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บทคัดย่อ

ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (PGS) เป็ นระบบที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นเข้าสู่ตลาด
เกษตรอินทรีย ์ โดยมีการใช้ตรารับรองเพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริโภคเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า การศึกษานีม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจการรับรู ้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคผักสดต่อตรา PGS รวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมได้ทงั้ หมด 608 ราย วิเคราะห์ดว้ ยสถิติพรรณนา ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย
Mann-Whitney U test และ Chi-square test พบว่า มีผบู้ ริโภคร้อยละ 16 เคยเห็นตรา PGS และร้อยละ 21 บอกความหมายได้
ถูกต้อง ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคต่อตรา PGS ยังคงน้อยกว่าการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ ละการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี
(GAP) ของภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติซ่งึ มีองค์กรเอกชนในประเทศเป็ นผูร้ บั รอง โดยผูบ้ ริโภค
ที่เคยเห็นและเข้าใจความหมายของตรา PGS มักจะมีความเชื่อมั่นต่อตรา PGS สูงกว่าผูท้ ่ไี ม่เคยเห็นและไม่เข้าใจความหมาย
เมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมการซือ้ พบว่า กลุ่มผูท้ ่เี คยซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรียม์ กั จะเคยเห็น เข้าใจความหมาย
และมีความเชื่อมั่นต่อตรารับรองมากกว่ากลุ่มผูท้ ่ีไม่เคยซือ้ สินค้าดังกล่าว จากผลการศึกษามีขอ้ เสนอแนะว่า ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรร่วมมือกันในการสื่อสารการตลาด PGS ให้ผบู้ ริโภคได้รูจ้ กั และเข้าใจมากขึน้ ซึง่ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับ
ผูบ้ ริโภคด้วย
คาสาคัญ: ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม เกษตรอินทรีย ์ การรับรูข้ องผูบ้ ริโภค ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภค

Abstract

Participatory guarantee systems (PGS) have created opportunities for smallholder farmers to access
the organic market, and PGS labeling is used to provide information to consumers. This paper explored
fresh vegetable consumer perceptions, understanding of and trust of PGS labelling. A survey of 608 respondents
was conducted in Bangkok and Nakhon Pathom. Descriptive statistics were employed; Mann-Whitney U and
Chi-square test were performed. The results showed that 16 percent of consumers were aware of PGS labelling
while 21 percent understood it. Consumer trust of PGS labelling was less than consumer trust for organic and
good agricultural practices (GAP) from government standard certification and other International Organic Farming
Federation standards which are certified by private institutions. Consumers who were aware of and understood PGS
labelling had higher trust levels than others. Pesticide safe and organic fresh vegetable consumers were more likely
to be aware of and understand PGS labelling, and moreover they had a higher level of trust than others. The results
suggest that the government and private sector should develop marketing communication strategies for PGS
to improve awareness and understanding of it so that consumers will place more trust in it.
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คานา

ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม (participatory guarantee systems, PGS) เป็ นการประกันคุณภาพว่า
เกษตรกรทาตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ ่รี ว่ มกันกาหนดขึน้ โดยการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในชุมชน ถูกพัฒนาขึน้ มา
เพื่อลดข้อจากัดในการขอรับรองมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานระหว่างประเทศโดยผ่านหน่วยรับรองที่เป็ นบุคคลที่สาม (third
party) ที่เป็ นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดเกษตรอินทรียข์ องเกษตรกรรายย่อย ทัง้ จากเงื่อนไขที่ยากในการปฏิบตั ิในบริบทของชุมชน
งานด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง (Nelson et al., 2010; Nelson et al., 2016; Home et al., 2017) ในประเทศไทย
มูลนิธิเกษตรอินทรียไ์ ทย (Thai Organic Agriculture Foundation) ได้รว่ มมือกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยการสนับสนุนจากธนาคาร
พัฒนาแห่งเอเชีย ได้พฒ
ั นา PGS เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่ตลาดเกษตรอินทรีย ์ และมีการใช้ตรารับรองเดียวกัน
เพื่อความน่าเชื่อถือและชีถ้ ึงคุณภาพสินค้า (ดุสิต อธินวุ ฒ
ั น์ และคณะ, 2559)
ตลาดเกษตรอินทรียใ์ นประเทศยังมีตรารับรองอื่น ๆ ทัง้ ของภาครัฐนั่นคือ ตรา Organic Thailand (OT) ซึง่ เป็ นมาตรฐาน
ระดับชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของภาคเอกชน ได้แก่ ตรา Organic Agriculture Certification Thailand (OACT)
เป็ นการรับรองมาตรฐานของสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และตรา IFOAM Accredited (IFOAM_OACT)
ของสหพันธ์เกษตรอินทรียน์ านาชาติ (IFOAM) ซึ่งจะดาเนินการรับรองโดยหน่วยรับรองที่ได้รบั การรับรองระบบงานของ IFOAM
ซึ่งก็คือ มกท. โดยผูท้ ่ไี ด้การรับรองมาตรฐานของ IFOAM จะต้องใช้ตรารับรองร่วมกันเสมอ (ปริชาติ แสงคาเฉลียง และเพียรศักดิ์
ภักดี, 2559; Roitner-Schobesberger et al., 2008; Sangkumchaliang and Huang, 2012) นอกจากนี ้ ยังมีตรารับรอง
ความปลอดภัยทางอาหารที่โดดเด่นในตลาดของไทยโดยเฉพาะกับสินค้าผักและผลไม้สด ซึ่งก็คือตรา Qmark ซึ่งเป็ นการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (good agricultural practice, GAP) ในระดับฟาร์ม (Wongprawmas et al., 2015)
การศึกษาที่ผ่านมาชีว้ ่าผูบ้ ริโภคมีความสับสนในความหมายของตรารับรองที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
ที่มีอยู่เป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ สินค้าได้ไม่ตรงตามความต้องการของตนเอง และการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคต่อ
ตรารับรอง พบว่า โดยส่วนใหญ่ผบู้ ริโภคในประเทศไทยจะรูจ้ กั ตรา Qmark มากกว่าตรารับรองเกษตรอินทรีย ์ สาหรับตรารับรอง
เกษตรอินทรีย ์ ผูบ้ ริโภคจะรูจ้ กั OT ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกษตรอินทรียข์ องภาครัฐมากกว่าของภาคเอกชน โดยที่ผบู้ ริโภคสินค้า
เกษตรอินทรียจ์ ะรูจ้ กั ตรารับรองมากกว่าผูท้ ่ไี ม่บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย ์ เนื่องจากผูบ้ ริโภคใช้ตรารับรองเป็ นข้อมูลในการเลือกซือ้
สินค้าดังกล่าว (ปริชาติ แสงคาเฉลียง และเพียรศักดิ์ ภักดี, 2559; Roitner-Schobesberger et al., 2008; Sangkumchaliang
and Huang, 2012) อีกทัง้ ความรูเ้ กี่ยวกับตรารับรองจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มตี ่อตรารับรองด้วย (ปริชาติ แสงคาเฉลียง และ
เพียรศักดิ์ ภักดี, 2559) อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่ได้พิจารณาตรา PGS นอกจากนี ้ Nuttavuthisit and
Thøgersen (2017) ยังชีว้ ่าการขาดความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคต่อการรับรองเกษตรอินทรียข์ องไทยเป็ นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลเชิงลบ
ต่อพฤติกรรมการซือ้ อาหารอินทรีย ์ ซึ่งจะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย ์
การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคต่อตรา PGS โดยเปรียบเทียบ
กับตรารับรองอื่น ๆ ที่มใี นตลาดสินค้าผักสด ซึง่ ผักสดที่นิยมบริโภคยังคงพบว่ามีความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน
(Wanwimolruk et al., 2016; Wanwimolruk et al., 2017) โดยทาการรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภคตามแหล่งจาหน่ายผัก
และผลไม้สดในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐมที่ใช้เป็ นตัวแทนตลาดท้องถิ่นที่มีกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย PGS
ในพืน้ ที่ ซึ่งการศึกษานีเ้ ก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคในตลาดท้องถิ่นเพียงในพืน้ ที่จงั หวัดนครปฐมเท่านัน้ ผลการศึกษาจะเป็ นข้อมูลสาหรับ
นโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม PGS ซึง่ จะทาให้เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสเข้าสูต่ ลาดเกษตรอินทรียม์ ากขึน้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ที่จะนาไปสู่การเกิดเกษตรกรรมที่ย่งั ยืนและการลดปริมาณการใช้สารเคมีในการเกษตร

