีจุดเดนทางดานฝมือแรงงาน ไมวาจะเปนเคร่ืองใชบน

โตะอาหาร เคร่ืองประดับสวนหยอม ของประดับ ของชํารวย สุขภัณฑ และผลิตภัณฑเซรามิกท่ีใชใน

งานกอสราง เชน กระเบ้ืองปูพื้น ลูกกรง เปนตน หรือแมแตผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีนิยมจากอดีตถึงปจจุบัน 
คือเคร่ืองใชเซรามิก ชุดตราไก แรกเร่ิมนิยมทําเปนถวยกวยเต๋ียว ปจจุบันไดพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบ
ใหมๆ หลายประเภทท่ีใชตราไกเปนสัญลักษณ เชน จาน ชาม ถวยนํ้าจ้ิม ของชํารวย ของท่ีระลึก  
“ซ่ึงลวดลายไกแจบนชามน้ันถือเปนตราสัญลักษณประจําจังหวัดลําปาง เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ  
สมาคมเคร่ืองปนดินเผาจังหวัดลําปาง จึงไดสรางประติมากรรมรูปชามไกขนาดกวาง 3.5 เมตร ไวท่ี
แยกทางเขาจังหวัดลําปาง ริมถนนซุปเปอรไฮเวย  เม่ือราวป พ.ศ.2542 ใหผูพบเห็นไดรับรูและเห็น
ความสําคัญของถวยชามไกท่ีมีตอจังหวัดลําปาง เพ่ือนําความสําคัญของแหลงผลิตชามไกแหลงใหญ
ที่สุดในประเทศกลับมาสูลําปางอีกคร้ัง” (รุงดาว แสนทอน, 2554: 12)  

 ธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจสําคัญท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเปน
ธุรกิจท่ีเก่ียวของโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมภาคธุรกิ จ
ทองเท่ียวใหขยายตัวอยางมาก ประกอบกับการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558  
จังหวัดลําปางเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีกรอบงบประมาณพัฒนาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 (เชียงใหม  
ลําพูน  ลําปาง แมฮองสอน) ซ่ึงจังหวัดลําปางเปนศูนยกลางขนสงทางบกและจุดพักสินคา (Land 
Logistics Hub and Inland Container Deposit) การตระหนักถึงบทบาทการเปนผูประกอบการ



ธุรกิจรานอาหาร มีสวนสําคัญอยางย่ิงในการชวยกระตุนเศรษฐกิจ สงเสริม สนับสนุน และ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดลําปาง  
 ผูประกอบการรานอาหารและภัตตาคาร นอกจากจะคํานึงเร่ืองของความสะอาด รสชาติ 
และความสวยงามของอาหาร เร่ืองของภาชนะท่ีใชบรรจุอาหารก็มีความสําคัญเชนกัน ภาชนะท่ีใช
บรรจุอาหารควรมีความเหมาะสม ปลอดภัย ซ่ึงภาชนะประเภทเซรามิกเปนภาชนะท่ีมีความทนทาน
และเหมาะสําหรับการบรรจุอาหารทุกประเภทไมวาอาหารจานรอน หรืออาหารท่ีมีคว ามเย็น               
ในขณะเดียวกันการเลือกใชภาชนะประเภทเซรามิกซ่ึงเปนผลิตภัณฑของจังหวัดลําปาง นอกจากสราง
ความม่ันใจในเร่ืองของความปลอดภัยใหกับผูบริโภคแลว ยังเปนการสงเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ
ทองถ่ินโดยเฉพาะผลิตภัณฑชามตราไก ซ่ึงมีอัตลักษณ มีเอกลักษณเฉพาะบงบอกถึงประวัติศาสตร  
อันยาวนาน และแสดงออกถึงความเปนจังหวัดลําปางไดอยางชัดเจน  แตชาวจังหวัดลําปางท้ังในสวน
ของผูประกอบการรานอาหารและประชาชนท่ัวไปกลับไมนิยมใชสินคาเซรามิกชามไกลําปางเปน
ภาชนะบรรจุอาหาร ท้ังท่ี”ชามตราไกได รับการข้ึนทะเบียนเปนสิ่ งบงชี้ทางภู มิศาสตรจาก              
กรมทรัพยสินทางปญญา เม่ือวันท่ี 12  กันยายน  2556” 
 ดังน้ันผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคา
ชามไกลําปาง เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมทองถ่ินใหเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมและสินคาท่ีข้ึนชื่อของ
จังหวัดลําปาง  โดยศึกษาสวนประสมการตลาดและการข้ึนทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมี
ความสัมพันธตอการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางของผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอ
เมืองลําปาง  ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลําปาง จึงควรไดรับ
การสงเสริมใหเกิดการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง เพ่ือสรางมูลคาและเพ่ือเปนการชวยกระตุน
การเลือกใชผลิตภัณฑเซรามิกชามไกลําปางของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
ตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง
ของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 

2. เพ่ือศึกษาส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
ของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. สวนประสมทางการตลาด (4p) ที่ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย  
การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 

2. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีประกอบดวยดานคุณภาพ ดานชื่อเสียง ดานคุณสมบัติ 
ลักษณะเฉพาะของสินคามีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงสวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไก
ลําปางของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 

2. ทําใหทราบถึงส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไก
ลําปางของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 

3. เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางใหกับผูประกอบการ
รานอาหารในอําเภอเมืองจังหวัดลําปางตอไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษาน้ีจะมุงเนนการศึกษาสวนประสมการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ  
ราคา  การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการขายชามไกลําปาง รวมถึงการข้ึนทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร”ชามไกลําปาง”ที่มีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางผูประกอบการ
รานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูประกอบการรานอาหารในอําเภอ
เมืองลําปาง จํานวน 314 ราน ทําการศึกษาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) จํานวน 200 ราย  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  การรับรู  หมายถึง กระบวนการรับรูคุณลักษณะท่ีสําคัญของชามตราไกจังหวัดลําปาง  
  การรับรูคุณคาตราสินคา หมายถึง การรับรูคุณคาในตราสินคาชามไกลําปางของ
ผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ  
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายชามไกลําปาง 
 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตรแสดงถึงพ้ืนท่ีผลิต “ชามไกลําปาง”  
  เซรามิก หมายถึง เคร่ืองเคลือบดินเผาเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากแรดินชนิดตางๆ ปนข้ึนรูป
แลวเผา และเคลือบผิวผลิตภัณฑน้ันๆ 
 ชามไกลําปาง หมายถึง ชามและผลิตภัณฑเซรามิกประเภทเคร่ืองใชบนโตะอาหารท่ีวาด
ลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ใบไม และตนกลวย 
 ผูประกอบการรานอาหาร หมายถึง ผูประกอบการคาขาย จําหนาย ประกอบ และอ่ืนๆ                
ที่เก่ียวของกับรานคาท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือการจําหนายอาหารในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
 รานอาหาร หมายถึง หองอาหารในโรงแรม ภัตตาคาร สวนอาหาร รานอาหารท่ัวไป              
และรานเคร่ืองด่ืม ขนมหวานหรือไอศกรีม ตามการจําแนกของกระทรวงสาธารณสุข 



บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาเร่ืองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการ
รับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง ผูศึกษาไดใช
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการดําเนินการศึกษา ดังน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรับรู 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูในตราสินคา 
4. แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 
5. ขอมูลเก่ียวกับสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
6. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการผลิตเคร่ืองใชเซรามิกชามไกลําปาง 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถ

ควบคุมได  ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความ 
พึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางท่ีกิจการใช
เพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุม
ได 4 กลุม  ดังท่ีรูจักกันวาคือ “4 P,s” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) (คอตเลอร, 1994  อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ, 2541 ; จันทรพิมพ  หลวงแกว, 2554: 10-12) 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2539) อางถึงในรัชฎาภรณ พรมมิรัตนะ, 2553 : 9-10)                       
ไดกลาวถึง ทฤษฎีสวนประสมการตลาด Philip Kotler ที่เก่ียวของกับตัวแปรทางการตลาดวาเปน              
ตัวแปรท่ีสามารถควบคุมไดในการเลือกซ้ือสินคาและตองนํามาใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของกลุมเปาหมาย (Target Market) เปนหลัก โดยสวนประสมการตลาดจะประกอบดวยรายละเอียด
ดังน้ี 
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   1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งท่ีสามารถสนองความจําเปน และความตองการของลูกคา
ได  ผลิตภัณฑอาจเปนคุณสมบัติท่ีแตะตองไดและแตะตองไมได สวนประกอบของผลิตภัณฑไดแก 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ คุณภาพสินคา ชื่อเสียงบริษัท การรับประกันและบริการ 

   2. ราคา (Price) เปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาไดในการแลกเปล่ียนหรือบริการในรูปของเงินตรา  
เปนสวนท่ีเก่ียวของกับวิธีการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธตางๆในการกําหนดราคาไดแก ราคา
จําหนาย สวนลด วิธีการชําระเงินสด วงเงินเครดิต และระยะเวลาชําระเงิน 

   3. การกระจายผลิตภัณฑ (Place or Distribution) หมายถึง ทําเลท่ีต้ังหรือกิจกรรมการ
เคล่ือนยายตัวสินคาจากผูผลิตไปยังสถานท่ีท่ีตองการ  และเวลาท่ีเหมาะสมของผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม  ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนดังน้ีคือ 

     3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) เนนถึงชนิดของชองทาง
จําหนายวาใชวิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรมโดยตรง หรือ ขายผานสถาบัน
คนกลางตางๆ เชน พอคาสง (Wholesalers) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent 
Middleman) 

     3.2 การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ                 
การกระจายสินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม ไดแก การขนสงสินคา การเก็บ
รักษาสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ 

   4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูจําหนายและตลาด
เปาหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑ  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การสงเสริมการตลาดอาจทําได 4 แบบดวยกัน  ซ่ึงเราเรียกวาสวนประสม                 
การสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือสวนประสมในการติดตอส่ือสาร (Communication 
Mix) ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

     4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอ ส่ือสารแบบไม ใช บุคลากร                       
(Non Personal) โดยผานส่ือตางๆ และผูอุปถัมภรายการตองเสียคาใชจายในการโฆษณา  
ประกอบดวยการโฆษณาผาน หนังสือพิมพ วิทยุ ปายโฆษณา แผนพับ วารสารเก่ียวกับวงการกอสราง  
และสมุดรายนามโทรศัพท (Yellow Pages) 

     4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาแบบ
เผชิญหนากัน พนักงานขายตองเขาพบปะผูซ้ือโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินคา 

     4.3 กิจกรรมสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย  และการประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนการซ้ือ
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ของผูบริโภคใหเกิดความตองการในตัวสินคา  การสงเสริมการขายทําไดในรูปแบบของการลดราคา 
แจกของกํานัล และชิงโชคเปนตน 

     4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity Relation) การใหขาว (Publicity) 
เปนการเสนอความคิดเก่ียวกับสินคาหรือบริการแบบไมใชบุคคล  โดยท่ีองคกรท่ีเปนเจาของ
ผลิตภัณฑน้ันไมตองเสียคาใชจายใดๆ จากการเสนอขาวน้ัน สวนการประชาสัมพันธ (Public 
Relation) เปนความพยายามท่ีไดจัดเตรียมไวขององคกร เพ่ือชักจูงกลุมสาธารณะใหเกิดความคิดเห็น
หรือทัศนคติท่ีดีตอธุรกิจ เชน การใหขาวเพ่ือใหทราบความเคล่ือนไหวขององคกรการสราง
ความสัมพันธ อันดีกับชุมชน การบริจาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
และจัดอบรมใหความรูแกนิสิตนักศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

เสรี วงษมณฑา (2542 น.11) กลาววาสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  หมายถึง  
การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผู บริโภคยอมรับได  
และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและ
เกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ืองตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดท่ีกระทบตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือโดย
แบงออกไดดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทท่ีอาจกระทบตอ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค คือ ความใหม  ความสลับซับซอนและคุณภาพท่ีคนรับรูไดของ
ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑท่ีใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเร่ือง
เหลาน้ีแลวในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีงายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพ่ือให
ผูบริโภคท่ีไมตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเร่ืองของรูปราง
ของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก  สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซ้ือของผูบริโภค  
หีบหอท่ีสะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพ่ือพิจารณา  ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ  ปายฉลากท่ี
แสดงใหผูบริโภคเห็นคุณประโยชนของผลิตภัณฑท่ีสําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน  
สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาท่ีปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ  โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาตํ่า  นักการตลาดจึงควรคิดราคา
นอย  ลดตนทุนการซ้ือหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ  สําหรับการตัดสินใจอยาง
กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด  โดยถือเปนอยางหน่ึงในลักษณะท้ังหลายท่ีเก่ียวของ
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สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซ้ือลดนอยลง นอกจากน้ีราคายังเปนเคร่ืองประเมินคุณคา
ของผูบริโภคซ่ึงก็ติดตามดวยการซ้ือ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการ
ตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย  สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา
สินคาท่ีมีจําหนายแพรหลายและงายท่ีจะซ้ือก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางท่ี
นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาท่ีมีของแถมในรานเสริมสวย
ชั้นดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริม
การตลาดสามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ขาวสารท่ีนัก
ตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและ
มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เม่ือไดขาวสารหลักการซ้ือเปนการยืนยันวาการ
ตัดสินใจซ้ือของลูกคาถูกตอง 

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวสรุปไดวาสวนประสมทางการตลาดเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีจะ
ทําใหธุร กิจสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  และสามารถตอบสนองตอความตองการและ                    
ความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดใชอางอิงในการศึกษาระดับความสําคัญของสวน
ประสมการตลาดซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาและนําไปสูการเลือกใชผลิตภัณฑเซรามิกชามไกลําปางตอไป 
 

แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู 
ความหมายของการรับรู 
โมเวน และไมเนอร (Moven and Minor. 1998: 63 อางในดารา ทีปะปาล, 2542: 45)     

ไดใหความหมายไววา “การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเปดรับตอขอมูลขาวสาร  ต้ังใจรับ
ขอมูลน้ันและทําความเขาใจความหมาย” และไดอธิบายเพ่ิมเติมวาในข้ันเปดรับ (exposure stage)  
ผูบริโภคจะรับขอมูลโดยผานทางประสาทสัมผัส ในข้ันต้ังใจรับ (attention  stage)  ผูบริโภคจะ
แบงปนความสนใจมาสูส่ิงเราน้ัน และข้ันสุดทายคือข้ันเขาใจความหมาย (comprehension stage)  
ผูบริโภคจะจัดองคประกอบขอมูลและแปลความหมายออกมาเพ่ือใหเขาใจไดดังภาพ 1  

ชิฟแมน  และคานุก (Shiffman and Kanuk, 2000 p.146 อางในนิตยา  สุภาภรณ, 2552 
น. 6)  การรับรู คือ กระบวนการท่ีบุคคลแตละคนมีการเลือก การประมวลผล และการตีความ
เก่ียวกับตัวกระตุนออกมาใหความหมายและไดภาพของโลกท่ีมีเน้ือหา 

บัณฑิต เผาวัฒนา (2548: 7) ไดใหความหมายของการรับรู คือ กระบวนการท่ีเกิดภายในตัว
ของแตละบุคคล และการรับรูเกิดข้ึนกับส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว โดยการสัมผัส การเห็น การไดยิน               
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การรูสึก การไดกล่ิน การสัมผัส ซ่ึงส่ิงเราเหลาน้ีจะผานทางประสาทสัมผัส แลวแปลออกมาโดยการ
อาศัยประสบการณเดิม 

แอสแซล (Assael. 1998: 84 อางในดารา  ทีปะปาล, 2542: 45) ไดใหความหมายไววา    
การรับรู หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบริโภคเลือกรับ จัดองคประกอบ และแปลความหมายส่ิงเราตาง ๆ 
ออกมาเพ่ือใหมีความหมายเขาใจได  และไดอธิบายเพ่ิมเติมวาสิ่งเราจะมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับการ
รับรูมากข้ึนหากส่ิงเราเหลาน้ันมีลักษณะดังน้ี คือ สอดคลองกับประสบการณท่ีผานมาของผูบริโภค 
สอดคลองกับความเชื่อในปจจุบันของผูบริโภคตอตราสินคา ไมมีความสลับซับซอนมากจนเกินไป 
เชื่อถือได มีความสัมพันธกับความจําเปนหรือความตองการในปจจุบัน และไมกอใหเกิดความกลัวและ
ความกังวลใจมากจนเกินไป 

 
ขอมูลนําเขา 

     (Information input) 
 
 
 
 
 
                  กระบวนการรับรู 
       (perception process) 
 
     
 
 
 

     การรับรู (perception) 
 
ภาพ 1 แสดงกระบวนการรับรูขอมูลของผูบริโภค  

(แหลงท่ีมา : Moven and Minor. 1998: 63 อางในดารา  ทีปะปาล, 2542: 45)    
แอสแซล กลาวเสริมอีกวาผูบริโภคเลือกเปดรับตอส่ิงเร าและเลือกการรับรู  โฆษณาท่ี

สอดคลองสนับสนุนกับความเชื่อและประสบการณเดิมของผูบริโภค  จะไดรับความสนใจและจดจํา

การเปดรับ 
(exposure) 

การตั้งใจรับรู 
(attention) 

ความเขาใจ 
(comprehension) 
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มากเปนพิเศษ  และมีแนวโนมคอนขางมากท่ีจะไมใหความสนใจตอโฆษณาท่ีขัดแยงกับประสบการณ  
และความเชื่อเดิมของเขาท่ีมีอยูกับผลิตภัณฑตราน้ัน  และเหตุผลสําคัญท่ีผูบริโภคเลือกรับรูส่ิงเรา                
ไมรับรูส่ิงเราท่ีเขามากระทบทุกอยาง ก็เพราะวาผูบริโภคพยามยามท่ีจะรักษา  “สภาวะความสมดุล
ทางจิตวิทยา” (psychological  equilibrium)  ของเขาใหเปนปกตินั่นเอง  น่ันคือสภาวะท่ีไมตองรับ
ขอมูลท่ีมีความขัดแยง (conflict  information) และจะหลีกเล่ียงขอมูลท่ีตรงกันขามกับความคิดของ
ตน (Assael, 1998: 84-85  อางในดารา  ทีปะปาล, 2542: 46)   

กระบวนการรับรูในแนวคิดของ Assael (1998: 218 อางในดารา  ทีปะปาล, 2542: 58) 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ (1) การเลือกรับรู (2) การจัดองคประกอบการรับรู (3) และการแปล
ความหมาย  ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพ 2  กระบวนการรับรู (The Perceptual Process) ของ Assael 
(แหลงท่ีมา: Assael, 1998: 218 อางในดารา  ทีปะปาล, 2542: 58) 

 
การเลือกรับรู (Perceptual Selection) 
เม่ือบุคคลเปดรับตอส่ิงเราทางการตลาด และต้ังใจรับตอส่ิงเราท่ีเขามากระทบแลวบุคคลจะ

เลือกสรรเฉพาะส่ิงเราท่ีตรงกับความตองการและทัศนคติของตน ตัวอยางเชน ผูที่จะซ้ือรถยนตจะ
เลือกสนใจโฆษณารถยนต เปนตน ทั้งน้ีรูปแบบของการเลือกรับรูแบงออกเปน 3 ข้ันตอนคือ                  
การเปดรับ (Exposure) การต้ังใจรับ (Attention) และการรับรูแบบเลือกสรร (Selective 
Perception) 

การเลือกรับรู 

การจัดองคประกอบ 

การแปลความหมาย 

การเปดรับ 
 
 

การตั้งใจรับ 

การจัดประเภท 
 
 
การบอกความหมาย 
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1) การเปดรับ (Exposure) 
การเปดรับ เกิดข้ึนเม่ือประสาทสัมผัสของบุคคลไดรับการกระตุนจากส่ิงเรา ทําใหเกิด

ความรูสึก เชน การไดเห็น การไดยิน การไดฟง และการไดกล่ิน เปนตน บุคคลจะเปดรับส่ิงเรา
เหลาน้ันหรือไมข้ึนอยูกับความสนใจและความเก่ียวของตอส่ิงเราน้ันท่ีมีกับตนเอง โดยจะเลือกเปดรับ
เฉพาะส่ิงเราท่ีตนสนใจและอาจหลีกเล่ียงการเปดรับสิ่งเราท่ีไมนาสนใจหรือไมสําคัญตอตนเอง 

2) การต้ังใจรับ (Attention) 
การต้ังใจรับเปนกระบวนการซ่ึงผูบริโภคจะแบงปนความสนใจมาสูส่ิงเราอยางใดอยางหน่ึง

โดยเฉพาะ อันเปนกิจกรรมทางจิตใจ (mental  activity) เชน เม่ือผูบริโภคสนใจดูโฆษณาทาง
โทรทัศน  ดูผลิตภัณฑใหมวางขายบนชั้นขายของ หรือดูรถยนตรุนใหมในโชวรูม  เปนตน      

3) การเลือกการรับรู (Selective Perception) 
ในการรับรูส่ิงเราท่ีเขามากระทบน้ัน บุคคลจะไมรับรูตอส่ิงเราท้ังหมด แตจะเลือกรับรูตาม