วิธีการศึกษา
การรวบรวมข้อมูล
การศึกษานีใ้ ช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือวิจยั คาถามเกี่ยวกับการรับรูเ้ ป็ นการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างว่าเคยเห็นตรา
รับรองที่แสดงในแบบสอบถามหรือไม่ โดยมี 5 ตรารับรอง ได้แก่ Qmark, OT, OACT, IFOAM_OACT และ PGS (Figure 1)
ซึ่งเป็ นตรารับรองที่นิยมในตลาดผักปลอดภัยและผักอินทรีย ์ (Roitner-Schobesberger et al., 2008; Sangkumchaliang and
Huang, 2012; Wongprawmas et al., 2015; ปริชาติ แสงคาเฉลียง และเพียรศักดิ์ ภักดี, 2559) และให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ
ความหมายของแต่ละตรารับรองจากตัวเลือกที่นาเสนอให้เพื่อทดสอบความเข้าใจที่มีต่อตรารับรอง สาหรับการวัดความเชื่อมั่น
เป็ นการให้คะแนน 1-5 (1 = น้อยที่สดุ และ 5 = มากที่สดุ ) โดยผูถ้ กู สัมภาษณ์จะได้รบั การอธิบายความหมายของตรารับรอง
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ที่ถกู ต้องก่อนให้คะแนน นอกจากนี ้ ยังเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจด้วย โดยได้มีการทดสอบแบบสอบถาม
(pre-test) กับผูบ้ ริโภคจานวน 30 ราย เพื่อปรับแบบสอบถามให้เข้าใจได้งา่ ยและกระชับ

Figure 1 Labels used in the study.
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2561 ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็ นเมืองหลวงและ
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และจังหวัดนครปฐมที่มีกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย PGS และใช้การสุ่มตามสะดวก (convenience
sampling) ในการเก็บข้อมูลผูบ้ ริโภคตามแหล่งจาหน่ายผักและผลไม้สด ได้แก่ ตลาดสด ตลาดสีเขียวซึง่ เป็ นตลาดที่มีการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะว่ามีสินค้าเกษตรอินทรียห์ รือปลอดภัยจากสารพิษจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภค และซูเปอร์มาร์เก็ต/
ไฮเปอร์มาร์เก็ต โดยให้พนักงานที่ผ่านการฝึ กอบรมแล้ว สัมภาษณ์โดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผูบ้ ริโภคผักสด เป็ นคนซือ้
อาหารหลักของครัวเรือน และมีอายุ 18 ปี ขนึ ้ ไป ซึ่งมีขอ้ มูลผูบ้ ริโภคที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ทงั้ หมด 608 ราย โดยเป็ น
ผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร 306 ราย ซึ่งแบ่งเป็ น 6 พืน้ ที่ตามการแบ่งกลุ่มการปฏิบตั งิ านของสานักงานเขต จากนัน้ เลือกเขต
ในพืน้ ที่ของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ พญาไท/ปทุมวัน จตุจกั ร สวนหลวง คลองเตย บางขุนเทียน และตลิ่งชัน และผูบ้ ริโภคในจังหวัด
นครปฐม 302 ราย รายละเอียดแสดงใน Table 1
Table 1 Data collected according to provinces and outlets.