ความตองการ ทัศนคติ ประสบการณและลักษณะสวนบุคคล นอกจากน้ีในส่ิงเราเดียวกันแตละคน
อาจรับรูแตกตางกัน  โดยการเลือกรับรูของบุคคลเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของกระบวนการรับรู  น่ันคือ 
การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) เกิดข้ึนเพราะความเชื่อของบุคคลเปนตัวชักจูงใหเลือกส่ิงท่ี
จะฟงหรือส่ิงท่ีจะอาน การเลือกจัดองคประกอบ (Selective Organization) เกิดข้ึนเพราะบุคคลจัด
ระเบียบขอมูลน้ันใหสอดคลองกับความเชื่อของตน รวมท้ังการเลือกแปลความหมาย (Selective 
Interpretation) เกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีรับรูมาน้ันสอดคลองกับความเชื่อและทัศนคติของตนเองท่ีมีอยูเดิม  
ในกรณีท่ีสินคาน้ันมีความเก่ียวพันกับตัวเองตํ่าหรือไมสําคัญมากนัก   บุคคลจะกล่ันกรองขอมูลตาง ๆ 
ออกใหมากท่ีสุด เพ่ือลดปริมาณท่ีหนาแนนของขอมูล (Informational Clutter) และชวยให                
การตัดสินใจงายข้ึน  ซ่ึงเปนการหลีกเล่ียงกระบวนการทางความคิด (Cognitive Activity) แตในกรณี
ที่สินคานั้นมีความเก่ียวพันกับตนเองสูงหรือมีความสําคัญมาก บุคคลจะเลือกสรรขอมูลเพ่ือชวยในการ
ประเมินตราสินคาท่ีตรงกับความตองการ  และสอดคลองกับความเชื่อและทัศนคติของตน การเลือก
การรับรูจะทําใหบุคคลไดรับขอมูลท่ีตรงกับความตองการของตนเองมาก 

 

การจัดองคประกอบการรับรู (Perceptual Organization) 
เปนกระบวนการท่ีผูบริโภคทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ออกมาเปนภาพรวมเพ่ือให

สามารถเขาใจความหมายไดงายข้ึนและนําไปสูพฤติกรรมการตอบสนองตอส่ิงน้ันได  หลักพ้ืนฐานของ
การประมวลการรับรูน้ี คือการผสมผสาน (Integration) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูส่ิงเราตางๆ                    
ที่หลากหลายแลวมีการจัดระเบียบออกมาเปนภาพรวม หลักการน้ีอางอิงมาจากหลักจิตวิทยาของ 
Gestalt (Gestalt Psychology) ซ่ึงไดอธิบายไววา การส่ือสารขอมูลใดๆ ถึงบุคคลเชน การโฆษณา  
ราคาและลักษณะของตราสินคา ควรจะมีความสอดคลองเปนหน่ึงเดียว เพราะบุคคลจะรับรู
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องคประกอบเปนภาพรวมและสรุปผลโดยรวมกลายเปนภาพลักษณของสินคา (Brand Image) ดวย
หลักการรับรูแบบผสมผสาน โดยการสรางภาพรวมของส่ิงท่ีตนสนใจน้ัน มีอยูดวยกัน 3 ลักษณะ คือ 

1) การตอเติมสวนท่ีไมสมบูรณ (Closure) หมายถึง บุคคลมีแนวโนมท่ีจะเติมขอมูลในสวนท่ี
ขาดหายไปเม่ือส่ิงเราไมสมบูรณ เชน เม่ือขอมูลมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน 

2) การจัดกลุม (Grouping) หมายถึง บุคคลมีแนวโนมท่ีจะรับขอมูลตางๆ เปนกลุมกอน
มากกวาการรับรูแยกเปนสวนยอย ๆ เพ่ือนําไปสูการตีความเปนภาพรวม  หลักการน้ีจะชวยใหบุคคล
ประเมินตราสินคาผานทางคุณสมบัติตาง ๆ หลายอยางโดยรวม  ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจและการ
ระลึกถึงไดงายข้ึน(Schiffman and Kanuk, 2007: 159-161 อางในนลินี  พานสายตา, 2555: 10) 

3) บริบทแวดลอม (Context) หมายถึง บุคคลจะพิจารณาถึงสภาพแวดลอมโดยรวมของสิ่ง
เราประกอบดวย เพ่ือใหเขาใจขอมูลเก่ียวกับสิ่งเราน้ันไดงายข้ึน 

การแปลความหมายการรับรู (Perceptual Interpretation) 
การแปลความหมายการรับรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลไดเลือกและรวบรวม

ขอมูลหรือส่ิงเราท่ีตนไดรับ จากน้ันจะทําการตีความหมายของขอมูลท่ีไดรับจากส่ิงเราโดยอาศัย
หลักการพ้ืนฐานของการตีความ 2 ลักษณะ ไดแก 

1) การจัดประเภท (Perceptual Categorization) เปนกระบวนการท่ีชวยใหบุคคลสามารถ
เขาใจตอส่ิงเราหรือขอมูลไดงาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดวยการจัดประเภทขอมูลหรือ   
สิ่งเราน้ันเขากับประเภทของขอมูลเดิมท่ีตนมีการรับรูอยูแลว เชน เม่ือบุคคลไดรับขอมูลหรือส่ิงเรา
เก่ียวกับสถาบันการศึกษาเปดใหม ก็จะสามารถเขาใจลักษณะของสถาบันการศึกษาน้ันไดงายและ
รวดเร็วมากข้ึน  หากเคยรับรูถึงประเภทสถาบันการศึกษาน้ันๆ อยูแลว รวมท้ังสามารถจัดประเภท
ขอมูลใหมท่ีเพ่ิงไดรับมาเขากับประเภทของขอมูลท่ีรับรูอยูแตเดิมได 

2) การอนุมาน (Perceptual Inference) บุคคลจะตีความขอมูลหรือส่ิงเราท่ีไดรับมาดวย
การเช่ือมโยงขอมูลหรือส่ิงเราน้ันเขากับขอมูลหรือส่ิงเราอ่ืนๆ การเชื่อมโยงดังกลาวน้ีเกิดข้ึนจากความ
เชื่อของบุคคลอันสืบเน่ืองมาจากประสบการณในอดีต เชน บุคคลมักเชื่อมโยงราคาของสินคาเขากับ
คุณภาพ  โดยมักอนุมานวาสินคาท่ีมีราคาแพงเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี หรือเชื่อมโยงวาการจบจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ  มีโอกาสไดงานทํา/ไดรับการยอมรับมากกวาการจบจากสถาบันการศึกษา
เอกชน เปนตน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2552: 116 (อางถึงในนลินี  พานสายตา, 2555: 7) มองวาการรับรูเปน
กระบวนการซ่ึงบุคคลจัดระเบียบและตีความ ความรูสึกประทับใจของตนเองเพ่ือใหความหมาย
เก่ียวกับสภาพแวดลอม แตอยางไรก็ตามการรับรูของคนๆ หนึ่งสามารถตีความหมายใหแตกตางจาก
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ความเปนจริงไดอยางมาก เชน พนักงานทุกคนในองคกรแหงหน่ึงอาจรับรูวาองคกรของตนเปนบริษัท
ที่ดีและรับผิดชอบตอสังคม แตในความเปนจริงอาจไมเปนดังท่ีรับรูก็เปนได 

จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปความหมายของการรับรูไดวาการรับรูเปนกระบวนการท่ี
บุคคลเลือกรับ จัดองคประกอบแลวแปลความหมายของส่ิงเราท่ีผานเขามาทางประสาทสัมผัสโดย
อาศัยความรูและประสบการณเดิมเปนเคร่ืองมือ ผูศึกษาจึงไดใชแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการรับรูมา
ใชประกอบการศึกษาการรับรูคุณคาในสินคาชามไกลําปาง  เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอน กระบวนการของ
การรับรู  ซ่ึงกระบวนการรับรูนี้มีความสําคัญในการตัดสินใจของผูบริโภค 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูในตราสินคา (Brand Awareness) 

 แนวคิดเก่ียวกับคุณคาตราสินคา (Brand Equity) นั้นเปนแนวคิดท่ีไดรับการคิดคนและ
พัฒนาข้ึนมาในยุคทศวรรษท่ี 1980 (Keller, 2541 อางถึงในเต็มสิริ  ต้ังจิตสมบูรณ, 2554: 9 ) โดยมี
แนวคิดเก่ียวกับตราสินคา(Brand) เปนพ้ืนฐาน ดังน้ันในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณคาตราสินคา             
จึงควรเร่ิมตนจากการทําความเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของตราสินคาเสียกอน 

สมาคมตลาดสหรัฐฯ (The American Market Association cited in Kotler, 2009:     
276 อางถึงในฐิติรัตน  มีมาก และคณะ, 2552 : 245) ใหนิยามวาตราผลิตภัณฑ (Brand) คือ                 
ชื่อ นิยาม รูปแบบ สัญลักษณ หรือรูปลักษณใดๆ ท่ีบงบอกถึงสินคาหรือบริการของผูขายหน่ึงๆ                
วามีความแตกตางจากผูอ่ืน 
 องคประกอบของตราผลิตภัณฑที่สําคัญ 5 ประการ  ดังน้ี 

1. ชื่อตราผลิตภัณฑ (Brand Name) 
2. ตราสัญลักษณ  หรือโลโก (Logo) 
3. ลิขสิทธิ์ (copyright) หมายถึง สิทธิคุมครองตามกฎหมายท่ีรัฐมอบให ชวยใหบุคคลอ่ืน               

ไมสามารถทําการลอกเลียนชื่อตราหรือโลโกได 
4. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีรัฐมอบใหแกบุคคลท่ีประดิษฐคิดคนส่ิง

ใหมข้ึน ชวยใหบุคคลอ่ืนไมสามารถลอกเลียนผลิตภัณฑ ชื่อตรา หรือโลโก กอนไดรับอนุญาตจาก
เจาของสิทธิบัตร 

5. คําขวัญ (Slogan) เปนคําโฆษณาท่ีบงบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑอยาง
สั้นๆ เพ่ือใหลูกคาจําไดงาย และเปนการเตือนความจํา (Remind) เก่ียวกับผลิตภัณฑ เชน ยํายํา :              
แนที่รสชาติ คอลเกต: ฟนไมผุอยูแลว เปนตน 
  นอกจากน้ีตราสินคายังประกอบไปดวยคุณคาทางดานกายภาพ(Physical Value) คุณคา
ทางดานหนาท่ีใชสอย (Functional Value) และคุณคาทางดานจิตวิทยา (Psychological Value)  
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ซ่ึงสงผลใหสินคาหรือบริการมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวข้ึนดวย (Keller, 2541 อางถึงในเต็มสิริ  
ต้ังจิตสมบูรณ, 2554: 9)   
 เสรี  วงศมณฑา (2540: 41) อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 10 ไดอธิบายถึงลักษณะ
ของตราสินคา (Brand) วาควรจะตองมี (1) บุคลิกท่ีย่ังยืน (Durable Personality) ประกอบดวย      
การรวมกันทางดานคุณคาทางกายภาพ (Physical Value) และคุณคาดานการใชสอย (Functional 
Value) ตลอดจนคุณคาดานจิตวิทยา (Psychological Value) (2) การตัดสินใจซ้ือสินคาเกิดข้ึน
เพราะผูบริโภคมีความรูสึกท่ีถูกตองและมีความพึงพอใจตอตราสินคา (3) ผลิตภัณฑเปนส่ิงท่ีสรางได
ในโรงงานแตคุณคาของตราสินคาเกิดจากการรับรูภาพลักษณ (Perceptual  Image) ของผูบริโภค 
และ (4) คูแขงขันสามารถเลียนแบบคุณลักษณะของสินคาไดแตคุณคาของตราสินคาคูแขงไมสามารถ
เลียนแบบได เพราะเปนเอกลักษณท่ีอยูในใจผูบริโภค ซ่ึงน่ันหมายความวาการท่ีผูบริโภคซ้ือ 10 สินคา
ใดสินคาหน่ึงน้ันเปนเพราะตราสินคาแตกตางกัน ดังน้ันตราสินคาท่ีประสบความสําเร็จจึงเปนตรา
สินคาท่ีแตกตางในใจผูบริโภค       
 ตราสินคาจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณท่ีมีความซับซอน (Kotler, 2543 อางในณฐกร วรอุไร, 
2548 ; เต็มสิริ ต้ังจิตสมบูรณ, 2554: 10) ซ่ึงสามารถส่ือความหมายไดถึง 6 ระดับ อันไดแก 
คุณสมบัติ (Attribute) ตางๆ ของตราสินคา ซ่ึงเชื่อมโยงไปสูคุณประโยชน (Benefit) ทั้งทางดาน
หนาท่ีใชสอยและทางดานอารมณและนําไปสูการแสดงถึงคุณคา  (Value) ในขณะเดียวกันตราสินคา
สามารถส่ือถึงวัฒนธรรม (Culture) อยางเชนวัฒนธรรมองคกรหรือวัฒนธรรมของประเทศผูผลิตได 
รวมถึงตราสินคาแตละตราตางก็มีบุคลิกภาพ (Personality) ซ่ึงบงบอกไดถึงลักษณะของผูใชตรา
สินคาน้ัน 
 ตราสินคา นอกจากจะมีความสําคัญตอเจาของสินคาแลว ยังชวยสรางความม่ันใจใหเกิดกับ
ผูบริโภคอีกทางหน่ึง  เพราะตราสินคาน้ันแสดงถึงคุณภาพ คุณคาของสินคา ซ่ึงจะสงผลตอความ             
พึงพอใจท่ีผูบริโภคมีตอสินคาน้ันอยางตอเน่ือง ดังน้ันการสรางเอกลักษณตราสินคา (Brand Identity) 
จึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงในการสรางตราสินคาในการท่ีจะสรางเอกลักษณท่ีโดดเดนและแตกตางจากผู
แขงขัน  เพ่ือตอบสนองความตองการในการตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินคาใหมากท่ีสุด  ตราสินคาจึงเปน
ความสัมพันธรวมท่ีประกอบกันในใจของผูบริโภคโดยเกิดจาก (ชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 11) 

1. เจาของสินคา : ในฐานะผูผลิต ออกแบบ ต้ังชื่อ ต้ังราคา ใหบริการ และกําหนดรูปแบบ
การจัดจําหนายตราสินคา 

2. ตัวสินคา : คุณภาพของสินคา ตําแหนงสินคา ภาพ และเสียงท่ีส่ือสารผานการโฆษณา  
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย พนักงานขาย และการตลาดตรง 
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  3. ผูบริโภค : การเปดรับสื่อ การตีความขอมูลจากส่ือ การรับรู ทัศนคติ และประสบการณ
จากการใชสินคา 
 ในการท่ีผูบริโภคจะจําแนกความแตกตางระหวางสินคาย่ีหอหน่ึงกับอีกย่ีหอหน่ึง  ผูบริโภคจะ
ใชการจําแนกตามการจดจําไดถึงลักษณะท่ีแตกตางกันของสินคาบริการท่ีไดรับ 
 ผูศึกษาไดใชแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูในตราสินคามาใชอธิบายการรับรูคุณคาตรา
สินคาชามไกลําปาง  เน่ืองจาก “ชามไกลําปาง” ถือเปนตราสินคาหน่ึง  ท่ีมีชื่อและสัญลักษณบงบอก
วามีความแตกตางจากผู อ่ืน มีคุณประโยชนทางดานประโยชนใชสอย  และมีคุณคาทางจิตใจ  
สามารถส่ือถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน เชนเดียวกับคอตเลอร (Kotler 2543, อางถึงในณฐกร วรอุไร, 2548)   
   

แนวความคิดคุณคาตราสินคาจากการรับรูตราสินคา 
  Aaker (อางถึงในณปภา  ชวเลิศสกุล, 2553: 7) กลาวถึงคุณคาตราสินคาวา หมายถึงกลุม
ของสินทรัพย (Asset) ที่เช่ือมโยงกับช่ือตราสินคาและสัญลักษณที่สามารถเพ่ิมหรือลดมูลคาตราสินคา
และบริการใหกับบริษัท 
 การสรางตราสินคา ผูวางแผนการส่ือสารการตลาดจะตองทําใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเกิด
ความรูสึกดังน้ี (Aaker, 1991 อางถึงในชัยนันท เพ็ชรอําไพ, 2552: 11) 

1. การสรางคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ซ่ึงเปนการวัดคุณคาตราสินคาของ
ผูบริโภคในสายตาของผูบริโภค 

2. การสรางความรูในตราสินคา (Brand Knowledge) เพ่ือใหกลุมเปาหมายถึงคุณสมบัติ
และประโยชนของตราสินคา 

แนวคิดคุณคาตราสินคา (Brand Equity) สามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุม 
(Kamakura, cited in Reizebos, 1994 อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 17-18) คือ  

1.คํานิยามของคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ในมุมมองของบริษัท (Firm,s 
Perspective) ซ่ึงตามมุมมองน้ีจะมองคุณคาดังกลาววาเปนทรัพยอยางหน่ึงของบริษัทท่ีสามารถตี
ราคาเปนเงินลงทุนในบัญชีงบดุล รวมท้ังยังเปนทรัพยท่ีสามารถซ้ือ -ขายได  โดยใหคํานิยามไววา 
“คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) น้ันก็คือกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเปนผลมา
จากการท่ีสินคาน้ันๆ มีตราสินคา”(Leuthesser,1998 อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 17) 

คุณคาของตราสินคาในมุมมองของบริษัทมีความหมายโดยสรุป คือเปน “มูลคาเพ่ิม”              
ทางการเงินท่ีตราสินคาจะทําใหเกิดข้ึนกับบริษัท หรือจะสงผลประโยชนใหกับบริษัท กลาวอีกนัยหน่ึง
ก็คือเปนผลประโยชนทางการเงินท่ีจะเกิดข้ึน เน่ืองจากสินคาของบริษัทมีตราสินคา (Brand) นั้นๆ   
ติดอยู 
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คํานิยามของคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ในมุมมองของผูบริโภค (Consumer,s 
Perspective) ซ่ึงตามมุมมองน้ี จะมองคุณคาของตราสินคาน้ันก็คือคุณคาเพ่ิม (Added  Value)                
ที่เมื่อเกิดข้ึนในใจของผูบริโภคแลว จะทําใหผูบริโภค “รูสึก” วาสินคาตราน้ันๆ มีคุณคาสูงกวาท่ีเปน
จริงจากคุณสมบัติท่ีสินคาน้ันๆ มีอยู  โดยใหคํานิยามวา “คุณคาของตราสินคา (Brand Equity)                
นั้นก็คือ คุณคาเพ่ิม (Added  Value) ซ่ึงตราสินคา (Brand) ไดทําใหเกิดข้ึนกับสินคา (Product)”  
(Aaker. cited in Park and Srinivasan, 1994 อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 18) 

คุณคาของตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค มีความหมายโดยสรุป คือเปน “คุณคาเพ่ิม”               
ที่ตราสินคาจะทําใหเกิดข้ึนในใจของผูบริโภค  ซ่ึงจะทําใหผูบริโภค “รูสึก” วาสินคาน้ันๆ มีคุณคา 
“สูงกวา” คุณคาท่ีสินคาน้ันๆ มีอยูจริงและเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค 

เสรี วงษมณฑา (2540: 43) ไดใหความหมายวาไวคุณคาตราสินคา (Brand Equity) 
หมายถึง การท่ีตราสินคาของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตาของลูกคา ซ่ึงเปนผูซ้ือนักการตลาด
จะตองพยายามสรางคุณคาตราสินคาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได กลาวคือการท่ีคนมีความรูเก่ียวกับ
ตราสินคา  มีผลในการสรางความแตกตางใหตราสินคาและมีผลกอใหเกิดพฤติกรรมของตราสินคาน้ัน  
คุณคาของตราสินคาจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคา มีความรูสึกท่ีดีตอตราสินคาอยาง
มั่นคง จดจําตราสินคาน้ันไดดวยคุณลักษณะท่ีไมซ้ํากับตราสินคาอ่ืน   
    

องคประกอบทางดานการรับรูในตราสินคา 
 การรับรูในตราสินคา (Brand Awareness)  คือ ความสามารถในการแยกแยะหรือระบุถึง
ตราสินคาภายใตสถานการณท่ีแตกตางกันออกไปได  ซ่ึงเปนผลมาจากความแข็งแกรงของขอมูล
เก่ียวกับตราสินคา (Brand Nodes)  ในความทรงจําของผูบริโภค  โดยการรับรูในตราสินคาน้ัน
สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ  คือ ระดับการจดจําได (Recognition) และระดับการระลึกได 
(Recall) ถึงตราสินคา (Keller, 2539 อางถึงในเต็มสิริ  ต้ังจิตสมบูรณ, 2554: 27-28)  

1. การจดจําได ถึงตราสินคาเปนความสามารถในการยืนยันวาเคยไดพบเห็นตราสินคาน้ันๆ 
แลวในชวงเวลากอนหนาน้ี  ซ่ึงการรับรูในตราสินคาระดับน้ี ยังไมเพียงพอตอการตัดสินใจใดๆ                 
ของผูบริโภค เพราะพวกเขาไมสามารถจะอธิบายไดถึงรายละเอียดของตราสินคาน้ันได การรับรูใน
ตราสินคาจะมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดก็ตอเม่ือมีความสามารถในระดับท่ี
ระลึกได   

2. ระดับท่ีระลึกได  คือ การท่ีผูบริโภคสามารถนึกถึงตราสินคาน้ันๆ ไดเอง เม่ือมีการเอยถึง
ประเภทสินคา (Product  Category)  หรือคําบอกใบตางๆ   