Fresh market
Green market
Supermarket/hypermarket
Total

BKK1 BKK2 BKK3
17
17
18
18
17
17
17
17
17
52
51
52

Bangkok
Nakhon Pathom
BKK4 BKK5 BKK6 Total NP1 NP2 Total
16
17
17
102 51 51 102
16
17
17
102 50a 50 100
17
17
17
102 50 50 100
49
51
51
306 151 151 302

a

at Mahidol university.
BKK1 = Phaya Thai/Pathum Wan, BKK2 = Chatuchak, BKK3 = Suan Luang, BKK4 = Khlong Toei, BKK5 = Bang Khun Thian,
BKK6 = Taling Chan.
NP1 = Muang Nakhon Pathom, NP2 = Sam Phran.

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษานีม้ ีสมมติฐานว่าผูท้ ่เี คยซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรียจ์ ะมีการรับรู ้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นมากกว่า
ผูท้ ่ีไม่เคยซือ้ ผักดังกล่าว และผูท้ ่ีเคยเห็นและเข้าใจความหมายของตรา PGS จะมีความเชื่อมั่นต่อตรา PGS มากกว่าผูท้ ี่
ไม่เคยเห็นและเข้าใจความหมายไม่ถกู ต้อง โดยทดสอบด้วย Mann-Whitney U test และสาหรับข้อมูลนามบัญญัติทดสอบด้วย
Chi-square test ซึ่งพิจารณานัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 รวมไปถึงการทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์
และเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มตัวอย่างย่อย นอกจากนีย้ งั ใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ขอ้ มูลร่วมด้วย
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ผลการศึกษาและวิจารณ์

จากการรวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 80 มีอายุเฉลี่ย 41 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษา ณ ปั จจุบนั อยู่ท่รี ะดับปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 41 มีรายได้ครัวเรือนต่อจานวนสมาชิกเฉลี่ย 16,573 บาทต่อเดือน เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างย่อยออกเป็ น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผูท้ ่เี คยซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรีย ์ (safe buyer) และไม่เคยซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรีย ์ (safe nonbuyer) ซึง่ มี
จานวนตัวอย่าง 512 ราย และ 96 ราย ตามลาดับ เมื่อทดสอบด้วย Chi-square test พบว่า กลุ่ม safe buyer มีสดั ส่วนเพศหญิง
มากกว่ากลุ่ม safe nonbuyer และจาก Mann-Whitney U test พบว่า กลุ่ม safe buyer มีอายุนอ้ ยกว่า มีสดั ส่วนผูท้ ่ศี กึ ษา
ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี และมีรายได้ครัวเรือนต่อจานวนสมาชิกโดยเฉลี่ยมากกว่า กลุ่ม safe nonbuyer
(Table 2)
Table 2 Socio-demographic characteristics of respondents.
Safe nonbuyer

a

Sex (%)
Female
68.75
n
96
Age (years)
Mean (SD)
44.35 (14.98)
n
96
Education (%)
Primary school and below
29.79
Secondary school
27.66
Diploma
8.51
Bachelor’s degree
26.60
Higher bachelor’s degree
7.45
n
94
Household income per household members (baht/month)
Mean (SD)
13,678 (22,505)
n
87

Chi-square test, b Mann-Whitney U test.

Safe buyer

Pooled

[P-value]

82.23
512

80.10
608

[0.002]a

40.70 (13.46)
512

41.27 (13.76)
608

[0.026]b

12.03
18.93
8.68
43.39
16.96
507

14.81
20.30
8.65
40.77
15.47
601

17,095 (16,637)
483

16,573 (17,679)
570

[<0.001]b

[<0.001]b

ผลจากการสอบถามการรับรูท้ ่มี ีต่อตรารับรองของผูบ้ ริโภคจากการเคยเห็น พบว่า ในภาพรวม ผูบ้ ริโภคมีการรับรู ้
เกี่ยวกับตรารับรองของภาครัฐมากกว่าของภาคเอกชน ทัง้ ตรา Qmark และ OT เป็ นตรารับรองที่ผบู้ ริโภคเคยเห็นมากที่สดุ
คิดเป็ นร้อยละ 52 และร้อยละ 49 ของตัวอย่างทัง้ หมด ตามลาดับ สาหรับตรารับรองของภาคเอกชนมีสดั ส่วนการเคยเห็นเพียง
เล็กน้อย ซึง่ ตรา PGS, OACT และ IFOAM_OACT มีผบู้ ริโภคเคยเห็นคิดเป็ นร้อยละ 16, 13 และ 12 ของตัวอย่างทัง้ หมด
ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อยตามพฤติกรรมการซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรีย ์ พบว่า safe buyer มีสดั ส่วนที่
เคยเห็นตรารับรองในแต่ละแบบมากกว่า safe nonbuyer ยกเว้นตรา OACT และ PGS (Table 3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปริชาติ แสงคาเฉลียง และเพียรศักดิ์ ภักดี (2559) Roitner-Schobesberger et al. (2008) และ Sangkumchaliang and
Huang (2012) อาจเป็ นเพราะ Qmark และ OT เป็ นมาตรฐานระดับชาติของภาครัฐจึงมีความโดดเด่นในตลาดสินค้าผักและ
ผลไม้ และปริชาติ แสงคาเฉลียง และเพียรศักดิ์ ภักดี (2559) ได้อธิบายว่า ผูบ้ ริโภคสินค้าเกษตรอินทรียจ์ าเป็ นต้องใช้ตรารับรอง
เพื่อใช้ในการแยกแยะสินค้าเกษตรอินทรียก์ บั สินค้าทั่วไป จึงมีแนวโน้มที่จะรูจ้ กั ตรารับรองมากกว่าผูท้ ่ไี ม่บริโภคสินค้าดังกล่าว
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Table 3 Perception and trust of labels on fresh produce of respondents.
Have seen
before (%)
Qmark

n

Trust
(1-5 points)
Mean (SD)

n

Safe nonbuyer
Safe buyer
Pooled
[P-value]

29.17
55.86
51.64
[<0.001]a

96
512
608

16.67
30.33
28.17
[0.006]a

96
511
607

3.35 (1.16)
3.73 (1.00)
3.67 (1.04)
[0.004]b

95
509
604

Safe nonbuyer
Safe buyer
Pooled
[P-value]

27.08
53.52
49.34
[<0.001]a

96
512
608

13.54
34.64
31.3
[<0.001]a

96
511
607

3.71 (1.15)
3.91 (0.96)
3.88 (0.99)
[0.155]b

95
510
605

Safe nonbuyer
Safe buyer
Pooled
[P-value]
IFOAM_OACT
Safe nonbuyer
Safe buyer
Pooled
[P-value]
PGS
Safe nonbuyer
Safe buyer
Pooled
[P-value]

9.38
14.09
13.34
[0.213]a

96
511
607

18.75
25.44
24.38
[0.161]a

96
511
607

3.38 (1.17)
3.49 (1.05)
3.47 (1.07)
[0.381] b

96
510
606

2.08
14.31
12.38
[0.001]a

96
510
606

20.83
43.05
39.54
[<0.001]a

96
511
607

3.74 (1.05)
3.98 (1.05)
3.94 (1.05)
[0.020]b

96
509
605

16.67
15.46
15.65
[0.765]a

96
511
607

17.71
21.37
20.79
[0.417]a

96
510
606

3.60 (1.05)
3.60 (1.09)
3.60 (1.08)
[0.799]b

95
508
603

OT

OACT

a

n

Selected correctly
answer (%)

Chi-square test, b Mann-Whitney U test.