17 
 

 การรับรูในตราสินคามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค เน่ืองมาจาก
สาเหตุสําคัญ 3 ประการ ขอแรกผูบริโภคจําเปนท่ีจะตองระลึกถึงตราสินคาได  เม่ือนึกถึงประเภท
สินคาท่ีตนเองตองการซ้ือ เหตุผลขอถัดมาคือการรับรูในตราสินคาสามารถมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคได โดยตราสินคาน้ันจะถูกบรรจุเขาไปในชุดของตราสินคาท่ีจะถูกพิจารณา ถึงแมวาใน
ขณะน้ันจะยังปราศจากการเชื่อมโยงใดๆ เลย ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนบอยในการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีระดับ
ความเก่ียวพันตํ่า (Low Involvement) สําหรับเหตุผลขอสุดทายก็คือการรับรูในตราสินคาน้ัน
สามารถมีอิทธิพลตอการสรางและเพ่ิมความแข็งแกรงใหกับการเชื่อมโยงตราสินคาอันจะกอใหเกิด
ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) ในผูบริโภค (Keller, 2539 อางถึงในเต็มสิริ ต้ังจิตสมบูรณ 
,2554: 28) 
 Aaker, 1991 (อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 18-22) ไดอธิบายวาคุณคาของตรา
สินคาน้ัน  มีองคประกอบ 5 อยางดวยกัน คือ 

1. การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) 
 การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness) เกิดจากการท่ีผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ ผานประสาทสัมผัส  ซ่ึงเกิดจากการเปดรับ (Exposure) ขาวสารของผูบริโภค อีกท้ัง                
การตระหนักรูยังเปนส่ิงท่ีชวยสรางใหผูบริโภคมีความรูเก่ียวกับตราสินคา (Brand Knowledge) หรือ
ชวยใหผูบริโภคนึกไดวาตนรูอะไรเก่ียวกับตราสินคาน้ันบาง  ดังน้ันการมีความรูเก่ียวกับตราสินคาจึง
เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา ท้ังในแงคุณสมบัติและคุณประโยชนตางๆ 
ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภค 
  Aaker, 1996 (อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 20) ไดอธิบายเก่ียวกับการตระหนักรูใน
ตราสินคา (Brand Awareness) ไววา การตระหนักในตราสินคาเปนส่ิงท่ีสามารถชวยวัดการรูจักตรา
สินคา (Recognition) ของผูบริโภคและชวยในการวัดการระลึกถึงตราสินคา (Recall) รวมถึงการวัด
ตราสินคาท่ีอยูในใจของผูบริโภค (Top of Mind the first brand recall) ดังน้ันในการวัดการรูจัก 
(Recognition) และการระลึก (Recall) ในตราสินคาจึงมีความสําคัญท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึง             
การรับรูเก่ียวกับตราสินคาของผูบริโภค 
 การรูจักตราสินคา(Brand Recognition) เปนส่ิงท่ีสะทอนถึงความคุนเคยของผูบริโภคท่ีมา
จากการเปดรับส่ือในอดีต  โดยผูบริโภคไมจําเปนตองจําวาไดพบเห็นตราสินคาน้ีท่ีไหนมากอน                
ทําไมตราสินคาดังกลาวจึงมีความแตกตางจากตราสินคาอ่ืน  หรือตราสินคาน้ีเปนตราสินคาในกลุม
ผลิตภัณฑใด  ดังน้ันในการวัดการรูจักตราสินคา (Brand Recognition) จึงเปนเพียงการท่ีผูบริโภค
จดจําไดวาเคยไดยิน  หรือเคยเปดรับตราสินคาน้ีมากอนหรือไม 
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 การระลึกในตราสินคา(Brand Recall) เปนการท่ีผูบริโภคสามารถนึกถึงตราสินคาน้ันได  
โดยท่ีไมมีเหตุการณหรือส่ิงของใดท่ีเก่ียวของกับตราสินคาน้ันปรากฏอยูตรงหน า หรือเม่ือถามถึง
สินคาใดสินคาหน่ึงแลวผูบริโภคสามารถบอกรายละเอียดเก่ียวกับตราสินคาน้ันได แสดงวาผูบริโภค
สามารถระลึกถึงตราสินคาน้ันได  และน่ันหมายความวาตราสินคาน้ันตองเปนตราสินคาท่ีอยูในใจของ
ผูบริโภค 
 ดังน้ันการสรางการตระหนักรูในตราสินคา(Brand Awareness) ดวยการสรางการรูจัก 
(Recognition) และการระลึกถึงตราสินคา (Recall) จึงเปนส่ิงจําเปนในตลาดท่ีมีการแขงขันสูงใน
ปจจุบันมาก Kaferer, 1992 อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 20) ไดอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  
การตระหนักในตราสินคา(Brand Awareness) วาเปนสวนหน่ึงท่ีชวยในการประเมินคุณคาของตรา
สินคา (Brand Equity) เพราะเปนส่ิงท่ีชวยใหทราบวามีคนรูจักตราสินคาของตนมากนอยเพียงใด  
และตระหนักถึงคําม่ันสัญญาท่ีตราสินคาน้ันแสดงออกมา  ฉะน้ันหากตราสินคาใดไมมี  (Brand 
Awareness) ก็เทากับวาตราสินคาน้ันไมมีความนาสนใจและไมมีความหมายแตอยางใดในสายตาของ
ผูบริโภค     

2. ความภักดีในตราสินคา(Brand Loyalty)  
  ความภักดีในตราสินคา การท่ีตราสินคาใดๆ มีจํานวนผูบริโภคใหความภักดีตอตราสินคาสูง
จะเปนประโยชนตอนักการตลาดเปนอยางมากเพราะนักการตลาดจะสามารถคาดหวังหรือพยากรณ
ยอดขาย,ผลกําไรไดคอนขางแมนยํา (Aaker, 1996 อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 21) และใน
แงของการตลาด  ตนทุนในการรักษาผูบริโภคท่ีมีความภักดีตอสินคาอยูแลว  จะใชตนทุนท่ีตํ่ากวาการ
ชักจูงผูบริโภคกลุมใหมๆ เขามา ดังน้ันนักการตลาดจึงตองพยายามทําใหผูบริโภคมีความภักดีตอตรา
สินคาใหไดมากท่ีสุด 

3. การรับรูถึงคุณภาพของสินคา (Perceived Quality) 
  การท่ีผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของสินคา (Perceived Quality) ซ่ึงมีคุณภาพท่ีดีทําให
สามารถยกระดับฐานะของตราสินคาไดดวยเหตุผลตางๆ มากมาย  ในการสรางทัศนคติของผูบริโภค
ใหเกิดการรับรูในดานคุณภาพน้ัน นักการตลาดจะตองสรางความเขาใจในคําวา “คุณภาพ” ใหถูกตอง
เสียกอนวาผูบริโภคในแตละกลุมในแตละวัฒนธรรมน้ันเปนอยางไร หรืออาจกลาวไดวาการเขาใจใน
ตัวลูกคาน้ันเอง (Understanding Customer) จึงจะสามารถสรางคุณภาพของสินคาท่ีดีไปสรางให
เกิดทัศนคติท่ีดีตอผูบริโภคได   

4. การท่ีผูบริโภคสามารถเช่ือมโยงส่ิงตางๆ ของสินคา (Brand Associations) 
  การท่ีผูบริโภคสามารถเช่ือมโยงส่ิงตางๆ ของสินคา (Brand Associations)  ประกอบไปดวย 
คุณลักษณะของสินคา  สัญลักษณ  พรีเซ็นเตอร ฯลฯ ท่ีเก่ียวกับตราสินคาน้ันเขาดวยกันได  ซ่ึงเปน
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สิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนส่ิงสําคัญท่ีใชสงเสริมการบริหารคุณคาตราสินคา  การเชื่อมโยงส่ิงตางๆ 
ของตราสินคา (Brand Associations) นี้จะถูกผลักดันดวยเอกลักษณตราสินคา (Brand Identity) 
นั้นเอง 

5. สินทรัพยประเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets) 
 ทรัพยสินอ่ืน (Other Proprietary Brand Assets)  หมายถึงทรัพยสินใดๆ ท่ีเกิดจากตรา
สินคาและสามารถประเมินมาเปนคาตราสินคาได เชน ลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร  สิทธิประโย ชน  
เคร่ืองหมายการคา  ชองทางการจําหนาย ส่ิงตางๆ เหลาน้ีจะชวยปกปองการลอกเลียนแบบท่ีจะทํา
ใหเกิดความสับสนจากบริษัทคูแขง  สินทรัพย  และตราสินคาจึงเปนส่ิงท่ีตอง สรางใหเกิด
ความสัมพันธตอกันเพ่ือใหเกิดคุณคาสูงสุดตอตราสินคา (Keller 2534 อางถึงในณปภา ชวเลิศสกุล , 
2553: 12) 
 สรุป การรับรูในตราสินคาคือการท่ีบุคคลจดจําหรือระลึกถึงตราสินคาหน่ึงๆ ได มีบทบาท
สําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ  และเปนตัวผลักดันท่ีทําใหเกิดคุณคาตราสินคาข้ึนมาได 
ในเร่ืองของการรับรูน้ัน ใชแนวคิดและทฤษฎีการรับรูตราสินคา (Keller, 2539  อางถึงในเต็มสิริ               

ต้ังจิตสมบูรณ, 2554: 27)  เพ่ือการวัดระดับการรับรูตราสินคาชามไกลําปาง  ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 
ระดับ  คือ  ระดับการจดจําได (Recognition) และระดับการระลึกได (Recall)  ถึงตราสินคา  
 

แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 
 Kath Woodward (Kath Woodward, 2000: 7 อางถึงในเปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ, 
2553: 26) กลาววาอัตลักษณถูกกอตัวข้ึนโดยผานการปฏิสังสรรคระหวางบุคคล และบุคคลหน่ึงๆ 
สามารถท่ีจะมีอัตลักษณท่ีหลากหลาย  และเม่ือบุคคลยอมรับอัตลักษณใดอัตลักษณหน่ึงในเวลาน้ัน 
มันจะมีกระบวนการท่ีแตกตางกันในการแทนท่ี ในขณะท่ีบุคคลทําการกําหนดตําแหนงของตัวเอง              
ก็จะถูกกําหนดตําแหนงจากผู อ่ืนในโลกทางสังคมเสมอ อัตลักษณจึงเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสัมพันธของเรากับคนอ่ืนและสังคมท่ีเราอาศัยอยู อัตลักษณจึงเก่ียวของ กับการมองตัวเราเอง
ที่วา “ฉันมองตัวเองอยางไร  และคนอ่ืนๆ มองฉันอยางไร” มันเปนการกําหนดตําแหนง (position) 
ที่ระลึกรูทางสังคม  ซ่ึงเกิดข้ึนจากคนอ่ืนรับรูดวย ไมไชแคตัวเราเทาน้ัน อยางไรก็ตามการท่ีเรามอง
ตัวเองอยางไรและคนอ่ืนมองเราน้ันอาจไมสอดคลองกันเสมอไป 
 Berger and Luckman,1996: 173 อางถึงในประสิทธิ์  ลีปรีชา, 2551: 124) กลาววา                
อัตลักษณเปนส่ิงท่ีถูกสรางหรือกอปรรูปข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม  ซ่ึงมีท้ังท่ีถูกสรางข้ึนโดยคน
ภายนอกและจากคนภายใน เม่ือตกผลึกแลวอาจจะคงความเปนลักษณะเฉพาะ เล่ือนไหล หรือเปล่ียน
รูปไป  บนพ้ืนฐานของความสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับคนอ่ืนและบริบทท่ีแตกตางออกไป  
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 จากแนวคิดขางตน อัตลักษณคือคุณลักษณะเฉพาะตัว ซ่ึงเปนตัวบงชี้ของลักษณะเฉพาะของ
ตัวบุคคล  สังคม  ชุมชนนั้นๆ และเกิดมาจากการสรางวัฒนธรรม การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ
สําหรับการศึกษาคร้ังน้ีก็เพ่ืออางอิง และอธิบายถึงอัตลักษณชามตราไกใหชัดเจนยิ่งข้ึน  
 

อัตลักษณกับวัฒนธรรม 
 อัตลักษณเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม อัตลักษณบงบอกถึงความเปนตัวตนของปจเจกหรือ
กลุมคนวามีลักษณะเปนเอกลักษณเชนไรบาง มีความแตกตางจากคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนอยางไร                 
อัตลักษณมีลักษณะท่ีเล่ือนไหล ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและกาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประการ
สําคัญคือ  อัตลักษณนั้นสามารถถูกสรางหรือนิยามข้ึนไดโดยท้ังคนในและคนนอก (ประสิทธิ์  ลีปรีชา, 
2551: 163 อางถึงในเปลวเทียน  เจษฎาชัยยุทธ, 2553: 27) 
 

อัตลักษณศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินทางวัฒนธรรม  
ความหมายและขอบขายวัฒนธรรมคําวา “วัฒนธรรม” หมายความวา “ลักษณะท่ีแสดงถึง

ความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดี
งามของประชาชน” เปนคําที่เกิดข้ึนในภาษาไทยในสมัยท่ีรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี (ทรงคุณ  จันทจรและคณะ, 2552: 12) คําเดิมเปนภาษาอังกฤษ คือ “Culture” 

วัฒนธรรมเปนสวนประกอบท่ีสลับซับซอนของจิตวิญญาณ  วัตถุ สติปญญา และอารมณซ่ึงประกอบ
กันข้ึนเปนสังคมหรือหมูคณะ วัฒนธรรมมิไดหมายถึงเฉพาะเพียงศิลปะและวรรณกรรมเทาน้ัน              
แตหมายถึงฐานนิยมตางๆ ของชีวิต สิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของมนุษย ระบบคานิยมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อ ซ่ึงปรากฏในรูปธรรมตางๆ และไดตกทอดมาถึงเราในปจจุบันเปนแบบอยาง
หรือการดํารงชีวิตของกลุม ซ่ึงสมาชิกเรียนรูถายทอดกันไปดวยการอบรมส่ังสอนท้ังทางตรงและ
ทางออมหรือหมายความงายๆ วาแบบแผนชีวิตความเปนอยูของชนกลุมหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงเปน
วิถีชีวิตการปฏิบัติและส่ิงของท่ีเปนผลมาจากการสะสมถายทอดจากกลุมบุคคลกลุมหน่ึงไปสูรุนถัดๆ  
ไปเพ่ือแสดงความเปนเอกลักษณหรือเคร่ืองบงชี้ความเปนกลุมชนของกลุมบุคคลน้ันๆ  เปนวิถีการ
ดําเนินชีวิตของสังคมเปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิดใน
สถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถแกไขและซาบซ้ึงรวมกัน  

วัฒนธรรมไทยเปนวิถีชีวิตท่ีคนไทยไดเลือกสรรปรับปรุงแกไขจนถือวาเปนส่ิงท่ีดีงาม
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและไดใชเปนเคร่ืองมือหรือเปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาใน
สังคมซ่ึงสังคมจะตองปรับและรักษาไวใหเจริญงอกงาม เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติรวมกันเปน
แนวเดียวกันอยางตอเน่ืองของสมาชิกในสังคมสืบทอดเปนมรดกทางสังคมตอจากอดีตหรืออาจเปน
สิ่งประดิษฐคิดคนสรางสรรคข้ึนใหมหรืออาจรับเอาส่ิงท่ีเผยแพรมาจากสังคมอ่ืนๆ  ทั้งหมดน้ีหาก
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สมาช ิกยอมรับและยึดถือเปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติรวมกันก็ยอมถือวาเปนวัฒนธรรมของสังคมน้ัน
(ทรงคุณ จันทจรและคณะ, 2552: 12 ) 
 วัฒนธรรมจึงมีขอบขายครอบคลุมความคิด ความเชื่อ วิถีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การปฏิบัติตอกันของคน และผลงานที่มนุษยสรางข้ึนและส่ังสมท้ังท่ีเปนศิลปหัตถกรรมและภูมิปญญา
ชาวบาน 
 การศึกษาคร้ังน้ีจึงใชแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณกับวัฒนธรรมในการสนับสนุนขอมูลของชาม
ไกลําปางวาเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง มีประวัติความเปนมายาวนาน  ดํารง
เอกลักษณศิลปหัตถกรรมทองถ่ินของจังหวัดลําปาง 
 

ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical  Indication หรือ GI)  

 ในความหมายโดยตรง “สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร”  หมายถึง ชื่อทางภูมิศาสตร (Geographical 
name)  ที่มีความหมายชัดแจงแสดงถึงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรแหงหน่ึงแหงใด  ไมวาจะใชเปนชื่อตําบล 
อําเภอ  จังหวัด แควน หรือประเทศ เชน ไขเค็มไชยา  นํ้าปลาระยอง  ไวนบอรโดซ  เคร่ืองหนังอิตาลี  
ซิการฮาวานา ไวนเบอรกันดี  เหลาเชอร่ี  สก็อตชวิสก้ี  เนยแข็งโรคฟอรด  ชาซีลอน  นาฬิกาสวิส  
แฮมปารมา ฯลฯ (Helbling, 1997: 51 อางถึงในจักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม, 
2556: 11)  สวนอีกนัยหน่ึงส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรอาจเปนส่ิงบงชี้ท่ีมีความหมายโดยออม (Indirect  
geographical  indications)  ซ่ึงไมไดบงแสดงถึงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรอยางชัดแจง  หากแตอาจส่ือให
ประชาชนเขาใจถึงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรแหงใดแหงหน่ึงได  ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรโดยออมอาจจะเปน
สัญลักษณหรือช่ือก็ได เชน คําวา “ยาโม” อาจเปน  สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรท่ีใชกับสินคา  เพ่ือแสดงวา
สินคาน้ันมีท่ีมาจากพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา หรือคําวา “รอยเกาะ” หมายถึงสินคาจากจังหวัดสุ
ราษฎรธานี  คําวา “Down under”  หรือคําวา “Kangaroo” หมายถึง สินคาจากประเทศ
ออสเตรเลีย  รูปแบบแผนท่ีประเทศไทยแสดงถึงประเทศไทย รูปอนุสาวรียทาวเทพสตรีและ                 
ทาวศรีสุนทรแสดงถึงจังหวัดภูเก็ต  รูปหอไอเฟลอางถึงเมืองปารีสหรือประเทศฝร่ังเศส  รูปเทพี
เสรีภาพแสดงถึงนครนิวยอรค และรูปหอเอนเมืองปซาแสดงถึงเมืองปซาในประเทศอิตาลี  ดังน้ี                   
เปนตน 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 

 พระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546  ไดกําหนดคํานิยามของ”สิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร” ไวกวางๆ วาหมายถึง “ชื่อสัญลักษณ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีใชเรียกหรือใชแทนแหลง
ภูมิศาสตร  และท่ีสามารถบงบอกวาสินคาท่ีเกิดจากแหลงทางภูมิศาสตรน้ันเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ  
ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว” อันแสดงวากฎหมายไทยมิไดจํากัด
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ความหมายของส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไวเฉพาะ “ชื่อทางภูมิศาสตร” เทาน้ัน  ส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีส่ือหรือ
แสดงถึงความเช่ือมโยงระหวางคุณภาพหรือคุณลักษณะของสินคากับแหลงภูมิศาสตรไดแลว  ส่ิงน้ันก็
อาจไดรับความคุมครองเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไดท้ังส้ิน (จักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร  
เศรษฐศิโรตม, 2556) 

เง่ือนไขของการขอรับความคุมครอง 
 เง่ือนไขสําคัญในการขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ไดแก คุณภาพ  ชื่อเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ของสินคาท่ีจะใชกับส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรน้ัน  จะตองมีความสัมพันธกับ
ทองถ่ินหรือสถานท่ีภูมิศาสตรน้ัน (ปจฉิมา  ธนสันติ, 2555: 237 อางถึงในรัฐศิรินทร ตมิศานนท, 
2556: 63) 
 

ชามไกลําปาง (Lampang Chicken Bowl) 
เลขท่ีคําขอ  54100083      วันท่ียื่นคําขอ  8  กันยายน  2554 
สิ่งที่บงชี้ทางภูมิศาสตร ชามไกลําปาง 
รายการสินคา  ชามและผลิตภัณฑเซรามิกประเภทเคร่ืองใชบนโตะอาหารท่ีวาดลวดลายไก 
   ดอกโบต๋ัน และตนกลวย 
ผูขอข้ึนทะเบียน  สมาคมเคร่ืองปนดินเผาลําปาง 
ที่อยู     277  ถนนไฮเวยลําปาง-งาว  ตําบลสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
                               52100   

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา 
 คํานิยาม 
 ชามไกลําปาง (Lampang Chicken Bowl) หมายถึงผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาประเภท
เคร่ืองใชบนโตะอาหาร ท่ีผลิตข้ึนในจังหวัดลําปางมีลักษณะเฉพาะถ่ินท่ีโดดเดนท้ังกระบวนการผลิต
และลวดลายท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดลําปาง 
 ลักษณะของสินคา 

1. ประเภทสินคา เคร่ืองใชบนโตะอาหาร 
2. ลักษณะทางกายภาพ 

 - เน้ือดิน เหนียว มีความแข็งแกรง คงรูป 
 - ลวดลาย ลวดลายไก ดอกโบต๋ัน และตนกลวย จากการวาดดวยมือ 
 - ขนาด  มีขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก 
 - ส ี  มีสีขาวเคลือบใสและเคลือบทึบ หรือมีสีครีมเคลือบใส 
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2. กระบวนการผลิต การผลิตชามไกลําปางซ่ึงมีเพียงแหงเดียวในประเทศไทย มีกระบวนการ
ผลิต ดังน้ี 
 - การเตรียมเน้ือดิน นําดินขาวลําปางผสมกับดินดํา และผสมวัตถุดิบอ่ืน ไดแก หินฟนมา 
(Feldspar) ทรายแกว (quartz/silica) นําสวนผสมตาม 1 มาผสมกับนํ้าใหเปนดิน หรือนํามาอัดให
เปนแทง เพ่ือเตรียมข้ึนรูป 
 

- การข้ึนรูป 
   1. การหลอเท (Slip casting) โดยการเทนํ้าดินลงในแมพิมพปูนพลาสเตอร 

2. การข้ึนรูปโดยใชจิ๊กเกอร (Jiggering) นําดินแทงมาข้ึนรูปโดยใช Jiggering 
machine 

3. การข้ึนรูปโดยใชเคร่ืองโรลเลอรเฮด (Roller Head) นําดินแทงมาข้ึนรูปโดยใช
เคร่ือง Roller Head machine 

4. ใชมีดตกแตงช้ินงานและใชฟองนํ้าเช็ดชิ้นงาน 
5. นําชิ้นงานที่ไดผึ่งใหแหง หรือทําการเผาดิบ (Biscuit Firing) ท่ีอุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส 
 

- การเคลือบ 
1. น้ําเคลือบใสมีสวนประกอบของ หินฟนมา (Feldspar) ทรายแกว 

(quartz/silica) และหินปูน 
2. ทําการเคลือบผลิตภัณฑโดยการจุมเคลือบหรือพนเคลือบ 

3. การวาดลวดลายและการเผา 
3.1 กรณีการวาดลวดลายใตเคลือบ 

- นําผลิตภัณฑท่ีตกแตงแลวมาวาดลวดลาย ดวยสีสําเร็จรูป (Color Stain) โดยมี 
องคประกอบการวาดลายเปนลายไก ตนกลวย และดอกโบต๋ัน 

3.2 นําไปเผาแบบสันดาปสมบูรณ ท่ีอุณหภูมิ 1,200-1,250 องศาเซลเซียส เปนเวลา   
6-9 ชั่วโมง 

4. กรณีวาดลวดลายบนเคลือบ 
4.1 นําผลิตภัณฑชุบเคลือบสีขาวเคลือบใส เคลือบทึบ หรือสีครีมเคลือบใส 
4.2 นําไปเผาในเตาอุณหภูมิ 1,200-1250 องศาเซลเซียส 
4.3 นําผลิตภัณฑท่ีเผาแลวมาวาดลวดลาย และนําไปเผาซํ้าอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 800 องศา 

เซลเซียส เปนเวลา 2-3 ชั่วโมง 
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4. การบรรจุหีบหอ 
รายละเอียดบนฉลากใหประกอบดวยคําวา “ชามไกลําปาง”และ/หรือ “Lampang Chicken  

Bowl” 
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดลําปางมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนรูปยาวรี ภูมิประเทศมีลักษณะเปนท่ีราบสูงมีภูเขาอยูท่ัวไป  
สูงจากระดับนํ้าทะเล 268.80 เมตร ตามลักษณะทางกายภาพดานธรณีสันฐานวิทยาเปนแหลงท่ีมีแร
ดินขาวและดินดําจํานวนมาก ซ่ึงใชเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการผลิตชามไกลําปาง 
 ประวัติความเปนมา 
 เร่ิมมีการผลิตชามไกข้ึนในจังหวัดลําปาง เม่ือป พ.ศ.  2500 โดยชาวจีนไดรวมกันกอต้ัง
โรงงานแหงแรกช่ือ โรงงานรวมสามัคคี หลังจากไดมีการพบแหลงดินขาวท่ีอําเภอแจหม ในระหวางป 
พ.ศ.2502-2505 มีกลุมชาวจีนไดชวนกันมากอต้ังโรงงานเพ่ิมข้ึน ทําใหกลายเปนแหลงผลิตชามไก
มากกวาแหลงอ่ืนในประเทศ ตอมาในราวป 2505–2510 เปนชวงสําคัญของเซรามิกลําปาง เน่ืองจาก
มีการเปดโรงงานผลิตถวยชามเปนจํานวนมากแตไมประสบความสําเร็จ เกิดการสูญเสียวัตถุดิบ 
คุณภาพสินคาไมสมํ่าเสมอ ราคาจึงตกตํ่า ขายไดเฉพาะในทองถ่ินเทาน้ัน 
 ในป พ.ศ. 2516  มีการกอต้ังชมรมเคร่ืองปนดินเผาลําปางข้ึน  ดวยวัตถุประสงคเพ่ือผลักดัน
ราคาถวยชามตราไกใหมีมาตรฐานและไมใหมีการตัดราคากันเอง  ในชวงแรกของการกอต้ังมีสมาชิก
รวม 18 โรงงาน ความรุงโรจนของอุตสาหกรรมเซรามิกลําปางมีมาอยางตอเน่ือง มีการปรับปรุงและ
การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เชน มีการปรับเปล่ียนระบบเชื้อเพลิง  จากการใชฟนมาเปนใชแกส  
แอลพีจี ซ่ึงเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีข้ึน ประหยัดเชื้อเพลิงและลด
มลภาวะ สามารถสงออกไปขายตางประเทศ 
 ตอมาในป พ.ศ.2532 ไดมีการกอต้ังสมาคมเคร่ืองปนดินเผาลําปางข้ึน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประสานงานกับภาครัฐใหแกสมาชิกสมาคมฯ  และจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเผยแพรอุตสาหกรรมเซรามิก
ใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย  โดยสมาคมฯ รวมกับจังหวัดลําปาง จึงมีการจัดงาน “ลําปางเซรามิกแฟร” 
ระหวางวันท่ี 1–10 ธันวาคม ของทุกป มีการจัดงานติดตอกันมาจนถึงปจจุบัน และไดบรรจุอยูใน
ปฏิทินทองเท่ียวประจําปไปแลว  เพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติ  รวมท้ังสรางรายไดใหกับจังหวัดลําปางเปนอันมาก ดวยเอกลักษณเฉพาะของชามไก
ลําปาง  ทําใหจังหวัดลําปางท่ีเปนเมืองอูอารยะธรรมอันเกาแกของลานนาไทยที่นาภาคภูมิใจอยาง
ที่สุด ด่ังคําขวัญของจังหวัดลําปาง “ ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เคร่ืองปนลือนาม งามพระธาตุลือไกล  
ฝกชางใชลือโลก” 
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4. ขอบเขตท่ีตั้งแหลงภูมิศาสตร 
 ขอบเขตการผลิต ชามไกลําปาง อยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง  รายละเอียดตามแผนท่ีมี 13 
อําเภอ ไดแก อําเภอแจหม อําเภอวังเหนือ อําเภอเกาะคา อําเภอหางฉัตร อําเภอสบปราบ อําเภอ
เมืองลําปาง อําเภอเสริมงาม อําเภอแมทะ อําเภอเถิน อําเภองาว อําเภอแมพริก อําเภอแมเมาะ และ 
อําเภอเมืองปาน 

5. การพิสูจนแหลงกําเนิด  
 1). ชามไกลําปาง จะตองมีการผลิตในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 
 2). กระบวนการผลิตจะตองผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิกผูผลิต
ชามไกลําปางรวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบยอนหลังได 
 6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามาตรา 15 
   1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังระบบการผลิต ในระดับผูผลิตและระดับ
จังหวัด 
   2) จัดใหมีการข้ึนทะเบียนผูผลิตผูประกอบการคาท่ีประสงคจะขอใชสิ่งบางช้ีทางภูมิศาสตร  
ชามไกลําปาง 
   3) ผูขอข้ึนทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบางช้ีทาง
ภูมิศาสตร ชามไกลําปาง 
 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับการผลิตเคร่ืองใชเซรามิกชามไกลําปาง 
 ประวัติการผลิตเคร่ืองใชเซรามิกชามไกจังหวัดลําปาง 
 สมาคมเคร่ืองปนดินเผาจังหวัดลําปาง, 2553 ใหขอมูลไววาในสมัยกอนเซรามิก หมายถึง  
ศิลปะท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองปนดินเผา เน่ืองจากคําวาเซรามิกมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา                        
“เครามอส” ซ่ึงหมายถึงวัสดุท่ีผานการเผา ปจจุบันน้ีเซรามิกหมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําจากวัตถุดิบใน
ธรรมชาติ เชน หิน ดิน ทราย และแรธาตุตางๆ นํามาผสมกันแลวทําเปนส่ิงประดิษฐ หลังจากน้ันจึง
นําไปเผาเพ่ือเปลี่ยนเนื้อวัตถุใหแข็งแรง  สามารถคงรูปอยูได  
 จังหวัดลําปางนับเปนเมืองแหงเซรามิกเพราะวาเปนแหลงผลิตและจําหนายท่ีมีชื่อเสียงมาก
ที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทย เซรามิกเปนท่ียอมรับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของจังหวัดลําปางคือ
เคร่ืองใชชุดตราไก ไดแกชามตราไก  ถือกําเนิดในเมืองจีนเม่ือรอยกวาป  ฝมือชาวจีนแคะ ตําบลกอป  
อําเภอไทปู  มณฑลกวางตุง  แตเดิมชามตราไกไมปรากฏการเขียนลายเปนเพียงชามขาวธรรมดา  
เม่ือผลิตเสร็จไดจัดสงมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบ ท่ีตําบลปงเคย แตจิ๋ว  หลังจากน้ันจึงกลายเปนชาม
ตราไกสําเร็จรูป  และสงออกจําหนายในตลาดท่ัวไป  ตอมาราวป พ.ศ.2480 ชาวจีนท่ีทําถวยชามตรา
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ไกในประเทศจีน  ไดยายถ่ินมาจากเมืองจีนมาต้ังบานเรือนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดลําปาง  ใน
การยายถ่ินมาคร้ังน้ีไดนําชาง  ญาติพี่นอง  ชาวจีนท่ีมีความสามารถทางการปนมาดวย  พรอมกันน้ีได
กอสรางโรงงานและเตาเผาถวยชามตราไกข้ึนท่ี วงเวียนใหญ  จังหวัดธนบุรี  และท่ีถนนเพชรบุรี  
กรุงเทพมหานคร 
 ในราวป 2500 ชาวจีนท่ีทําโรงงานและเตาเผาชามตราไกไดยายข้ึนมาต้ังโรงงานและเตาเผา
ในจังหวัดลําปาง  ท้ังน้ีเน่ืองจากท่ีจังหวัดลําปางมีดินขาวท่ีเหมาะจะนํามาทําการผลิตชามตราไกมาก
ที่สุด หลังจากพบดินขาวท่ีอําเภอแจหม ในปเดียวกันชามไกเร่ิมผลิตข้ึนโดยชาวไทปู 4 คน คือนาย
ซิมหยู นายเซ่ียะหยุย  แซอ้ือ นายซิวกิม แซกว็อก  และนายซือเมน  แซเทน  รวมกอต้ัง “โรงงานรวม
สามัคคี” ที่บานปาขาม อําเภอเมือง กอนแยกตัวเปดกิจการตนเองในอีก 3 ปถัดมาระหวางป พ.ศ.
2502 ถึงพ.ศ.2505 ชาวจีนต้ังโรงงานผลิตถวยชามท่ีลําปางมากข้ึน รวมถึงผลิตชามไกท่ีเร่ิมดวยขวาง
ดินขาวลําปางหมักเปยกลงบนพิมพซึงหมุนบนลอจักรยาน แลวใชแผนไมตัดเปนรูปโคงขนาดเหมาะ
มือ (จ๊ิกเกอรมือ) แตงดินใหไดรูปทรงถวยตอขาเคลือบข้ีเถาแกลบ การเผาใชเตามังกรแบบกอป ฟนไม  
สวนการวาดลายไก  ฝกคนทองถ่ินตวัดพูกันจีนวาดเปนสวนๆตอเติมจนเต็มรูปแบบในแตละใบ แตละ
คนจับพูกัน 2-3 ดาม ทําใหผลิตภัณฑออกมาไมทันความตองการ ถวยชามไกเร่ิมเปล่ียนรูปแบบ                
เม่ือโรงงานใชเคร่ืองปนหรือเคร่ือง จิ๊กเกอร  ชามจึงมีรูปกลม ไมเปนเหล่ียมมีขาในตัว ในป พ.ศ.2505  
เผาถวยชามแบบเผาคร้ังเดียวไดถวยชามมีลักษณะตัวไกสีเขียว หางนํ้าเงิน ดอกไมชมพู ลดความ
ละเอียดลงแตทําตลาดไดดี  เนื่องจากราคาถูกและไมถลอกงาย จวบจนป พ.ศ. 2506 โรงงานถวยชาม
ไดหันไปผลิตถวยชามแบบญ่ีปุนเขามาแทนท่ี จังหวัดลําปางเปนเพียงจังหวัดเดียวท่ีผลิตชามไกอยาง
ตอเน่ือง แตหาชางฝมือท่ีคงรูปแบบเดิมยาก อีกท้ังสีท่ีวาดมีราคาแพง ในปพ.ศ.2516  ชามตราไก 
กลายเปนสินคาราคาถูก จึงเร่ิมมีการสะสมและกวานซ้ือถวยชามไกในรุนแรกๆ จนทําใหถวยชามไกใน
รุนนั้นหายไปจากตลาดถึงทุกวันน้ี 
 ลักษณะของชามตราไก ภาษาแตจ๋ิวเรียก “โกยอ้ัว” เปนชามท่ีเหมาะสมกับการใชตะเกียบ
พุย มี 4 ขนาด คือ ขนาดปากกวาง 5 นิ้ว  (เส่ียวเตา)  6 นิ้ว (ต่ัวเตา)  7 นิ้ว (ย่ีไห) และ 8 นิ้ว (เตงไห)  
โดยชามขนาด 5-6 นิ้ว  สําหรับใชในบานและรานขาวตมชั้นผูดี สวนขนาด 7-8 นิ้ว  สําหรับจับกังท่ี
ทํางานหนัก  ลักษณะเปนรูปกลมแปดเหล่ียมเกือบกลม ปากบาน ดานนอกมีรอยบุบเล็กนอยรับกับ
เหล่ียม ขามีเชิง วาดลวดลายดวยมือ เปนรูปไกขนคอและลําตัวสีแดง  หางและขาสีดํา เดินอยูบน
หญาสีเขียว มีดอกโบต๋ันชมพูออกมวง ใบสีเขียวตัดเสนดวยสีดําอยูดานซาย มีตนกลวย 3 ใบ สีเขียว
ตัดเสนดวยสีดําอยูดานขวา บางใบมีคางคาวหอยหัวอยูฝงตรงขามกับไก มีดอกไม  ใบไมเล็กๆ แตมกน
ดานใน ใชสีบนเคลือบข้ีเถาเผาท่ีอุณหภูมิ 750–850 องศาเซลเซียส เพราะตองการใหสีสดลักษณะ
ของเคลือบบนชามจะมีลักษณะสีเขียวออนๆ แบบจีน ตอมาเม่ือประเทศจีนมีการเปล่ียนแปลงการ
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ปกครองแลวชามตราไกสงมาขายเมืองไทยไมไดประเทศไทยจึงตองผลิตชามตราไกเอง  ตอมาในระยะ
หลังๆ มีการแขงขันกันมากข้ึนในทองตลาด การผลิตจึงไดเปล่ียนไป จากการเผาเคลือบและเผาสี              
ซ่ึงมีกระบวนการ 2 ข้ันตอน ใหเหลือการผลิตข้ันตอนเดียวคือเผาคร้ังเดียวไมตองเผาสี  จึงไดพยายาม
เปลี่ยนรูปแบบของการผลิตข้ึน เพ่ือลดตนทุนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได พรอมกันน้ีจึงไดเปล่ียนสีรูปไก
ไปเปนสีใตเคลือบแทนสีบนเคลือบ  ซ่ึงตัวไกเปนสีเขียว หางสีนํ้าเงิน ดอกไมสีชมพูออน เคลือบชาม
ตราไกเปนสีขาวออกสีครีม คุณภาพดอยลงราคาถูก ตอมาเม่ือเทคโนโลยีและวิทยาการการผลิตถวย
ชามกาวหนาข้ึน จึงมีการเปล่ียนแปลงโดยการนิยมใชเคร่ืองถวยแบบญ่ีปุนมากข้ึน ความนิยมในชาม
ตราไกจึงคอยๆหมดไป ชามตราไกรุนแรกๆท่ีเปนผลิตภัณฑจากประเทศจีน ลักษณะของไกตัวหงอน           
สีแดง หางสีดํา ตนกลวยสีเขียวออน ตนหญาสีเขียว ดอกโบต๋ันสีชมพูมวง ชามตราไกรุนปจจุบัน  
ลักษณะของไกสีมวงหรือชมพูมวง หรือสีจางๆ  หางสีนํ้าเงินเขียว ตนกลวยเขียวคลํ้า ดอกไมชมพูมวง
เขียนลวดลายตามใจ ไมคอยมีแบบแผน เม่ือชามตราไกในยุคหลังๆ  ไดเปล่ียนไปจากเดิมมาก และ
กลายเปนสินคาราคาถูก จึงเร่ิมมีการสะสมชามไกในรุนแรกๆ ซ่ีงมีสีสันสวยงาม จนทําใหชามไกรุน
แรกหายไปจากตลาด จนเริ่มมีบางโรงงานหันกลับมาผลิตชามไกใหคลายกับรุนแรกๆ โดยขายในราคา
ที่สูงข้ึน (รุงดาว  แสนทอน, 2554: 9-11) 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  จักรกฤษณ  ควรพจน (2551) ไดศึกษากฎหมายคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรเพ่ือการ
สงเสริมการสงออกและการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน บทบาทของส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมี
ตอการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยศึกษาความเปนไปไดของการท่ีรัฐจะใชกฎหมายคุมครอง 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร เพ่ือควบคุมกํากับคุณภาพของสินคาท่ีผลิตโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน คุมครอง
ชื่อเสียงและความนิยมของสินคาชุมชนและใชเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ 
เชน เพ่ือชวยใหเกิดการสงออกสินคาชุมชน สรางรายได แกปญหาความยากจน การพัฒนาชนบท  
อนุรักษ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ ดํารงรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม สรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการชุมชน และวัตถุประสงคทางสังคมอ่ืนๆ                  
ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการคุมครองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร หโดยเนนในบทบาท
ของกฎหมายลักษณะน้ีในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 
 พิมลรัตน  ลิมปไพบูลย (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
ลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบวาเหตุผลท่ี
เลือกซ้ือสินคาจากแหลงท่ีซื้อคือผลิตภัณฑมีรูปแบบและคุณภาพดี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปางผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญโดยรวมกับทุกปจจัยไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑและ
ดานการสงเสริมการตลาด 

ขวัญเนตร  อริยวงศพานิช และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาสวนประสมการตลาดสินคา
ศิลปหัตถกรรมของ ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวชาวไทยมีความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาด และพบวาชนิดผลิตภัณฑท่ีซ้ือมี
ความสัมพันธกับความเหมาะสมกับเอกลักษณของผลิตภัณฑทองถ่ินดานผลิตภัณฑ (Product)  และ
การสงเสริมการขาย (Promotion) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนประสมทางการตลาด
ซ่ึงประกอบดวย  ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการสงเสริมทางดานการการตลาดมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 วรัทยา  ไผพุทธ (2553)  ศึกษาการประเมินความเต็มใจท่ีจะจายของผูบริโภคสําหรับสินคาท่ี
เปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร กรณีศึกษาขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอมูลคาความเต็มใจท่ีจะจายน้ัน ปรากฏวาอายุ รายได ประสบการณการซ้ือขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไห  ความรูเก่ียวกับขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห ความคิดเห็นเก่ียวกับขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห  
จํานวนสมาชิกท่ีทานขาวรวมกัน และปริมาณการซ้ือขาวหอมมะลิในแตละคร้ัง มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับความเต็มใจท่ีจะจาย ในขณะท่ีเพศ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความ
เต็มใจท่ีจะจาย 
 ณปภา  ชวเลิศสกุล (2553) ไดศึกษาการรับรูคุณคาของตราสินคาผลิตภัณฑประเภทผาไหม  
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ: กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา สํารวจการรับรูคุณคาของตราสินคา
ผลิตภัณฑประเภทผาไหมหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัดนครราชสีมาของผูบริโภคหลังจากรับรู
ขาวสารและเคยซ้ือมาใช  ผลการวิจัย พบวา คุณคาท่ีกลุมตัวอยางไดรับจากการใชตราสินคา คือ              
ผาไหมหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ เปนงานฝมือท่ีมีคุณภาพ บุคลิกดีเม่ือสวมใส และไดรับการยอมรับ
จากผูพบเห็น ลวดลายเปนเอกลักษณเฉพาะ เปนความแตกตางและความเก่ียวพันกับตราสินคาท่ีกลุม
ตัวอยางมีตอตราสินคา ความรูสึกผูกพันของกลุมตัวอยางกับตราสินคา คือ ความภูมิ ใจในภูมิปญญา
ไทย และเห็นถึงคุณคาและความแตกตางจากผาไหมย่ีหออ่ืน 
  โสภิดา สันเจริญ (2554) ไดทําการศึกษาความตองการและปจจัยสวนประสมทางการตลาด  
ที่มีผลตอโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมในการซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองใชเซรามิกบนโตะอาหาร ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ืองใชเซรามิกบนโตะอาหารของโรงแรม  
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับท่ีมีผลในระดับมาก ท้ังดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองใชเซรามิกบนโตะ
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อาหาร  10 อันดับแรก ไดแก อายุการใชงานความแข็งแรงคงทน ความสามารถในการตอบสนอง          
การใชงาน  ประโยชนใชสอย เชนการวางซอนกันไดของจาน แกว ความถูกตองและความสมบูรณของ
การจัดสงของ  ประเภท/ชนิดสินคาท่ีจัดสง/รูปแบบ/จํานวนท่ีส่ัง  ความรวดเร็วในการไดรับสินคาที่สั่ง  
คุณภาพสินคา ความปลอดภัยของสินคา(ผานการทดสอบ) การสงสินคาตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
เง่ือนไขการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา พนักงานมีความชํานาญ มีความรูในการใหขอมูลสินคาไดอยาง
ถูกตอง  มีสตอกสินคาเพียงพอตอการส่ังซ้ือ ระยะเวลาการจัดสงสินคานับวันส่ั งซ้ือ เง่ือนไขการ
รับประกันสินคาเสียหาย  มีบรรจุภัณฑท่ีขนสงอยางปลอดภัย สามารถตอรองราคาได 
 ขนิษฐา  อังสนานนท (2555) ไดทําการศึกษาการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน
อยูระหวาง 10,001-20,000  บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย 
เพศ อายุ รายได อาชีพไมมีความแตกตางกันตอการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปจจัยดานเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดดานการทําตลาด
ทางตรงมีความสัมพันธกับการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑธูป  
ประกอบดวยคุณสมบัติของผลิตภัณฑและดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับการรับรูตราสินคา
ของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรชามไกลําปาง 
1.ดานคุณภาพ 
2.ดานช่ือเสียง 
3.ดานคุณสมบัตลิักษณะเฉพาะของ 
  สินคา 