เมื่อให้ผบู้ ริโภคระบุความหมายของตรารับรองต่าง ๆ จากตัวเลือกในแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวม ตรา IFOAM_OACT
มีสดั ส่วนการตอบได้ถกู ต้องมากที่สดุ คิดเป็ นร้อยละ 40 ของตัวอย่างทัง้ หมด รองลงมาเป็ นตรา OT, Qmark, OACT และ PGS
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 31, 28, 24 และ 21 ตามลาดับ รายละเอียดแสดงใน Table 3 สังเกตได้วา่ ตรา IFOAM_OACT
มีผเู้ คยเห็นเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริโภคสามารถบอกความหมายได้ถกู ต้องมากที่สดุ จากงานของ Grunert et al. (2014)
ที่สอบถามความเข้าใจต่อตรารับรองเพื่อความยั่งยืน ได้อธิบายว่า ความเข้าใจของผูบ้ ริโภคต่อตรารับรองส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการสื่อสารของตรารับรองเอง และเมื่อทดสอบความเกี่ยวข้องระหว่างการเคยเห็นและการเข้าใจความหมาย
ผลการวิเคราะห์ Chi-square test พบว่า ผูบ้ ริโภคที่เคยเห็นตรารับรองมีสดั ส่วนการตอบความหมายของตรารับรองนัน้ ๆ
ได้ถูกต้องมากกว่าผูท้ ่ีไม่เคยเห็น (ทุกตรารับรองมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01) นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณากลุ่มย่อยตาม
พฤติกรรมการซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรีย ์ safe buyer มีสดั ส่วนที่ตอบความหมายของแต่ละตรารับรองได้ถกู ต้องมากกว่า
safe nonbuyer ยกเว้นตรา OACT และ PGS ซึง่ สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกับการเคยเห็นตรารับรอง ผูบ้ ริโภคสินค้าดังกล่าว
ย่อมจะต้องเข้าใจตรารับรองเพื่อใช้ในการเลือกซือ้ สินค้าที่ตนเองต้องการมากกว่าผูท้ ่ไี ม่บริโภคสินค้าดังกล่าว (ปริชาติ แสงคาเฉลียง
และเพียรศักดิ์ ภักดี, 2559)
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ผลการสารวจความเชื่อมั่นต่อตรารับรองของผูบ้ ริโภคแสดงรายละเอียดใน Table 3 ซึ่งผูบ้ ริโภคได้รบั การอธิบาย
ความหมายของตรารับรองก่อนที่จะให้คะแนน พบว่า ในภาพรวม ผูบ้ ริโภคให้คะแนนความน่าเชื่อถือต่อตรา IFOAM_OACT
มากที่สดุ มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 คะแนน รองลงมาเป็ นตรา OT, Qmark, PGS และ OACT มีคะแนนเฉลี่ย 3.88, 3.67, 3.60
และ 3.47 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่ามีเพียงตรารับรองที่ได้รบั การรับรองระบบงานตามมาตรฐานของ IFOAM ที่ผูบ้ ริโภค
ให้ความเชื่อมั่นสูงกว่าตราที่แสดงการรับรองมาตรฐานของภาครัฐ แม้ว่าตรา IFOAM_OACT จะมีสดั ส่วนของการเคยเห็น
น้อยที่สดุ ขณะที่ตรา PGS และ OACT ซึง่ เป็ นขององค์กรเอกชนภายในประเทศได้รบั ความเชื่อมั่นน้อยกว่าตราอื่น ๆ นอกจากนี ้
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อยตามพฤติกรรมการซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรีย ์ พบว่า safe buyer จะมีความเชื่อมั่นต่อ
ตรารับรอง Qmark และ IFOAM_OACT มากกว่า safe nonbuyer
ผลการศึกษายังพบว่า ผูบ้ ริโภคยังมีการรับรูแ้ ละมีความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับตรา PGS เพียงเล็กน้อย รวมไปถึง
ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคที่มีต่อตรา PGS ยังน้อยกว่าตรารับรองมาตรฐานของ IFOAM และตรารับรองมาตรฐานระดับชาติของ
ภาครัฐ แม้ว่าจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย PGS อยู่ในพืน้ ที่ แต่เมื่อพิจารณาแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม กลับไม่พบว่าผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครปฐมจะมีสดั ส่วนการเคยเห็น การเข้าใจความหมาย
และความเชื่อมั่นต่อตรา PGS มากกว่าผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้ นี ้ อาจเนื่องจากผูบ้ ริโภคในทัง้ สองพืน้ ที่มกี ารรับรูเ้ กี่ยวกับ
ตรา PGS เพียงเล็กน้อย โดยมีสดั ส่วนการเคยเห็นตรา PGS ไม่ถงึ ร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ่เี คยเห็นและมีความเข้าใจที่ถกู ต้องในความหมายของตรา PGS จะมีความเชื่อมั่นต่อตรา PGS
มากกว่าผูท้ ่ไี ม่เคยเห็นและเข้าใจความหมายไม่ถกู ต้อง (Table 4) ซึ่งผลการศึกษาคล้ายกับงานของ ปริชาติ แสงคาเฉลียง และ
เพียรศักดิ์ ภักดี (2559) ที่แสดงให้เห็นว่า ความรูข้ องผูบ้ ริโภคที่มตี ่อตรารับรองเกษตรอินทรียม์ ีผลต่อความเชื่อมั่นต่อตรารับรอง
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี ้ งานของ Nelson et al. (2016) อธิบายว่าความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภคจะเพิ่มระดับ
ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคต่อตรา PGS
Table 4 Consumers trust of PGS label by consumers perception and understanding.
Haven't seen
before (%)