สวนประสมการตลาด(4p) 
1.ดานผลติภณัฑ 
2.ดานราคา 
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4.ดานการสงเสริมการตลาด 
 

 
 

การรับรูคุณคาตราสินคาชาม
ไกลําปาง 
1.การจดจําได 
2.การตระหนักถึง 
 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร   
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง                 

จังหวัดลําปาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

           ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคือผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีจํานวน 314 ราย (สาธารณสุขจังหวัดลําปาง, 2557) เน่ืองจากทราบขนาดจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณของยามาเน (Yamane, 1973 
อางในธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) โดยยอมรับใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางได 5%              
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
   n =  N 

                1 + Ne2 
               n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 

  
   n =  314 
            1 + 314(0.05)2 
    =   176  คน 
 
 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 176 ราย ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาไดเก็บขอมูลเพ่ิมข้ึนเพ่ือให
ใกลเคียงกับจํานวนประชากร  ดังน้ันจึงใชกลุมตัวอยางเทากับ 200 รายการ  โดยใชวิธีสุมกลุม
ตัวอยางตามสะดวก (Convenience  Sampling)   



33 
 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บขอมูลจาก
ผูประกอบการ โดยแบงขอมูลออกเปน 4 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-
ended  response Question)  ไดแก เพศ อายุ ประเภทกิจการ ระยะเวลาดําเนินกิจการท่ีผานมา 
 สวนท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไก
ลําปาง  ของผูประกอบการรานอาหาร ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย  
และดานการสงเสริมการตลาด ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบเรียงลําดับ  คือ 
  คะแนน 3  หมายถึง  รับรูมาก 
  คะแนน 2 หมายถึง  รับรูปานกลาง 
  คะแนน 1  หมายถึง  รับรูนอย 
 สวนท่ี 3 การข้ึนทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตรา
สินคาชามไกลําปางของผูประกอบการรานอาหาร  ไดแก ดานคุณภาพ  ดานชื่อเสียง  ดานคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินคา ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบเรียงลําดับ คือ 
  คะแนน 3  หมายถึง  รับรูมาก 
  คะแนน 2 หมายถึง  รับรูปานกลาง 
  คะแนน 1  หมายถึง  รับรูนอย 
 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ  ใชแบบสอบถามปลายเปด 
 

 เกณฑการแปลความหมายในการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการรับรู
คุณคาตราสินคาชามไกลําปาง และสวนท่ี 3 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธตอการรับรูคุณคา
ตราสินคาชามไกลําปาง  ไดกําหนดการแบงชวงเปน 3 ชวง ตามเกณฑการใหคะแนน โดยใชสูตร
คํานวณดังน้ี  
   

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) 
       จํานวนชั้น 
             =  3 - 1     =   0.6667 
                     3 
 โดยนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉล่ียเลขคณิต  การแปลความหมายของระดับคะแนน
เฉล่ีย  ยึดเกณฑตามคาท่ึไดจากสูตรของระดับชั้น = 0.67  ในการแปลความหมาย 

ดังน้ัน  การแปลผลคะแนนเฉล่ียของตัวแปรมาตราวัดแบบอันตรภาคหรือแบบชวง (Interval 
Scale)  มีเกณฑ  ดังน้ี 
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  คาเฉล่ีย    ระดับ 
  1.00 – 1.67   นอย 
  1.68 – 2.34   ปานกลาง 
  2.35 – 3.00   มาก 
   

การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปทําการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 2 สวน คือ คาความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) และคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปเรียนปรึกษากับ
อาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเน้ือหาท่ี
ตองการศึกษาแลวนําคาท่ีไดมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง(Index Of Concordance: IOC)                
โดยใชสูตรดังน้ี 

IOC =  ∑R 
              N 
 เม่ือ IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Concordance : IOC) 
 R  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 และใหคะแนนดังน้ี 

1 หมายถึง  แนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับเน้ือหาตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองหรือไมสอดคลองกับเน้ือหาตามวัตถุประสงค

ของการศึกษา 
 -1  หมายถึง  แนใจวาขอความน้ันไมสอดคลองกับเน้ือหาตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
 ผูศึกษาไดเลือกคําถามขอคําถามท่ีมีคา IOC  0.5 ซ่ึงโดยรวมมีคา เทากับ 1 มาใชเปนขอ
คําถามจากผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงไดตรวจสอบแบบสอบถามแล วเห็นวา  แบบสอบถามทุกขอมีความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาครอบคลุมในแตละดาน  และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
  2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนและปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผศ.บุรินทร รุจจนพันธุ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเนชั่น คุณชีวา อินตะขัน กรรมการผูจัดการบริษัทบานนํ้าโจเซรามิค และคุณกาญจนา  
ศรีชัยตัน หัวหนาสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ   
   3. ทําการทดสอบ (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง โดยทดสอบกับผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพ่ือตรวจสอบ
วาคําถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม มีความยาก
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งายเพียงใด จากน้ันจึงนํามาทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ไดคาระดับความเชื่อม่ันท่ี 0.86 ซ่ึงคาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
มากกวา 0.7 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับการนําไปใชจริงตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 200 ชุด ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
 2. ตรวจสอบขอมูล  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามและทําการ
แยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
 3. นําแบบสอบถามท่ีถูกตองมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอมูล  หลังจากน้ันนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหและสรุปผลโดยนําเสนอในรูปของการอภิปรายผลประกอบ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  
และนํามาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  และดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ
(Percentage of Frequency) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 2. ทดสอบสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไก
ลําปาง  ดวยการทดสอบไคแสควร (Chi-Square Test) 

3. ทดสอบส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
ดวยการทดสอบไคแสควร (Chi-Square Test) 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรและสวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคา
ตราสินคาชามไกลําปาง เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง
ลําปาง  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิจัยและสรุปผลไดดังน้ี 
 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและการรับรู
คุณคาตราสินคาชามไกลําปาง  

สวนที่ 3  ผลการทดสอบปจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคา
ชามไกลําปาง 
 สวนที่ 4 ผลการทดสอบส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรู คุณคาตราสินคา
ชามไกลําปาง 
 
สวนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง               

67 
133 

33.5 
66.5 

รวม 200 100 
อายุ 
   ไมเกิน 30 ป 
   31-40 ป 
   41-50 ป 
   51  ปขึ้นไป 

44 
47 
65 
44 

22.0 
23.5 
32.5 
22.0 

รวม 200 100 
ประเภทของรานอาหารท่ีขาย 
   หองอาหารในโรงแรม 
   ภัตตาคาร 
   สวนอาหาร 
   รานอาหารท่ัวไป 
   รานเคร่ืองด่ืม/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 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

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

 
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 พบวา สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 66.50 และเพศ
ชาย จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 33.5 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.0  
รองลงมาอายุ  31-40 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 23.50 อายุตํ่ากวา 50 ปข้ึนไป จํานวน 45 
คน คิดเปนรอยละ 22.50 และนอยท่ีสุดอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.50 
ประเภทของรานอาหารท่ีขาย พบวา สวนมากเปนผูประกอบการรานอาหารท่ัวไป จํานวน 167 คน  
คิดเปนรอยละ 83.50  รองลงมาเปนผูประกอบการรานอาหารประเภทเคร่ืองด่ืม/ขนมหวาน/ไอศครีม  
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.50 รองลงมาเปนผูประกอบการรานอาหารประเภทสวนอาหาร 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.5 รองลงมาเปนผูประกอบการรานอาหารในโรงแรม จํานวน 2 คน    
คิดเปนรอยละ 1.00 และนอยท่ีสุดเปนผูประกอบการรานอาหารประเภทภัตตาคาร จํานวน 1 คน  
คิดเปนรอยละ 0.50 ระยะเวลาดําเนินกิจการท่ีผานมาพบวาสวนมากดําเนินกิจการมาแลว 2 ป  
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และ 3 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.0 รองลงมา
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ระยะเวลา 4 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.0 รองลงมาระยะเวลา 5 ป จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 10.0 รองลงมาระยะเวลา 1 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.0 รองลงมาระยะเวลา 6 ป 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และระยะเวลา 10 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.0 
รองลงมาระยะเวลา 7 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และระยะเวลา 8 ป จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 3.5 รองลงมาระยะเวลา 12 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.0 รองลงมาระยะเวลา 13 ป 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ระยะเวลา 15 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และระยะเวลา 
20 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.5  รองลงมาระยะเวลา 9 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0 
รองลงมาระยะเวลา 14 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 รองลงมาระยะเวลา 16 ป จํานวน 2 คน  
คิดเปนรอยละ 1.0 ระยะเวลา 18 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 และระยะเวลา 26 ป จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 1.0 และนอยท่ีสุด ระยะเวลา 22 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 และ
ระยะเวลา 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 
 

สวนท่ี 2  ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
ตาราง 2 แสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึง จําแนกดานผลิตภัณฑ 
 

ดานผลิตภัณฑ 
การรับรูระดับการจดจําได การตระหนักถึง 

นอย ปานกลาง มาก นอย 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) 

ผลรวมดานผลิตภัณฑ 23 
(3.83) 

239 
(39.83) 

338 
(56.33) 

11 
(1.83) 

241 
(40.17) 

348 
(58.00) 

  

จากตาราง 2 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมากโดยระดับ                
การจดจําไดอยูในระดับมาก จํานวน 338 คน  คิดเปนรอยละ 56.33  ขณะที่การตระหนักถึงอยูใน
ระดับมากเชนกัน จํานวน 348 คน  คิดเปนรอยละ 58.00 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเร่ืองความคงทนมีการรับรูระดับการจดจําไดในระดับมาก  
จํานวน 112 คน  คิดเปนรอยละ 56.00 การตระหนักถึงความคงทนอยูในระดับมาก จํานวน 123 คน  
คิดเปนรอยละ 61.50 สรุปไดวาความคงทนของผลิตภัณฑชามไกลําปางจํานวนผูตอบการตระหนักถึง
สูงกวาการรับรูระดับจดจําได เร่ืองความหลากหลายของรูปแบบและขนาด การรับรูระดับจดจําไดสวน
ใหญอยูในระดับมาก จํานวน 105 คน  คิดเปนรอยละ 52.50 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูใน
ระดับมาก จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 60.00 สรุปไดวาความหลากหลายของรูปแบบและขนาด
ของผลิตภัณฑชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได  เร่ืองลวดลาย
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และสีสันสวยงาม การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
60.50  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมากเชนกัน  จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.50 
สรุปไดวาเร่ืองลวดลายและสีสันสวยงามของผลิตภัณฑชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการรับรูระดับ
จดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 
 

ตาราง 3 ตารางแสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึงจําแนกดานราคา 

 
ดานราคา 

การรับรูระดับจดจําได การตระหนักถึง 
นอย ปาน

กลาง 
มาก นอย ปานกลาง มาก 

1. ราคาเหมาะสมกับขนาด
และชนิดสินคา 

10 
(5.00) 

112 
(56.00) 

78 
(39.00) 

5 
(2.50) 

105 
(52.50) 

90 
(45.00) 

2. สวนลดเงินสดเม่ือชําระคา
สินคาทันที 

65 
(32.50) 

98 
(49.00) 

37 
(18.50) 

51 
(25.50) 

81 
(40.50) 

68 
(34.00) 

3. สวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก 73 
(36.50) 

81 
(40.50) 

46 
(23.00) 

48 
(24.00) 

99 
(49.50) 

53 
(26.50) 

ผลรวมดานราคา 
148 

(24.67) 
291 

(48.50) 
161 

(26.83) 
104 

(17.33) 
285 

(47.50) 
211 

(35.17) 
 

จากตาราง 3 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปานกลางโดยการ
รับรูระดับการจดจําไดอยูในระดับปานกลาง จํานวน 291 คน คิดเปนรอยละ 48.50 ขณะท่ีการ
ตระหนักถึงอยูในระดับปานกลางเชนกัน จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 47.50 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดเร่ืองราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคามีระดับการ รับรู
ระดับจดจําไดในระดับปานกลาง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 56.00 การตระหนักถึงอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 52.50 สรุปไดวาราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา
ของผลิตภัณฑชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 
 เร่ืองสวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับ              
ปานกลาง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 49.00 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.50 สรุปไดวาสวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีของผ ลิตภัณฑ
ชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 
 เร่ืองสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.50 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับปานกลางเชนกัน  
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.50 สรุปไดวาสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากของผลิตภัณฑชามไก
ลําปาง จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 
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ตาราง 4 ตารางแสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึงจําแนก 
           ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
การรับรูระดับจดจําได การตระหนักถึง 

นอย ปานกลาง มาก นอย ปานกลาง มาก 
1.หาซ้ืองาย 5 

(2.50) 
54 

(27.00) 
141 

(70.50) 
3 

(1.50) 
70 

(35.00) 
127 

(63.50) 
2. แหลงท่ีจําหนายมี
สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา 

19 
(9.50) 

97 
(48.50) 

84 
(42.00) 

19 
(9.50) 

105 
(52.50) 

76 
(38.00) 

3. มีงานเซรามิกแฟร 7 
(3.50) 

70 
(35.0) 

123 
(61.50) 

103 
(51.50) 

84 
(42.00) 

13 
(6.50) 

ผลรวมดานชองทางการจัด
จําหนาย 

31 
(5.17) 

221 
(36.83) 

348 
(58.00) 

125 
(20.83) 

259 
(43.17) 

216 
(36.00) 

 

จากตาราง 4 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมาก โดยการรับรู
ระดับการจดจําไดอยูในระดับมาก จํานวน 348 คน  คิดเปนรอยละ 58.00  ขณะท่ีการตระหนักถึงอยู
ในระดับปานกลาง จํานวน 259 คน  คิดเปนรอยละ 43.17 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  เร่ืองหาซ้ืองายมีการรับรูระดับจดจําไดในระดับมาก จํานวน 
141 คน  คิดเปนรอยละ 70.50  การตระหนักถึงอยูในระดับมาก  จํานวน 127 คน  คิดเปนรอยละ 
63.50 สรุปไดวาการหาซ้ือไดงายของผลิตภัณฑชามไกลําปาง  จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูง
กวาการตระหนักถึง 
 เร่ืองแหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง  จํานวน 97 คน  คิดเปนรอยละ 48.50  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง  จํานวน 105 คน  คิดเปนรอยละ 52.50 สรุปไดวาแหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับ
ลูกคาของผลิตภัณฑชามไกลําปาง  จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 
 ในสวนของงานเซรามิกแฟร  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 123 
คน  คิดเปนรอยละ 61.50  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับนอย  จํานวน 103 คน  คิดเปน
รอยละ 51.50  
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ตาราง 5 ตารางแสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึงจําแนกดานสงเสริมการตลาด 

ดานสงเสริมการตลาด 
การรับรูระดับจดจําได การตระหนักถึง 

นอย ปานกลาง มาก นอย ปานกลาง มาก 
1. การโฆษณาผานส่ือตางๆ
ของธุรกิจ 

77 
(38.50) 

87 
(43.50) 

36 
(18.00) 

21 
(10.50) 

119 
(59.50) 

60 
(30.00) 

2. แหลงท่ีจําหนายมีพนักงาน
ขายคอยใหบริการ 

50 
(25.00) 

124 
(62.00) 

26 
(13.00) 

72 
(36.00) 

96 
(48.00) 

32 
(16.00) 

3. มอบสวนลดพิเศษในชวง
เทศกาล 

51 
(25.50) 

96 
(48.00) 

53 
(26.50) 

34 
(17.00) 

99 
(49.50) 

67 
(33.50) 

4. การใหขาวและ
ประชาสัมพันธขององคกร
ภาครัฐ 

64 
(32.00) 

90 
(45.00) 

46 
(23.00) 

31 
(15.50) 

106 
(53.00) 

63 
(31.50) 

ผลรวมดานสงเสริม
การตลาด 

242 
(30.25) 

397 
(49.63) 

161 
(20.12) 

158 
(19.75) 

420 
(52.50) 

222 
(27.75) 

 

จากตาราง 5 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับปานกลางโดยการ
รับรูระดับการจดจําไดอยูในระดับปานกลาง จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 49.63 ขณะท่ีการ
ตระหนักถึงอยูในระดับปานกลางเชนกัน จํานวน 420 คน  คิดเปนรอยละ 52.50 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด การโฆษณาผานส่ือตางๆของธุรกิจมีการรับรูระดับจดจําไดใน
ระดับปานกลาง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.50 การตระหนักถึงอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 
119 คน  คิดเปนรอยละ 59.50 สรุปไดวาราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคาของผลิตภัณฑชาม
ไกลําปาง  จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 
 เร่ืองแหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 124 คน  คิดเปนรอยละ 62.00 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 48.00 สรุปไดวาการท่ีแหลงจําหนายมีพนักงานขายคอย
ใหบริการของผลิตภัณฑชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 
 การมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 48.00 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับปานกลางเชนกัน  
จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 49.50 สรุปไดวาการมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาลของผลิตภัณฑ
ชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 

การใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง  จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 45.00 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
เชนกัน  จํานวน 106 คน  คิดเปนรอยละ 53.00 สรุปไดวาการมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาลของ
ผลิตภัณฑชามไกลําปาง จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 
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สวนท่ี 3  ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรและการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
  

ตาราง 6 ตารางแสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึงจําแนกดานคุณภาพ 
 

ดานคุณภาพ 

การรับรูระดับจดจําได การตระหนักถึง 

นอย ปานกลาง มาก นอย ปานกลาง มาก 
1.ชามไกลําปางมีความ
แข็งแกรง  คงรูป 

8 
(4.00) 

77 
(38.50) 

115 
(57.50) 

3 
(1.50) 

74 
(37.00) 

123 
(61.50) 

2.ชามไกลําปางมี
กระบวนการผลิตท่ีเปน
มาตรฐาน 

52 
(26.00) 

98 
(49.00) 

50 
(25.00) 

4 
(2.00) 

86 
(43.00) 

110 
(55.00) 

3.เปนภาชนะบรรจุอาหารท่ี
ปลอดภัย 

21 
(10.50) 

90 
(45.00) 

89 
(44.50) 

0 
(0.00) 

63 
(31.50) 

137 
(68.50) 

ผลรวมดานคุณภาพ 81 
(13.50) 

265 
(44.17) 

254 
(42.33) 

7 
(1.17) 

223 
(37.17) 

370 
(61.66) 

 
จากตาราง 6 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมาก  โดยการรับรู

ระดับการจดจําไดอยูในระดับปานกลาง จํานวน 265 คน  คิดเปนรอยละ 44.17 ขณะท่ีการตระหนัก
ถึงอยูในระดับมาก จํานวน 370 คน  คิดเปนรอยละ 61.66 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  ชามไกลําปางมีความแข็งแกรงคงรูป  มีระดับการรับรูระดับ
จดจําไดในระดับมาก  จํานวน 115 คน  คิดเปนรอยละ 57.50 การตระหนักถึงอยูในระดับมากเชนกัน  
จํานวน 123 คน  คิดเปนรอยละ 61.50 สรุปไดวาความแข็งแกรงคงรูปของผลิตภัณฑชามไกลําปาง  
จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 
 เร่ืองกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ 49.00  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 110 
คน  คิดเปนรอยละ 55.00 
 เร่ืองเปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัย  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง  จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 45.00  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 
137 คน  คิดเปนรอยละ 68.50 
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ตาราง 7 ตารางแสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึงจําแนกดานช่ือเสียง 
 

ดานช่ือเสียง 
การรับรูระดับจดจําได การตระหนักถึง 

นอย ปานกลาง มาก นอย ปานกลาง มาก 
1. มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก
แพรหลาย 

8 
(4.00) 

54 
(27.00) 

138 
(69.00) 

3 
(1.50) 

71 
(35.50) 

126 
(63.00) 

2. ทําใหจังหวัดลําปางเปน 
“เมืองเซรามิก” 

13 
(6.50) 

44 
(22.00) 

143 
(71.50) 

3 
(1.50) 

57 
(28.50) 

140 
(70.00) 

3. ไดรับความนิยม 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) 

ผลรวมดานช่ือเสียง 69 
(8.63) 

272 
(34.00) 

459 

(57.37) 
24 

(3.00) 
314 

(39.25) 
462 

(57.75) 
 

จากตาราง 7 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมาก  โดยการรับรู
ระดับการจดจําไดอยูในระดับมาก จํานวน 459 คน  คิดเปนรอยละ 57.37 ขณะท่ีการตระหนักถึงอยู
ในระดับมากเชนกัน จํานวน 462 คน  คิดเปนรอยละ 57.75 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด  เร่ืองความมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย  มีระดับการรับรูระดับ
จดจําไดในระดับมาก  จํานวน 138 คน  คิดเปนรอยละ 69.00  การตระหนักถึงอยูในระดับมาก
เชนกัน  จํานวน 126 คน  คิดเปนรอยละ 63.00 สรุปไดวาความมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลายของ
ผลิตภัณฑชามไกลําปาง  จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 
 ชามไกลําปางทําใหจังหวัดลําปางเปน”เมืองเซรามิก”  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูใน
ระดับมาก  จํานวน 143 คน  คิดเปนรอยละ 71.50  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมาก
เชนกัน  จํานวน 140 คน  คิดเปนรอยละ 70.00  สรุปไดวาการทําใหจังหวัดลําปางเปน”เมืองเซรา
มิก”ของผลิตภัณฑชามไกลําปาง  จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 
 เร่ืองการไดรับความนิยม การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 108 
คน  คิดเปนรอยละ 54.00  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 117 คน  คิดเปน
รอยละ 58.50 
 การมีประวัติยาวนาน  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 120 คน  คิด
เปนรอยละ 60.00  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 108 คน  คิดเปน
รอยละ 54.00 
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ตาราง  8 ตารางแสดงการรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึง 
   จําแนกดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา 

 
ดานคุณสมบัติ

ลักษณะเฉพาะของสินคา 

การรับรูระดับจดจําได การตระหนักถึง 

นอย ปานกลาง มาก นอย ปานกลาง มาก 

1.ไกเปนสัญลักษณจังหวัด
ลําปาง 

4 
(2.00) 

33 
(16.50) 

163 
(81.50) 

3 
(1.50) 

56 
(28.00) 

141 
(70.50) 

2.มีลวดลายเปนเอกลักษณ 16 
(8.00) 

64 
(32.00) 

120 
(60.00) 

24 
(12.00) 

85 
(42.50) 

91 
(45.50) 

3.ใชดินขาวลําปางเปน
วัตถุดิบ 

10 
(5.00) 

76 
(38.00) 

114 
(57.00) 

105 
(52.50) 

66 
(33.00) 

29 
(14.50) 

4.ไดรับความคุมครองจาก
กรมทรัพยสินทางปญญา   

83 
(41.50) 

98 
(49.00) 

19 
(9.50) 

14 
(7.00) 

132 
(66.00) 

54 
(27.00) 

5.มีคุณคา สรางความ
ภาคภูมิใจใหชาวลําปาง 

8 
(4.00) 

66 
(33.00) 

126 
(63.00) 

4 
(2.00) 

71 
(35.50) 

125 
(62.50) 

6.รักษาวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตพ้ืนบาน 

12 
(6.00) 

60 
(30.00) 

128 
(64.00) 

6 
(3.00) 

81 
(40.00) 

113 
(56.50) 

7.ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง
เทาน้ัน 

51 
(25.50) 

64 
(32.00) 

85 
(42.50) 

3 
(1.50) 

70 
(35.00) 

127 
(63.50) 

ผลรวมดานคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินคา 

184 
(13.14) 

461 
(32.93) 

755 
(53.93) 

159 
(11.36) 

561 
(40.07) 

680 
(48.57) 

 
 

จากตาราง 8 พบวา ระดับการรับรูของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับมากโดยระดับการ
จดจําไดอยูในระดับมาก จํานวน 755 คน คิดเปนรอยละ 53.93 ขณะท่ีการตระหนักถึงอยูในระดับ
มากเชนกัน จํานวน 680 คน คิดเปนรอยละ 48.57 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด ไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปางมีการรับรูระดับการจดจําไดใน
ระดับมาก  จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 81.50 การตระหนักถึงไกเปนสัญลักษณลําปางอยูใน
ระดับมากเชนกัน  จํานวน 141 คน  คิดเปนรอยละ 70.50 สรุปไดวารูปไกเปนสัญลักษณจังหวัด
ลําปางจํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง 

เร่ืองการมีลวดลายเปนเอกลักษณ  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 
120 คน  คิดเปนรอยละ 60.00  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 91 คน                  
คิดเปนรอยละ 45.50  สรุปไดวาการมีลวดลายเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑชามไกลําปาง  จํานวน
ผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง  
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การใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 
114 คน  คิดเปนรอยละ 57.00  สวนการตระหนักถึงการใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบสวนใหญอยูใน
ระดับนอย  จํานวน 105 คน  คิดเปนรอยละ 52.50  

การไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา  การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง  จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ 49.00 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลางเชนกัน  จํานวน 132 คน  คิดเปนรอยละ 66.00  สรุปไดวาการไดรับความคุมครองจากกรม
ทรัพยสินทางปญญาของผลิตภัณฑชามไกลําปาง  จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับ
จดจําได 

ความมีคุณคา  สรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปางการรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับ
มาก จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 63.00 สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมากเชนกัน  
จํานวน 125 คน  คิดเปนรอยละ 62.50   

เร่ืองการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับมาก  
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 64.00  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมาก  จํานวน 113 
คน  คิดเปนรอยละ 56.50 สรุปไดวาการรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พ้ืนบานของผลิตภัณฑชามไก
ลําปาง  จํานวนผูตอบการรับรูระดับจดจําไดสูงกวาการตระหนักถึง  

ชามไกลําปางผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ัน การรับรูระดับจดจําไดสวนใหญอยูในระดับ
มาก  จํานวน 85 คน  คิดเปนรอยละ 42.50  สวนการตระหนักถึงสวนใหญอยูในระดับมากเชนกัน  
จํานวน 127 คน  คิดเปนรอยละ 63.50  สรุปไดวาผลิตภัณฑชามไกลําปางผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง
เทาน้ัน  จํานวนผูตอบการตระหนักถึงสูงกวาการรับรูระดับจดจําได 
 
สวนท่ี 4  การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยสวนประสมทางการตลาด 
            ท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
 
สมมุติฐานขอท่ี 1  สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 

เง่ือนไข 
 H0 :  สวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง
ทั้งในระดับจดจําไดและการตระหนักถึง 
 H1 :  สวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางท้ัง
ในระดับจดจําไดและการตระหนักถึง 
 การศึกษาในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไวคือระดับการจดจําไดของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันมีระดับการตระหนักถึงท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการจดจําได  ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ     
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ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด กับระดับการตระหนักถึงหรือ
เหตุผลในการนําไปใช  ซ่ึงจะทําการวิเคราะหดวยการทดสอบคา Chi-square  โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 โดยไดกําหนดสมมติฐานไวดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานผลิตภัณฑกับระดับการตระหนัก
ถึง  โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) ความคงทน  2) ความหลากหลาย
ของรูปแบบและขนาด  3) ลวดลายและสีสันสวยงาม  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดัง
ตาราง 9-11 ตอไปน้ี 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูระดับจดจําไดและระดับการตระหนักถึงของชาม
ไกลําปาง  ดานผลิตภัณฑ 
 

ตาราง 9 ความคงทน 

ระดับการจดจําไดประเด็นความคงทน 
ระดับการตระหนักถึงความคงทน  

รวม นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
4 

2.00 
4 

2.00 
9 

4.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

46 
23.00 

32 
16.00 

79 
39.50 

มาก จํานวน 
รอยละ 

4 
2.00 

21 
10.50 

87 
43.50 

112 
56.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

6 
3.00 

71 
35.50 

123 
61.50 

200 
100.00 

 

 จากตาราง 9  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง  และมากนอย
กวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามาทํา
การทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นความคงทนกับ
ระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นความคงทนกับการ
ตระหนักถึงความคงทน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นความคงทนใน
ระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ  43.50  ขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นความคงทนในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.50 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นความคงทนใน
ระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับนอย  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ  2.00 



48 
 

ตาราง 10 ความหลากหลายของรูปแบบและขนาด 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นความหลากหลายของรูปแบบ

และขนาดสินคา 

ระดับการตระหนักถึงความหลากหลาย
ของรูปแบบและขนาด 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
2 

1.00 
7 

3.50 
10 

5.00 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

48 
24.00 

36 
18.00 

85 
42.50 

มาก จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

27 
13.50 

77 
38.50 

105 
52.50 

รวม จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

77 
38.50 

120 
60.00 

200 
100.00 

  
จากตาราง 10 เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก            

นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบและขนาดสินคากับระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นความหลากหลายของ
รูปแบบและขนาดสินคากับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นความหลากหลายของรูปแบบและขนาดสินคาในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  
จํานวน 77 คน  คิดเปนรอยละ 38.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นความ
หลากหลายของรูปแบบและขนาดสินคาในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 27 คน 
คิดเปนรอยละ 13.50 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นความหลากหลายของรูปแบบ
และขนาดสินคาในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับนอย  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.50 
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ตาราง 11 ลวดลายและสีสันสวยงาม 
ระดับการจดจําได 

ประเด็นลวดลายและสีสันสวยงาม 

ระดับการตระหนักถึงลวดลายและสีสัน
สวยงาม 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
2 

1.00 
2 

1.00 
4 

2.00 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

2 
1.00 

54 
27.00 

19 
9.50 

75 
37.50 

มาก จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

37 
18.50 

84 
42.00 

121 
60.50 

รวม จํานวน 
รอยละ 

2 
1.00 

93 
46.50 

105 
52.50 

200 
100.00 

 
จากตาราง 11  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก

นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นลวดลายและ
สีสันสวยงามกับระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นลวดลายและสีสัน
สวยงามกับการตระหนักถึง  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นลวดลาย
และสีสันสวยงามในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 42.00  
ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นลวดลายและสีสันสวยงามในระดับมากมีการ
ตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.50 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานผลิตภัณฑ  
 การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานผลิตภัณฑ 
ทั้ง 3 ประเด็น ไดแก ความคงทน ความหลากหลายของรูปแบบและขนาดสินคา ลวดลายและสีสัน
สวยงาม  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ได  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก  นอยกวา 5  ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
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ดานราคา 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานราคากับระดับการตระหนักถึง  
โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) ราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิด
สินคา  2) สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที 3) สวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก  ซ่ึงมีรายละเอียดผล
การทดสอบสมมติฐานดังตาราง 12-14  ตอไปน้ี 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาระดับการจดจําไดและการ
ตระหนักถึงของชามไกลําปางดานราคา 
 

ตาราง 12  ราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นราคามีความเหมาะสมกับ

ขนาดและชนิดสินคา 

ระดับการตระหนักถึงราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
7 

3.50 
2 

1.00 
10 

5.00 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

2 
1.00 

76 
38.00 

34 
17.00 

112 
56.00 

มาก จํานวน 
รอยละ 

2 
1.00 

22 
11.00 

54 
27.00 

78 
39.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

5 
2.50 

105 
52.50 

90 
45.00 

200 
100.00 

 

จากตาราง 12  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคากับระดับการตระหนักถึง 
 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคากับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับ
จดจําไดประเด็นราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึง
ระดับปานกลาง  จํานวน 76 คน  คิดเปนรอยละ 38.00  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําได
ประเด็นราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ  17.00  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นราคามีความ
เหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 2 คน  
คิดเปนรอยละ 1.00 
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ตาราง 13 สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือชําระคา

สินคาทันที 

ระดับการตระหนักถึงสวนลดเงินสดเม่ือ
ชําระ คาสินคาทันที 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
35 

17.50 
22 

11.00 
8 

4.00 
65 

32.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

13 
6.50 

48 
24.00 

37 
18.50 

98 
49.00 

มาก จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

11 
5.50 

23 
11.50 

37 
18.50 

รวม จํานวน 
รอยละ 

51 
25.50 

81 
40.50 

68 
34.00 

200 
100.00 

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

จากตาราง 13  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นสวนลด
เงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีกับระดับการตระหนักถึง พบวา มีคา Pearson Chi-square เทากับ 
52.167  และคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000  สรุปวา  การรับรูระดับจดจําไดประเด็นสวนลดเงินสด
เม่ือชําระคาสินคาทันทีมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือ
ชําระคาสินคาทันทีกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็น
สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง  จํานวน 48 
คน  คิดเปนรอยละ 24.00 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือชําระ
คาสินคาทันทีในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ  18.50  
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีในระดับปาน
กลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.50 
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ตาราง 14  สวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก 

ระดับการตระหนักถึงสวนลดเงินสดเม่ือ
ซื้อปริมาณมาก 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
19 

9.50 
36 

18.00 
18 

9.00 
73 

36.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

16 
8.00 

47 
23.50 

18 
9.00 

81 
40.50 

มาก จํานวน 
รอยละ 

13 
6.50 

16 
8.00 

17 
8.50 

46 
23.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

48 
24.00 

99 
49.50 

53 
26.50 

200 
100.00 

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

จากตาราง 14  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นสวนลด
เม่ือซ้ือปริมาณมากกับระดับการตระหนักถึง  พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 6.835 และ
คาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.145  สรุปวา  การรับรูระดับจดจําไดประเด็นสวนลดเมื่อซ้ือปริมาณมาก
ไมมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นสวนลดเม่ือซ้ือ
ปริมาณมากกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นสวนลด
เม่ือซ้ือปริมาณมากในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง  จํานวน 47 คน  คิดเปนรอย
ละ 23.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากในระดับ
ปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ  9.00  สวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่มีการจดจําไดประเด็นสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย  
จํานวน 16 คน  คิดเปนรอยละ  8.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานราคา 
 การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานราคา  
สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเพียง 2 ประเด็น  ไดแก  สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที  
และสวนลดเงินสดเม่ือซ้ือปริมาณมาก  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึง อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ขณะท่ีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือซ้ือปริมาณ
มากไมมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึง  อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
 สวนประเด็นราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา ไมสามารถทําการทดสอบ
สมมติฐานดวย Chi-square ได  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง  และ
มาก  นอยกวา 5  ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานชองทางการจัดจําหนายกับ
ระดับการตระหนักถึง โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) หาซ้ืองาย                 
2) แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา 3) มีงานเซรามิกแฟร ซ่ึงมีรายละเอียดผล              
การทดสอบสมมติฐานดังตาราง 15-17  ตอไปน้ี 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาระดับการจดจําไดและ                  
การตระหนักถึงของชามไกลําปางดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ตาราง 15  หาซ้ืองาย   
ระดับการจดจําได 
ประเด็นหาซ้ืองาย 

ระดับการตระหนักถึงหาซ้ืองาย  
รวม นอย ปานกลาง มาก 

นอย จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

3 
1.50 

1 
0.50 

5 
2.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

36 
18.00 

17 
8.50 

54 
27.00 

มาก จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

31 
15.50 

109 
54.50 

141 
70.50 

รวม จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

70 
35.00 

127 
63.50 

200 
100.00 
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จากตาราง 15  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นหาซ้ืองายกับ
ระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นหาซ้ืองายกับ               
การตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นหาซ้ืองายในระดับมากมี
การตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 109 คน  คิดเปนรอยละ 54.50 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการ
จดจําไดประเด็นหาซ้ืองายในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 31 คน คิดเปน              
รอยละ 15.50 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นหาซ้ืองายในระดับมากมีการตระหนัก
ถึงในระดับนอย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ  0.50 

 

ตาราง 16  แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอด

รถสําหรับลูกคา 

ระดับการตระหนักถึงแหลงท่ีจําหนายมี
สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

10 
5.00 

6 
3.00 

19 
9.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

12 
6.00 

60 
30.00 

25 
12.50 

97 
48.50 

มาก จํานวน 
รอยละ 

4 
2.00 

35 
17.50 

45 
22.50 

84 
42.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

19 
9.50 

105 
52.50 

76 
38.00 

200 
100.00 

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

 

จากตาราง 16  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นแหลงท่ี
จําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 16.495  และ              
คาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.002  สรุปวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอด
รถสําหรับลูกคามีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหนายมี
สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคากับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับ             
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ปานกลาง  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 30.00 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็น
แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 
25 คน คิดเปนรอยละ  12.50  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหน าย             
มีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 12 คน                
คิดเปนรอยละ  6.00 

 

ตาราง 17  มีงานเซรามิกแฟร 
ระดับการจดจําได 

ประเด็นมีงานเซรามิกแฟร 
ระดับการตระหนักถึงงานเซรามิกแฟร  

รวม นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
7 

3.50 
0 

0.00 
0 

0.00 
7 

3.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

35 
17.50 

32 
16.00 

3 
1.50 

70 
35.00 

มาก จํานวน 
รอยละ 

61 
30.50 

52 
26.00 

10 
5.00 

123 
61.50 

รวม จํานวน 
รอยละ 

103 
51.50 

84 
42.00 

13 
6.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 17  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีงานเซรามิกส
แฟรกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมีงานเซรามิกสแฟร
กับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีงานเซรามิกสแฟร
ในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับนอย  จํานวน 61 คน  คิดเปนรอยละ  30.50  ขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีงานเซรามิกสแฟรในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ  26.00  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีงาน
เซรามิกสแฟรในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับมาก จํานวน 10 คน  คิดเปนรอยละ 5.00  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานชองทางการจัดจําหนาย 

 การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานชองทางการ
จัดจําหนาย  สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเพียง 1 ประเด็น  ไดแก  แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ี
จอดรถสําหรับลูกคา ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นแหลงท่ี
จําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคามีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึง อยางมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 สวนประเด็นหาซ้ืองาย และประเด็นมีงานเซรามิกแฟร ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐาน
ดวย Chi-square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก                
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

 

ดานสงเสริมการตลาด 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานการสงเสริมการตลาดกับระดับ
การตระหนักถึง  โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) การโฆษณาผานส่ือ
ตางๆ ของธุรกิจ 2) แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ  3) มอบสวนลดพิเศษในชวง
เทศกาล 4)การใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังตาราง 18-21 ตอไปน้ี 
 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาระดับการจดจําไดและการ
ตระหนักถึงของชามไกลําปางดานสงเสริมการตลาด 

 

ตาราง 18  การโฆษณาผานส่ือตางๆของธุรกิจ  
ระดับการจดจําได 

ประเด็นการโฆษณาผานส่ือตางๆของ
ธุรกิจ 

ระดับการตระหนักถึงการโฆษณาผานส่ือ
ตางๆของธุรกิจ 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
12 

6.00 
53 

26.50 
12 

6.00 
77 

38.50 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

9 
4.50 

53 
26.50 

25 
12.50 

87 
43.50 

มาก จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

13 
6.50 

23 
11.50 

36 
18.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

21 
10.50 

119 
59.50 

60 
30.00 

200 
100.00 

Chisquare =   29.305    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000*  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตาราง 18  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นการ
โฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจ พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 29.305 และคาระดับ
นัยสําคัญเทากับ 0.000 สรุปวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นการโฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจมี
ความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นการโฆษณาผานส่ือ
ตางๆ ของธุรกิจกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นการ
โฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 53 คน  
คิดเปนรอยละ 26.50 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นการโฆษณาผานส่ือตางๆ 
ของธุรกิจในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ  12.50  สวน
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นการโฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจในระดับปานกลางมี
การตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 4.50 

 

ตาราง 19  แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ  
ระดับการจดจําได 

ประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีพนักงาน
ขายคอยใหบริการ 

ระดับการตระหนักถึงแหลงท่ีจําหนายมี
พนักงานขายคอยใหบริการ 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 

นอย 
 

จํานวน 
รอยละ 

22 
11.00 

19 
9.50 

9 
9.50 

50 
25.00 

ปานกลาง 
 

จํานวน 
รอยละ 

43 
21.50 

64 
32.00 

17 
8.50 

124 
62.00 

มาก 
 

จํานวน 
รอยละ 

7 
3.50 

13 
6.50 

6 
3.00 

26 
13.00 

รวม 
 

จํานวน 
รอยละ 

72 
36.00 

96 
48.00 

32 
16.00 

200 
100.00 

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

จากตาราง 19  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นแหลงท่ี
จําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 4.290  และคา
ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.368  สรุปวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขาย
คอยใหบริการไมมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหนายมี
พนักงานขายคอยใหบริการกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง  จํานวน 64 คน  คิดเปนรอยละ  32.00  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็น
แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับนอย จํานวน 
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43 คน คิดเปนรอยละ  21.50  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหนายมี
พนักงานขายคอยใหบริการในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับมาก จํานวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 8.50 

 

ตาราง 20  มอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นมอบสวนลดพิเศษในชวง

เทศกาล 

ระดับการตระหนักถึงการมอบสวนลด
พิเศษในชวงเทศกาล 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย 