a

Have seen
before (%)

Trust (1-5 points)
Mean (SD)
3.543 (1.082) 3.905 (1.022)
n
508
95

Mann-Whitney U test.

[P-value]

a

[0.004]

Selected
incorrectly
answer (%)
3.520 (1.126)
477

Selected
correctly answer [P-value]a
(%)
3.905 (0.824)
126

[0.001]

นอกจากนี ้ สัดส่วนการตอบความหมายของแต่ละตรารับรองได้ถกู ต้องมีไม่ถึงร้อยละ 50 เป็ นนัยว่าการมีตรารับรอง
อยู่เป็ นจานวนมากซึ่งต่างมีวตั ถุประสงค์และมาตรฐานของการรับรองแตกต่างกัน สามารถสร้างความสับสนให้กบั ผูบ้ ริโภคได้
สอดคล้องกับงานของ Henryks and Pearson (2010) ได้อธิบายถึงการมีตรารับรองเกษตรอินทรียท์ ่แี ตกต่างกันจานวนมาก
ในประเทศออสเตรเลีย เป็ นส่วนในการสร้างความสับสนให้ผบู้ ริโภค และชี ้ว่าการพัฒนามาใช้เพียงตรารับรองเดียวซึ่งเป็ น
มาตรฐานการรับรองของชาติจะช่วยลดความสับสนของผูบ้ ริโภคได้ โดยเฉพาะหากมีการสื่อสารการตลาดที่จะช่วยสร้างการรับรู ้
ของผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม PGS นัน้ เป็ นการรับรองโดยการมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ซึ่งต่างจากระบบการ
รับรองมาตรฐานโดยมีบคุ คลที่สามเป็ นผูร้ บั รอง ทัง้ นี ้ จาเป็ นต้องมีความร่วมมือของทัง้ ภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ เครือข่ายเกษตรกร
ผูบ้ ริโภค และนักวิชาการ เพื่อให้ตรารับรองที่จะถูกพัฒนามีการนาไปใช้จริงในตลาดเกษตรอินทรีย ์ นอกจากนี ้ งานของ Grunert
et al. (2014) ยังชีว้ า่ นอกจากผูบ้ ริโภคจะต้องมีความเข้าใจในตรารับรองอย่างสูงแล้ว จะต้องมีความกังวลเรื่องความยั่งยืนด้วย
ซึ่งจะเป็ นแรงกระตุน้ ต่อความเข้าใจและการใช้งานตรารับรองสินค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ชนิด
ของสินค้าด้วย
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สรุปผลการศึกษา