 
จํานวน 
รอยละ 

25 
12.50 

18 
9.00 

8 
4.00 

51 
25.50 

ปานกลาง 
 

จํานวน 
รอยละ 

6 
3.00 

68 
34.00 

22 
11.00 

96 
48.00 

มาก 
 

จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

13 
6.50 

37 
18.50 

53 
26.50 

รวม 
 

จํานวน 
รอยละ 

34 
17.00 

99 
49.50 

67 
33.50 

200 
100.00 

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

จากตาราง 20  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นมอบ
สวนลดพิเศษในชวงเทศกาลกับการตระหนักถึง พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 87.776  
และคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000  สรุปวา  การรับรูระดับจดจําไดประเด็นมอบสวนลดพิเศษ
ในชวงเทศกาลมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมอบสวนลดพิเศษ
ในชวงเทศกาลกับการตระหนักถึง  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมอบ
สวนลดพิเศษในชวงเทศกาลในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 68 คน             
คิดเปนรอยละ 34.00 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมอบสวนลดพิเศษในชวง
เทศกาลในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.00                 
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาลในระดับปานกลางมี
การตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
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ตาราง 21  การใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นการใหขาวและประชาสัมพันธ

ขององคกรภาครัฐ 

ระดับการตระหนักถึงการใหขาวและ
ประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย 

 
จํานวน 
รอยละ 

18 
9.00 

29 
14.50 

17 
8.50 

64 
32.00 

ปานกลาง 
 

จํานวน 
รอยละ 

13 
6.50 

59 
29.50 

18 
9.00 

90 
45.00 

มาก 
 

จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

18 
9.00 

28 
14.00 

46 
23.00 

รวม 
 

จํานวน 
รอยละ 

31 
15.50 

106 
53.00 

63 
31.50 

200 
100.00 

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

จากตาราง 21  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดประเด็นการให
ขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐกับการตระหนักถึง พบวามีคา Pearson Chi-square 
เทากับ 35.706  และคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000  สรุปวา  การรับรูระดับจดจําไดประเด็นการให
ขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นการใหขาวและ
ประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐกับการตระหนักถึง  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับ
จดจําไดประเด็นการใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐในระดับปานกลางมีการตระหนักถึง
ระดับปานกลาง  จํานวน 59 คน  คิดเปนรอยละ 29.50 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําได
ประเด็นการใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับ
มาก จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ  9.00 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นการใหขาว
และประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 13 
คน  คิดเปนรอยละ  6.50 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานการสงเสริมการตลาด 

 การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานสงเสริม
การตลาด สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดท้ัง 4 ประเด็น  ไดแก การโฆษณาผานส่ือตางๆ                
ของธุรกิจ  แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ การมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาลและ
การใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ  ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูระดับ
จดจําไดประเด็นมีการโฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจ การมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล และการ
ใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ มีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ขณะท่ีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นแหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขาย
คอยใหบริการไมมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     

 

สวนท่ี 5  การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรที่มีความสัมพันธ 
            กับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
สมมุติฐานขอท่ี 2  สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
เง่ือนไข 
 H0 :  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไมมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางท้ังใน
ระดับจดจําไดและการตระหนักถึง 
 H1 :  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางท้ังใน
ระดับจดจําไดและการตระหนักถึง 

ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไวคือ  ระดับการจดจําไดของส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ี
แตกตางกันมีระดับการตระหนักถึงท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบ เทียบความ
แตกตางระหวางระดับการจดจําได ประกอบไปดวย ดานคุณภาพ ดานชื่อเสียง ดานคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินคากับระดับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช  ซ่ึงจะทําการวิเคราะห
ดวยการทดสอบคา Chi-square โดยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยไดกําหนดสมมติฐานไวดังน้ี   

ดานคุณภาพ 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานคุณภาพกับระดับการตระหนัก
ถึง  โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) ความแข็งแกรงคงรูป                        
2) มีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน 3) เปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัย  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการ
ทดสอบสมมติฐานดังตารางท่ี 22-24 ตอไปน้ี 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาระดับการจดจําไดและการ
ตระหนักถึงของชามไกลําปางดานคุณภาพ 
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ตาราง 22 ชามไกลําปางมีความแข็งแกรง  คงรูป 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นความแข็งแกรงคงรูป 

ระดับการตระหนักถึงความแข็งแกรงคงรูป  
รวม นอย ปานกลาง มาก 

นอย 
 

จํานวน 
รอยละ 

1 
0.50 

3 
1.50 

4 
2.00 

8 
4.00 

ปานกลาง 
 

จํานวน 
รอยละ 

2 
1.00 

48 
24.00 

27 
13.50 

77 
38.50 

มาก 
 

จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

23 
11.50 

92 
46.00 

115 
57.50 

รวม 
 

จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

74 
37.00 

123 
61.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 22  เนื่องจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นความแข็งแกรง
คงรูปกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นความแข็งแกรงคงรูป
กับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นความแข็งแกรงคง
รูปในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ  46.00 ขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นความแข็งแกรงคงรูปในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ  11.50 

 

ตาราง 23 ชามไกลําปางมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นมีกระบวนการผลิตท่ีเปน

มาตรฐาน 

ระดับการตระหนักถึงกระบวนการผลิต
ท่ีเปนมาตรฐาน 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย 

 
จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

28 
14.00 

24 
12.00 

52 
26.00 

ปานกลาง 
 

จํานวน 
รอยละ 

4 
2.00 

38 
19.00 

56 
28.00 

98 
49.00 

มาก 
 

จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

20 
10.00 

30 
15.00 

50 
25.00 

รวม 
 

จํานวน 
รอยละ 

4 
2.00 

86 
43.00 

110 
55.00 

200 
100.00 
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จากตาราง 23  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีกระบวนการ
ผลิตท่ีเปนมาตรฐานกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมีกระบวนการผลิตท่ี
เปนมาตรฐานกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมี
กระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐานในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 56 คน               
คิดเปนรอยละ 28.00 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีกระบวนการผลิตท่ีเปน
มาตรฐานในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ  19.00  
สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐานระดับปานกลางมี
การตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 

 

ตาราง 24 เปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัย 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นเปนภาชนะบรรจุอาหารท่ี

ปลอดภัย 

ระดับการตระหนักถึงเปนภาชนะบรรจุ
อาหาร  ท่ีปลอดภัย 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
6 

3.00 
15 

7.50 
21 

10.50 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
35 

17.50 
55 

27.50 
90 

45.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
22 

11.00 
67 

33.50 
89 

44.50 
รวม จํานวน 

รอยละ 

0 
0.00 

63 
31.50 

137 
68.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 24  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นเปนภาชนะ
บรรจุอาหารท่ีปลอดภัยกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นเปนภาชนะบรรจุ
อาหารท่ีปลอดภัยกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็น
เปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัยในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 55  คน  
คิดเปนรอยละ 27.50 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นเปนภาชนะบรรจุอาหารท่ี
ปลอดภัยในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.50   
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานคุณภาพ  
การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานคุณภาพ ท้ัง 

3 ประเด็น ไดแก ความแข็งแกรงคงรูป มีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐานและเปนภาชนะบรรจุ
อาหารท่ีปลอดภัย  ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ได เน่ืองจากมีจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

ดานชื่อเสียง 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานชื่อเสียงกับระดับการตระหนัก
ถึง  โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย      
2) ทําใหจังหวัดลําปางเปนเมืองเซรามิก 3)  ไดรับความนิยม 4) มีประวัติยาวนาน ซ่ึงมีรายละเอียดผล
การทดสอบสมมติฐานดังตาราง 25-28 ตอไปน้ี 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาระดับการจดจําไดและการ
ตระหนักถึงของชามไกลําปางดานชื่อเสียง 
 

ตาราง 25  มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

ระดับการตระหนักถึงความมีช่ือเสียง
เปนท่ีรูจักแพรหลาย 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
2 

1.00 
6 

3.00 
8 

4.00 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
2 

1.00 
43 

21.50 
9 

4.50 
54 

27.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
26 

13.00 
111 

55.50 
138 

69.00 
รวม จํานวน 

รอยละ 
3 

1.50 
71 

35.50 
126 

63.00 
200 

100.00 
 

จากตาราง 25  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีชื่อเสียงเปนท่ี
รูจักแพรหลายกับระดับการตระหนักถึง 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก
แพรหลายกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมี
ชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลายในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  จํานวน 111  คน  คิดเปนรอย
ละ  55.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลายในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 26 คน 
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คิดเปนรอยละ  13.00  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก
แพรหลายระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับนอย  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 0.50 
 

ตาราง 26  ทําใหจังหวัดลําปางเปนเมืองเซรามิก 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นทําใหจังหวัดลําปางเปนเมือง

เซรามิก 

ระดับการตระหนักถึงการทําใหจังหวัด
ลําปางเปนเมืองเซรามิก 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
4 

2.00 
9 

4.50 
13 

6.50 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
3 

1.50 
23 

11.50 
18 

9.00 
44 

22.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
30 

15.00 
113 

56.50 
143 

71.50 
รวม จํานวน 

รอยละ 

3 
1.50 

57 
28.50 

140 
70.00 

200 
100.00 

 

จากตาราง 26  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นทําใหจังหวัด
ลําปางเปนเมืองเซรามิกกับ ระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นทําใหจังหวัดลําปาง
เปนเมืองเซรามิกกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นทํา
ใหจังหวัดลําปางเปนเมืองเซรามิกในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  จํานวน 113  คน คิดเปน
รอยละ  56.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นทําใหจังหวัดลําปางเปนเมืองเซรา
มิกในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.00 
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ตาราง 27  ไดรับความนิยม 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นไดรับความนิยม 

ระดับการตระหนักถึงการไดรับความนิยม  
รวม นอย ปานกลาง มาก 

นอย จํานวน 
รอยละ 

3 
1.50 

11 
5.50 

20 
10.00 

34 
17.00 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

2 
1.00 

50 
25.00 

56 
28.00 

108 
54.00 

มาก จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

17 
8.50 

41 
20.50 

58 
29.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

5 
2.50 

78 
39.00 

117 
58.50 

200 
100.00 

  

จากตาราง 27  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นไดรับความนิยม
กับ ระดับการตระหนักถึง 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นไดรับความนิยมกับ
การตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นไดรับความนิยมในระดับ
ปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 56  คน คิดเปนรอยละ 28.00 ขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นไดรับความนิยมในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับปาน
กลาง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ  25.00  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นไดรับ
ความนิยมระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

 

ตาราง 28  มีประวัติยาวนาน 

ระดับการจดจําได 
ประเด็นมีประวัติยาวนาน 

ระดับการตระหนักถึงมีประวัติยาวนาน  
รวม นอย ปานกลาง มาก 

นอย จํานวน 
รอยละ 

0 
0.00 

8 
4.00 

6 
3.00 

14 
7.00 

ปานกลาง จํานวน 
รอยละ 

5 
2.50 

41 
20.50 

20 
10.00 

66 
33.00 

มาก จํานวน 
รอยละ 

8 
4.00 

59 
29.50 

53 
26.50 

120 
60.00 

รวม จํานวน 
รอยละ 

13 
6.50 

108 
54.00 

79 
39.50 

200 
100.00 

Chisquare =   4.498     Asymp.Sig. (2-sided)= 0.343   ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 28 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูระดับการจดจําไดประเด็นมี
ประวัติยาวนานกับการตระหนักถึง พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 4.498  และคาระดับ
นัยสําคัญเทากับ 0.343 สรุปวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีประวัติยาวนานไมมีความสัมพันธกับ
ระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมีประวัติยาวนานกับ
การตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีประวัติยาวนานใน
ระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.50 ขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีประวัติยาวนานในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก 
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ  26.50  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีประวัติ
ยาวนานในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับนอย  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 4.00 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานช่ือเสียง 
 การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานชื่อเสียง  
สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเพียง 1 ประเด็น  คือ ประเด็นมีประวัติยาวนาน ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีประวัติยาวนาน ไมมีความสัมพันธกับระดับ
การตระหนักถึง อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 สวนประเด็นมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย ทําใหจังหวัดลําปางเปนเมืองเซรามิกไดรับความ
นิยม ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ได เนื่องจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ในระดับนอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  

ดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับการจดจําไดดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของ
สินคากับระดับการตระหนักถึง  โดยกําหนดประเด็นในการทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 1) ไกเปน
สัญลักษณจังหวัดลําปาง 2) มีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ตนกลวย และใบไผเปน
เอกลักษณ 3) ใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ 4)  ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา               
5) มีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง 6) รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน 7) ผลิตในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปางเทาน้ัน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการทดสอบสมมติฐานดังตาราง 29-35 ตอไปน้ี 

แสดงผลการศึกษาความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาระดับการจดจําไดและ                    
การตระหนักถึงของชามไกลําปางดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา 
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ตาราง 29  ไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปาง   
ระดับการจดจําได 

ประเด็นไกเปนสัญลักษณจังหวัด
ลําปาง 

ระดับการตระหนักถึงไกเปนสัญลักษณ
จังหวัดลําปาง 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
3 

1.50 
1 

1.50 
0 

0.00 
4 

2.00 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
23 

11.50 
10 

5.00 
33 

16.50 
มาก จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
32 

16.00 
131 

65.50 
163 

81.50 
รวม จํานวน 

รอยละ 
3 

1.50 
56 

28.00 
141 

70.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 29  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20  ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นไกเปน
สัญลักษณจังหวัดลําปางกับระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นไกเปนสัญลักษณ
จังหวัดลําปางกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นไกเปน
สัญลักษณจังหวัดลําปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ  
65.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปางในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ  16.00 

 

ตาราง 30  มีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ตนกลวย และใบไผเปนเอกลักษณ   
ระดับการจดจําได 

ประเด็นมีลวดลายเปนเอกลักษณ 
ระดับการตระหนักถึงลวดลายเปน

เอกลักษณ 
 

รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
4 

2.00 
4 

2.00 
8 

4.00 
16 

8.00 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
6 

3.00 
46 

23.00 
12 

6.00 
64 

32.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
14 

7.00 
35 

17.50 
71 

35.50 
120 

60.00 
รวม จํานวน 

รอยละ 
24 

12.00 
85 

42.50 
91 

45.50 
200 

100.00 
Chisquare =   36.861    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.000* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



68 
 

จากตาราง 30 เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูระดับการจดจําไดประเด็นมี
ลวดลายเปนเอกลักษณกับการตระหนักถึง พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 36.861  และ
คาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 สรุปวาการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีลวดลายเปนเอกลักษณมี
ความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมีลวดลายเปน
เอกลักษณกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีลวดลาย
เปนเอกลักษณในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ  35.50  
ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีลวดลายเปนเอกลักษณในระดับมากมีการ
ตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.50  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการ
จดจําไดประเด็นมีลวดลายเปนเอกลักษณในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับนอย จํานวน 14 คน  
คิดเปนรอยละ 7.00 

 

ตาราง 31  ใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ   
ระดับการจดจําได 

ประเด็นใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ 

ระดับการตระหนักถึงการใชดินขาว
ลําปางเปนวัตถุดิบ 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
6 

3.00 
3 

1.50 
1 

0.50 
10 

5.00 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
43 

21.50 
25 

12.50 
8 

4.00 
76 

38.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
56 

28.00 
38 

19.00 
20 

10.00 
114 

57.00 
รวม จํานวน 

รอยละ 
105 

52.50 
66 

33.00 
29 

14.50 
200 

100.00 
Chisquare =   2.323    Asymp.Sig. (2-sided)= 0.677    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตาราง 31  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูระดับการจดจําไดประเด็น
ใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบกับการตระหนักถึง พบวามีคา Pearson Chi-square เทากับ 2.323  
และคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.677 สรุปวา การรับรูระดับจดจําไดประเด็นใชดินขาวลําปางเปน
วัตถุดิบไมมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นใชดินขาวลําปางเปน
วัตถุดิบกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นใชดินขาว
ลําปางเปนวัตถุดิบในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับนอย จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28.00  
ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบในระดับมากมีการ
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ตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.00  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี        
การจดจําไดประเด็นใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบในระดับมากมีการตระหนักถึงในระดับมาก จํานวน 
20 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

 

ตาราง 32 ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา  
ระดับการจดจําได 

ประเด็นไดรับความคุมครองจากกรม
ทรัพยสินทางปญญา 

ระดับการตระหนักถึงการไดรับความ
คุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
9 

4.50 
53 

26.50 
21 

10.50 
83 

41.50 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
5 

2.50 
68 

34.00 
25 

12.50 
98 

49.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
11 

5.50 
8 

4.00 
19 

9.50 
รวม จํานวน 

รอยละ 
14 

7.00 
132 

66.00 
54 

27.00 
200 

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

จากตาราง 32  เม่ือทําการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูระดับการจดจําไดประเด็น
ได รับความคุมครองจากกรมทรัพย สินทางปญญากับการตระหนักถึง พบวามีคา Pearson          
Chi-square เทากับ 5.778  และคาระดับนัยสําคัญเทากับ 0.216  สรุปวาการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาไมมีความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึง
อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นไดรับความคุมครอง
จากกรมทรัพยสินทางปญญากับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจํา
ไดประเด็นไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับ
ปานกลาง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 34.00 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็น
ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงระดับมาก 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.50 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นไดรับความ
คุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาในระดับปานกลางมีการตระหนักถึงในระดับนอย  จํานวน 5 คน  
คิดเปนรอยละ 2.50 
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ตาราง 33 มีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง  
ระดับการจดจําได 

ประเด็นมีคุณคาสรางความภาคภูมิใจ
ใหชาวลําปาง 

ระดับการตระหนักถึงความมีคุณคาสราง
ความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
3 

1.50 
4 

2.00 
8 

4.00 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
2 

1.00 
42 

21.00 
22 

11.00 
66 

33.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
26 

13.00 
99 

49.50 
126 

63.00 
รวม จํานวน 

รอยละ 

4 
2.00 

71 
35.50 

125 
62.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 33  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีคุณคาสราง
ความภาคภูมิใจใหชาวลําปางกับระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นมีคุณคาสรางความ
ภาคภูมิใจใหชาวลําปางกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นมีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 
99 คน คิดเปนรอยละ 49.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นมีคุณคาสรางความ
ภาคภูมิใจใหชาวลําปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
13.00 สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นมีคุณคาสรางความภาคภูมิใจให  
ชาวลําปางในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับนอย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 
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ตาราง 34  รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน  
ระดับการจดจําได 

ประเด็นรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พื้นบาน 

ระดับการตระหนักถึงการรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
2 

1.00 
7 

3.50 
3 

1.50 
12 

6.00 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
2 

1.00 
42 

21.00 
16 

8.00 
60 

30.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
2 

1.00 
32 

16.00 
94 

47.00 
128 

64.00 
รวม จํานวน 

รอยละ 
6 

3.00 
81 

40.50 
113 

56.50 
200 

100.00 
 

จากตาราง 33  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นรักษาวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตพ้ืนบานกับระดับการตระหนักถึง 
  ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นรักษาวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตพ้ืนบานกับการตระหนักถึง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นรักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบานในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 
47.00 ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบานในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.00 สวนผูตอบแบบสอบถาม
ที่มีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบานในระดับมากมีการตระหนักถึง
ระดับนอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00     
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ตาราง 35 ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทานั้น  
ระดับการจดจําได 

ประเด็นผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง
เทานั้น 

ระดับการตระหนักถึงการผลิตในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปางเทานั้น 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก 
นอย จํานวน 

รอยละ 
2 

1.00 
15 

7.50 
34 

17.00 
51 

25.50 
ปานกลาง จํานวน 

รอยละ 
1 

0.50 
37 

18.50 
26 

13.00 
64 

32.00 
มาก จํานวน 

รอยละ 
0 

0.00 
18 

9.00 
67 

33.50 
85 

42.50 
รวม จํานวน 

รอยละ 

3 
1.50 

70 
35.00 

127 
63.50 

200 
100.00 

 

จากตาราง 35  เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลาง และมาก 
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังน้ันจึงไมสามารถนํามา
ทําการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-square ในสวนของการรับรูระดับจดจําไดประเด็นผลิตในพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปางเทาน้ันกับระดับการตระหนักถึง 

 ภาพรวมผลการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูระหวางการจดจําไดประเด็นผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัด
ลําปางเทาน้ันกับการตระหนักถึง  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูระดับจดจําไดประเด็นผลิต
ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ันในระดับมากมีการตระหนักถึงระดับมาก  จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 
33.50  ขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการจดจําไดประเด็นผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ันในระดับ
มากมีการตระหนักถึงระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.00 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา 

 การทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูระดับการจดจําไดกับการตระหนักถึงดานคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินคา สามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเพียง 3 ประเด็น ไดแก มีลวดลายไก  
ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ  ตนกลวย และใบไผเปนเอกลักษณ ใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบไดรับ
ความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานพบวาการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นมีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ตนกลวย และใบไผเปนเอกลักษณมีความสัมพันธ
กับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีการรับรูระดับจดจําได
ประเด็นใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ ได รับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาไมมี
ความสัมพันธกับระดับการตระหนักถึงอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 
 สวนประเด็นไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปางมีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง  
รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ัน ไมสามารถทําการทดสอบ
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สมมติฐานดวย Chi-square ได เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย ปานกลางและ
มาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
 

ตาราง 36 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square 
การรับรูระดับจดจําไดกับระดับการตระหนักถึง ผลการทดสอบ 

ดานผลิตภัณฑ  
ความคงทน ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ความหลากหลายท้ังรูปแบบและขนาด ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ลวดลายและสีสันสวยงาม ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ดานราคา 
ราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที ยอมรับสมมติฐาน H1 
สวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
ดานชองทางการจัดจําหนาย  