ผลการสารวจการรับรู ้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อตรารับรองของผูบ้ ริโภค พบว่า มีผบู้ ริโภคเคยเห็นตรา PGS
ร้อยละ 16 และบอกความหมายได้ถกู ต้องเพียงร้อยละ 21 สาหรับตรารับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรียข์ องภาครัฐ
ได้แก่ Qmark และ OT มีสดั ส่วนการเคยเห็นประมาณร้อยละ 50 ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนการเคยเห็นตรารับรองของภาคเอกชน
การเข้าใจความหมายของตรารับรองของผูบ้ ริโภค พบว่า ตรา IFOAM_OACT มีสดั ส่วนการตอบความหมายได้ถกู ต้องมากที่สดุ
(ร้อยละ 40) แม้จะมีผทู้ ่เี คยเห็นไม่มาก (ร้อยละ 12) รองลงมาเป็ นตรา OT, Qmark, OACT และ PGS ตามลาดับ ชีใ้ ห้เห็นถึง
ความสาคัญในการออกแบบตรารับรองที่สามารถสื่อสารความหมายได้ดว้ ยตัวเอง และความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคต่อตรา PGS
(3.60 คะแนน) ยังคงน้อยกว่าการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ และ GAP ของภาครัฐ (3.88 และ 3.67 คะแนน ตามลาดับ)
รวมถึงการรับรองโดยองค์กรเอกชนที่ได้รบั การรับรองระบบงานมาตรฐานของ IFOAM (3.94 คะแนน)
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มผูท้ ่เี คยซือ้ ผักปลอดภัยและผักอินทรียม์ กั จะมีการรับรู ้ มีความเข้าใจความหมายของ
ตรารับรองที่ถกู ต้อง และมีความเชื่อมั่นต่อตรารับรองมากกว่ากลุม่ ผูท้ ่ไี ม่เคยซือ้ สินค้าดังกล่าว นอกจากนี ้ ผูท้ ่เี คยเห็นตรารับรอง
PGS มักจะเข้าใจความหมายได้ถกู ต้องมากกว่าผูท้ ่ไี ม่เคยเห็น ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูท้ ่เี คยเห็นและเข้าใจความหมายของตรา PGS
ได้ถกู ต้องมักจะมีความเชื่อมั่นต่อตรา PGS สูงกว่าผูท้ ่ไี ม่เคยเห็นและเข้าใจความหมายไม่ถกู ต้อง ชีใ้ ห้เห็นว่า การประชาสัมพันธ์
ให้ผบู้ ริโภครับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับตรา PGS จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะกับกลุม่ ผูบ้ ริโภคสินค้าผักปลอดภัยและ
ผักอินทรีย ์
ผลการศึกษาสามารถให้ขอ้ เสนอแนะว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการสื่อสารการตลาดสินค้า PGS กับผูบ้ ริโภคมากขึน้ และสนับสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสสื่อสาร
และจาหน่ายสินค้าโดยตรงกับผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะตามแหล่งจาหน่ายสินค้าปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย ์ เช่น ตลาดสีเขียว
ทัง้ นีจ้ ะต้องสร้างความตระหนัก และชีใ้ ห้ผบู้ ริโภคเห็นว่า PGS เป็ นส่วนหนึ่งที่จะนาไปสู่การเกษตรที่ย่งั ยืน โดยเป็ นการส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่ตลาดเกษตรอินทรีย ์
เนื่องจาก PGS ยังคงได้รบั ความเชื่อมั่นจากผูบ้ ริโภคน้อยกว่ามาตรฐานของภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กบั สินค้า PGS ได้ โดยจะต้องสร้างระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส และเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริโภค
สามารถเข้าตรวจสอบแหล่งผลิตหรือสืบค้นข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าได้
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