หาซ้ืองาย ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา ยอมรับสมมติฐาน H1 
มีงานลําปางเซรามิกแฟร ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ดานการสงเสริมการตลาด  
การโฆษณาผาสื่อตางๆ ของธุรกิจ ยอมรับสมมติฐาน H1 
แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
มอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล ยอมรับสมมติฐาน H1 
การใหขาวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ ยอมรับสมมติฐาน H1 
ดานคุณภาพ  

ชามไกลําปางมีความแข็งแกรง คงรูป ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ชามไกลําปางมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
เปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัย ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ดานช่ือเสียง  
มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ทําใหจังหวัดลําปางเปน”เมืองเซรามิก” ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ไดรับความนิยม ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
มีประวัติยาวนาน ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
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ตาราง 36 สรุปภาพรวมของการทดสอบสมมติฐานดวย Chi-Square (ตอ) 
ดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา 
ไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปาง ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
มีลวดลายไก  ดอกโบต๋ัน  ดอกเบญจมาศ  ใบไผ และ  
ตนกลวย เปนเอกลักษณ 

ยอมรับสมมติฐาน H1 

ใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 
ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา        
ไมสามารถลอกเบียนแบบได 

ปฏิเสธสมมติฐาน H1 

มีคุณคา  สรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 
ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ัน ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได 

หมายเหตุ: กรณีไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดเน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับ
นอย ปานกลาง และมาก นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
 
 
 

 
 

 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรู
คุณคาตราสินคาชามไกลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาด
และส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรกับการรับรูในตราสินคาชามไกลําปาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปน
ผูประกอบการรานอาหารในเขตอําเภอเมืองลําปาง จํานวน 200 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย การแจกแจงความถ่ี  คารอยละ ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด  และการข้ึนทะเบียนเปน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กับการรับรู คุณคาตราสินคาชามไกลําปาง  โดยใชการทดสอบไคแสควร         
(Chi-Square Test) กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   
 

สรุปผลการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ืองส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับ             
การรับรูในตราสินคาชามไกลําปาง สรุปผลไดดังน้ี 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง              
รอยละ 66.50  มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 32.0 สวนใหญประกอบกิจการรานอาหาร
ประเภทรานอาหารท่ัวไป รอยละ 83.50 ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา 2 และ 3 ป รอยละ 15.0 
 ผลการศึกษาการรับรูสวนประสมการตลาดของชามไกลําปางระดับจดจําไดและระดับ
ตระหนักถึง ดังน้ี 
    ดานผลิตภัณฑ  การรับรูระดับจดจําไดเร่ืองความคงทน ความหลากหลายของรูปแบบและ
ขนาด และลวดลายสีสันสวยงาม  สวนใหญอยูในระดับมาก ในขณะท่ีการตระหนักถึงเร่ืองความคงทน  
ความหลากหลายของรูปแบบและขนาด และลวดลายและสีสันสวยงาม สวนใหญอยูในระดับมาก
เชนกัน   
    ดานราคา การรับรูระดับจดจําได เร่ืองราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา
สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีและสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก  สวนใหญการรับรูอยูในระดับ
ปานกลาง ในขณะท่ีการตระหนักถึง เร่ืองราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา สวนลด             
เงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที และสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก สวนใหญการรับรูอยูในระดับปานกลาง 
    ดานชองทางการจัดจําหนาย การรับรูระดับจดจําไดเร่ืองการหาซ้ืองาย มีงานเซรามิกแฟร
สวนใหญอยูในระดับมาก แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา สวนใหญอยูในระดับ               
ปานกลาง ในขณะท่ีการตระหนักถึง เร่ืองหาซ้ืองาย สวนใหญอยูในระดับมาก แหลงท่ีจําหนายมี
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สถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และมีงานเซรามิกแฟร สวนใหญอยูใน
ระดับนอย 
    ดานการสงเสริมการตลาด การรับรูระดับจดจําไดและการตระหนักถึง เร่ืองการโฆษณา
ผานส่ือตางๆ ของธุรกิจ แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการ มอบสวนลดพิเศษในชวง
เทศกาลและการใหขาวการประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ  สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
 ผลการศึกษาการรับรูขอมูลการข้ึนทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรของชามไกลําปางระดับ
จดจําไดและการตระหนักถึง  มีรายละเอียดดังน้ี 
    ดานคุณภาพ การรับรูระดับจดจําได เรื่องชามไกลําปางมีความแข็งแกรงคงรูป สวนใหญอยู
ในระดับมาก เร่ืองชามไกลําปางมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมาตรฐาน และเปนภาชนะบรรจุอาหารท่ี
ปลอดภัย สวนใหญอยูในระดับปานกลาง   

ในขณะท่ีการตระหนักถึงท้ังเร่ืองของชามไกลําปางมีความแข็งแกรงคงรูป มีกระบวนการผลิต
ที่เปนมาตรฐาน และเปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัย สวนใหญอยูในระดับมาก 
    ดานชื่อเสียง การรับรูระดับจดจําได เร่ืองของความมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย  ทําให
จังหวัดลําปางเปน “เมืองเซรามิก” และมีประวัติยาวนาน สวนใหญรับรูระดับมาก สวนเร่ืองไดรับ
ความนิยมอยูในระดับปานกลาง   

ในขณะท่ีการตระหนักถึง มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย ทําใหจังหวัดลําปางเปนเมือง                  
“เซรามิก” ไดรับความนิยม สวนใหญอยูในระดับมาก เร่ืองมีประวัติยาวนานสวนใหญอยูในระดับ        
ปานกลาง 
    ดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา การรับรูระดับจดจําได ไดแก ไกเปนสัญลักษณ
จังหวัดลําปาง  มีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ใบไผและตนกลวยเปนเอกลักษณ ใชดิน
ขาวลําปางเปนวัตถุดิบ มีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
พ้ืนบานและผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ัน สวนใหญอยูในระดับมาก เร่ืองไดรับความคุมครองจาก
กรมทรัพยสินทางปญญา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง   

การตระหนักถึงเร่ืองไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปาง มีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอก
เบญจมาศ ใบไผและตนกลวยเปนเอกลักษณ มีคุณคาสรางความภาคภูมิใจใหชาวลําปาง รักษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน และผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ัน สวนใหญอยูในระดับมาก ไดรับ
ความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง และใชดินขาวลําปางเปน
วัตถุดิบหลักสวนใหญอยูในระดับนอย 
 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สวนประสมทางการตลาด ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง  
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีดานผลิตภัณฑไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐาน 
ไดดวย Chi-square เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก                
นอยกวา 5 ซ่ึงมีคาเกินรอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด เม่ือวิเคราะห ในดานราคา  
การรับรูระดับจดจําไดประเด็นสวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันทีมีความสัมพันธกับการตระหนักถึง
หรือเหตุผลการนําไปใช  สวนการจดจําไดประเด็นสวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมากไมมีความสัมพันธกับ 
การตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช   ดานชองทางการจัดจําหนาย การจดจําไดประเด็นแหลงท่ี
จําหนายมีสถานท่ีจอดรถสําหรับลูกคามีความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลการนําไปใช             
ดานการสงเสริมการตลาดการจดจําไดประเด็นโฆษณาประชาสัมพันธของธุรกิจและองคกรภาครัฐ  
การมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล การใหข าวและประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐ                      
มีความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช  ในขณะท่ีการจดจําไดประเด็นแหลงท่ี
จําหนายมีพนักงานขายคอยใหบริการไมมีความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05     
 ผลการทดสอบสมมติฐานยัง พบวา ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ดานชื่อเสียง ดานคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินคา มีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีดานคุณภาพ ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานไดดวย Chi-square  
เน่ืองจากมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย  ปานกลาง  และมาก นอยกวา 5  ซ่ึงมีคาเกิน
รอยละ 20 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด เม่ือวิเคราะหดานชื่อเสียงการจดจําไดประเด็นมี
ประวัติยาวนานไมมีความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช ดานคุณสมบัติ
ลักษณะเฉพาะของสินคา การจดจําไดประเด็นมีลวดลายไก ดอกโบต๋ันหรือดอกเบญจมาศ ใบไผและ
ตนกลวย เปนเอกลักษณ  มีความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใช สวนการจดจํา
ไดประเด็นใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา ไมมี
ความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใชอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 
0.05 
 จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือแสดงความสัมพันธของการจดจําไดกับการตระหนักถึง ท้ังใน
สวนของสวนประสมทางการตลาดและส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรพบวามีความสัมพันธกันไปในทิศทาง
เดียวกัน น่ันคือหากมีการจดจําไดนอยก็จะตระหนักถึงหรือนําไปใชนอย แตหากจดจําไดมากก็จะ
ตระหนักถึงหรือนําไปใชมาก แสดงวาระดับการสงเสริม สนับสนุนใหมีการรับรูคุณคาชามไกลําปางมี
ความสัมพันธกับการตระหนักถึงหรือเหตุผลในการนําไปใชของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอ
เมืองลําปาง  
อภิปรายผลการศึกษา 
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จากผลการศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับการรับรูคุณคาตราสินคา     
ชามไกลําปาง สามารถนําผลการศึกษามาทําการอภิปรายผลในประเด็นท่ีนาสนใจ  ไดดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีการตระหนักถึงโดยรวมอยูในระดับมาก  และตระหนัก
ถึงเร่ืองความคงทนเปนอันดับแรก สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2539) ที่กลาวไววา 
ผลิตภัณฑเปนสิ่งท่ีสามารถสนองความจําเปนและความตองการของลูกคาได และสอดคลองกับโสภิดา  
สันเจริญ (2554) ที่ไดศึกษาความตองการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหมในการซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองใชเซรามิกบนโตะอาหาร ซ่ึงพบวาสวนประสมการตลาด
ดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยใหระดับความสําคัญท่ีมีผลคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับแรกคือ อายุการใช
งานความแข็งแรง คงทน  

ดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเร่ืองราคามีความเหมาะสมกับขนาดและชนิด
สินคา  เปนอันดับแรก  สอดคลองกับเสรี วงษมณฑา (2542) ท่ีกลาววาสวนประสมการตลาด คือ    
การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได  ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได  
และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม  และยังสอดคลองกับพิมลรัตน ลิมปไพบูลย (2551) ที่ได
ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากโรงงานเซรามิก
ในจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมกับทุกปจจัย  โดยให
ความสําคัญเร่ืองของราคาเปนอันดับแรก       
 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีความความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
ในประเด็นสถานท่ีจําหนายมีท่ีจอดรถใหกับลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลอง
กับอดุลย จาตุรงคกุล (2543) ที่วาสินคาท่ีมีจําหนายแพรหลายและงายท่ีจะซ้ือ  ก็จะทําใหผูบริโภค
นําไปประเมินประเภทของชองทางท่ีนําเสนอ  และก็อาจกออิทธิพลต อการรับรูภาพพจนของ
ผลิตภัณฑ  
 ดานการสงเสริมการตลาดมีความความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปางใน
เร่ืองของการโฆษณาผานส่ือตางๆ การมอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล รวมถึงการใหขาวและ
ประชาสัมพันธขององคกรภาครัฐที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับศิริวรรณ  เสรีรัตน (2539)    
ที่กลาววาการสงเสริมการตลาดเปนการติดตอส่ือสารระหวางผูจําหนายและตลาดเปาหมายเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ              
ซ่ึงประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย  กิจกรรมสงเสริมการขาย  และการใหขาว
และการประชาสัมพันธ   และยังสอดคลองกับขวัญเนตร อริยวงศพานิช (2551)  ที่ ได ศึกษา                 
สวนประสมการตลาดสินคาศิลปหัตถกรรมของตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี                
ผลการศึกษาพบวาชนิดผลิตภัณฑท่ีซื้อมีความสัมพันธกับการสงเสริมการขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   
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จากผลการศึกษาความสัมพันธของส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไก
ลําปาง สามารถนําผลการศึกษามาทําการอภิปรายผลในประเด็นท่ีนาสนใจ  ไดดังน้ี 

ดานคุณภาพมีความความสัมพันธกับการรับรูคุณคาในตราสินคาชามไกลําปางในเร่ืองความ
แข็งแกรง คงรูป  สอดคลองกับแนวคิดของ Aaker ,1991 อางถึงในชัยนันท  เพ็ชรอําไพ, 2552: 22) 
ที่กลาววาการท่ีผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของสินคา (Perceived Quality) ซ่ึงมีคุณภาพท่ีดีทําให
สามารถยกระดับฐานะของตราสินคาไดดวยเหตุผลตางๆ มากมาย และยังสอดคลองกับการศึกษาของ 
ขนิษฐา  อังสนานนท (2555) ที่ไดศึกษาการรับรูในตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวาป จจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑธูป มี
ความสัมพันธกับการรับรูตราสินคาของผลิตภัณฑธูปของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานชื่อเสียง ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานชื่อเสียงของสินคาโดยรวมอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับณปภา  ชวเลิศสกุล (2553) ท่ีศึกษาการรับรูคุณคาของตราสินคา ผลิตภัณฑ
ประเภทผาไหม หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางบุคลิกภาพของผลิตภัณฑประเภท              
ผาไหม  ตราสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑอยูในทิศทางบวกในทุกดานโดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน
ความมีชื่อเสียง   
  ดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคามีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาในตราสินคาชามไก
ลําปางประเด็น ลวดลายเปนเอกลักษณ สอดคลองกับแนวคิดของ Keller (Keller 2534 อางถึงใน 
ณปภา  ชวเลิศสกุล,  2553: 12) ที่กลาววาสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา (Other 
Proprietary Brand Assets) หมายถึงทรัพยสินใดๆ ท่ีเกิดจากตราสินคาและสามารถประเมินมาเปน
คาตราสินคาได  เชน ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สิทธิประโยชน  เคร่ืองหมายการคา ชองทางการจําหนาย 
สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะชวยปกปองการลอกเลียนแบบท่ีจะทําใหเกิดความสับสนจากบริษัทคูแขง  
สินทรัพย  และตราสินคาจึงเปนส่ิงท่ีตองสรางใหเกิดความสัมพันธตอกัน เพ่ือใหเกิดคุณคาสูงสุดตอ
ตราสินคา และยังสอดคลองกับวรัทยา ไผพุทธ (2553) ไดศึกษาการประเมินความเต็มใจท่ีจะจายของ
ผูบริโภคสําหรับสินคาท่ีเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย ผลการศึกษาพบวาความรูเก่ียวกับคุณสมบัติ
ของขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห  ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรมีความสัมพันธกับคาความ
เต็มใจท่ีจะจายในเชิงบวก 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

 จากผลการศึกษาท่ีพบวาสวนประสมทางการตลาดและส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรมีความสัมพันธ
กับการรับรูคุณคาในสินคาชามไกลําปาง  จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 
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 1. ธุรกิจผูผลิต ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธสินคาชามไกลําปางตามส่ือตางๆ ใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะการโฆษณาทางเครือขายสังคมออนไลน ในดานผลิตภัณฑควรรักษามาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบหอ และมีการควบคุม ตรวจสอบอยางตอเน่ือง  
เพ่ือรักษาคุณภาพและช่ือเสียงของชามไกลําปาง   
 2. องคกรหรือหนวยงานภาครัฐ ควรใหการสนับสนุนการเผยแพรขาว การประชาสัมพันธ  
รวมถึงขอมูลการไดรับการข้ึนทะเบียนเปนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  เพราะการรับรูยังไมแพร หลาย                
ควรจัดกิจกรรมท่ีสรางการรับรูใหกับประชาชนชาวลําปาง  ใหรับรูและตระหนักถึงคุณคาความสําคัญ
ของสินคาชามไกลําปางใหมากย่ิงข้ึน   
 3. หนวยงานของรัฐควรใหการสนับสนุน ดูแล และชวยเหลือกลุมผูผลิตสินคาชามไกลําปาง  
เน่ืองจากผูประกอบการผลิตสินคาชามไกลําปาง  สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ซ่ึงอาจจะไมมีความเชี่ยวชาญในดานกลยุทธการตลาดมากนัก รวมถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน
ตองประสบปญหาราคาแก็สซ่ึงเปนปจจัยในการผลิตปรับตัวสูงข้ึน  ทําใหผูประกอบการหลายรายตอง
ปดตัวลง  กลุมผูผลิตจึงควรไดรับการดูแล  ชวยเหลือ  สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐดวย 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1. ควรจะศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง เชน การตลาดเชิง

บูรณาการเพ่ือใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูไดเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน ผูประกอบการจะไดนําไปเปน
แนวทางในการดําเนินการดานการตลาดตอไป 

2. เปล่ียนกลุมประชากรตัวอยางเปนผูบริโภคในจังหวัดลําปาง เพ่ือจะไดขอมูลในการศึกษา
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน อีกท้ังเปนการชวยสงเสริมการรับรูของประชาชนชาวจังหวัดลําปางใหรับรูมาก
ยิ่งข้ึน 

3. ศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังในสินคาชามไกลําปางของผูบริโภค ขอมูลท่ีไดจะได
เปนประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 

4. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การสนทนา หรือการใชแบบ
สัมภาษณเปนเคร่ืองมือการวิจัย เพ่ือจะไดขอมูลเชิงลึกท่ีชัดเจนข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรและสวนประสมทางการตลาด 
ท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 

 

คําช้ีแจง  
แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการรับรูคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑเซรามิกชามไกลําปางของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง  ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ีขอมูลท่ีได
จากทานจะนําไปวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม เพ่ือประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน  จึงเรียนมาเพ่ือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2   ขอมูลสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 

  ของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 
สวนที่ 3  สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง                        

 ของผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองลําปาง 
สวนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
 
โปรดใสเคร่ืองหมาย  √ หนาคําตอบท่ีทานตองการเลือกและตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1.  เพศ  � 1) ชาย    � 2) หญิง 
 

2.  อายุ 

� 1) ไมเกิน  30  ป    � 2) 31–40 ป 

� 3) 41–50 ป     � 4) 50 ป ข้ึนไป 
 

3. ประเภทของรานอาหารท่ีขาย 

� 1) หองอาหารในโรงแรม   � 2) ภัตตาคาร 

� 3) สวนอาหาร    � 4) รานอาหารท่ัวไป 

� 5) รานเคร่ืองด่ืม/ขนมหวาน/ไอศครีม  �6) อ่ืนๆโปรดระบุ………………………… 

 

4. ระยะเวลาดําเนินกิจการท่ีผานมา......................ป 
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สวนท่ี 2  สวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองระดับการรับรูของแตละปจจัยที่ตรงกับความเปนจริงท่ีสุด 
 

สวนประสมการตลาด 
การรับรู/การจดจําได 

การตระหนักถึง/                     
เหตุผลท่ีจะนําไปใช 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ความคงทน       

2. ความหลากหลายท้ังรูปแบบและขนาด       

3. ลวดลายและสีสันสวยงาม       

ดานราคา 

4. ราคาเหมาะสมกับขนาดและชนิดสินคา       

5. สวนลดเงินสดเม่ือชําระคาสินคาทันที       

6. สวนลดเม่ือซ้ือปริมาณมาก       

ดานชองทางการจัดจําหนาย 

7. หาซ้ืองาย       

8. แหลงท่ีจําหนายมีสถานท่ีจอดรถ                 
สําหรับลูกคา 

      

9. มีงานลําปางเซรามิกแฟร       

ดานการสงเสริมการตลาด 

10. การโฆษณาผานส่ือตางๆ ของธุรกิจ       

11. แหลงท่ีจําหนายมีพนักงานขาย                      
คอยใหบริการ 

      

12. มอบสวนลดพิเศษในชวงเทศกาล       

13. การใหขาวและประชาสัมพันธ                  
ขององคกรภาครัฐ 
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สวนท่ี 3 ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรท่ีมีความสัมพันธการรับรูคุณคาตราสินคาชามไกลําปาง 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองระดับการรับรูของแตละปจจัยที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 

ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
การรับรู/การจดจําได 

การตระหนักถึง/                     
เหตุผลท่ีจะนําไปใช 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

นอย 
1 

ดานคุณภาพ 

14.ชามไกลําปางมีความแข็งแกรง คงรูป       

15.ชามไกลําปางมีกระบวนการผลิต                   
ที่เปนมาตรฐาน   

      

16. เปนภาชนะบรรจุอาหารท่ีปลอดภัย       

ดานช่ือเสียง 
17. มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย       

18. ทําใหจังหวัดลําปางเปน “เมืองเซรามิก”       

19. ไดรับความนิยม       

20. มีประวัติยาวนาน       

ดานคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของสินคา       

21. ไกเปนสัญลักษณจังหวัดลําปาง       

22. มีลวดลายไก ดอกโบต๋ัน หรือ          
ดอกเบญจมาศ ใบไผและตนกลวยเปน
เอกลักษณ 

      

23. ใชดินขาวลําปางเปนวัตถุดิบ       

24. ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสิน
ทางปญญา ไมสามารถลอกเลียนแบบได 

      

25. มีคุณคาสรางความภาคภูมิใจให                 
ชาวลําปาง 

      

26. รักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพ้ืนบาน       

27. ผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางเทาน้ัน       
 

สวนท่ี 4   ขอเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ................................. 

......................................................................... ....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................ 

.......................................................................................................................................... ................... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความกรุณารวมมือตอบแบบสอบถาม 


