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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคา (Region
of Origin : ROO) จากประเทศจีนและการรับรูของผูบริโภคชาวไทยที่มีตอภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคาจาก
ประเทศจีนวิธีวิจัยเปนแบบผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรศึกษา คือ วิจัย
เชิงคุณภาพ สัมภาษณเชิงลึก จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 1. ผูใหขอมูล หลักประจําหอการคาไทย-จีน
ฝายเศรษฐกิจ และการพาณิชย 2. ผูใหขอมูลหลัก สมาคมคนรักชาและวัฒนธรรมจีน 3. ผูใหขอมูลหลัก
ผูประกอบการคาสินคาใบชานําเขาจากประเทศจีน การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางผูบริโภคชาวไทยที่เคยบริโภคชาจีนจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวกและแสดง
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเปนคาสถิติรอยละคาเฉลี่ยและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Regression Analysis
ผลการศึกษา พบวา1) กลุมผูบริโภคชาวไทยสวนใหญมีการรับรู ROO ของชาจีนในระดับประเทศ คือ
ทราบเพียงวาใบชาที่ดีตองมาจากประเทศจีน แตความรูในรายละเอียดองคประกอบตางๆ เชน ดานสถานที่
ประวัติศาสตร พฤติกรรม สัญลักษณ และการสื่อสาร ของชาแตละชนิดมีอยูนอยมาก 2) บริโภคชาวไทยสวน
ใหญมองวาจุดเดนของชาจีนที่มีภูมิภาคแหลงกําเนิดจากประเทศจีน คือ 2.1 รูปลักษณ สี กลิ่นวิธีการชงชา 2.2
รางวัลตางๆที่ชาในแตละพื้นที่ไดรับ 2.3 สัญลักษณบงบอกสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) หรือสัญลักษณ ROO
ของใบชานั้นๆ 2.4 ประวัติศาสตรที่บอกเลาความเปนมาของใบชาในแตละภูมิภาค 3) ผูบริโภคชาวไทยสวน
ใหญมีการรับรูตอภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคาชาจีนในดานตางๆ ดังนี้ 3.1 ดานประสิทธิภาพ ผูบริโภคมีการรับรู
สรรพคุณมากมายของชาจีน เชน ชวยลดความดันโลหิต ชวยขับสารพิษในรางกาย เปนตน 3.2 ดานอารมณตอ
ภูมิภาคแหลงกําเนิด ผูบริโภคมีความไววางใจในสินคาชาจีนที่ไดรับการรับรองตราสัญลักษณการรับรองGI หรือ
สัญลักษณ ROO นั้นๆ 3.4. ดานการรับรูความเสี่ยง สัญลักษณ GI หรือ หรือสัญลักษณ ROO พื้นที่นั้นๆ มีผล
ชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อชาจากประเทศจีนงายขึ้น เนื่องจากเปนสินคาที่ผานการรับรองมาตรฐานจากทาง
รัฐบาล 3.5 ดานความภัคดี สินคาที่มีการระบุภูมิภาคแหลง กําเนิดที่ชัดเจน หรือสินคาที่ไดรับ การรับรอง
สัญ ลัก ษณ GI สงผลตอ การตัดสินใจซื้ อสินคาซ้ํา หรือแนะนําใหคนรูจักตอไป ดัง นั้นองคประกอบภูมิภาค
แหลงกําเนิดทั้ง 5 ดาน สถานที่ ประวัติศาสตร พฤติกรรม สัญลักษณ และการสื่อสาร ลวนสงผลตอการรับรูตอ
ผูบริโภคชาวไทย หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ หรือเอกชน ควรชวยกันสงเสริม ประชาสัมพันธ
และพัฒนาสินคาภูมิภาคใหเปนที่รูจักทั้งในประเทศและสากลมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ภูมิภาคแหลงกําเนิด สินคาจากประเทศจีน การรับรูของผูบริโภคชาวไทย
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Abstract
The purpose of this study was to study general characteristics of the Region of Origin
(ROO) from China and Thai consumers’ perception towards ROO from China. The study was
mixed between quantitative and qualitative research. A sample was the qualitative research
of an in-depth interview of involved sectors: 1.Agent of Thai - China Chamber of Commerce,
economics and commerce section 2. Agent of Chinese Culture and Tea Lovers Association
3. Imported Chinese Tea Traders in Thailand. The quantitative research was collected from
400 Thai consumers who used to drink Chinese tea using questionnaire by convenience
sampling. The data collected were analyzed using Percentage, Mean, and Regression
Analysis.
The findings revealed that 1) Most Thai consumers perceived the ROO in national
level that good tea leafs must come from China. However, the perception of other details of
each tea type is less. 2) Most Thai consumers thought the advantages of Chinese tea of
which the ROO from China are: 2.1 Appearance, color, odor, and tea making 2.2 Prizes
received 2.3 The symbol of geographical indication or the symbol of regional tea production
2.4 History of tea leafs 3) Most Thai consumers perceived the ROO of Chinese tea in
different aspects as follows: 3.1 Performance: consumers acknowledged the medicinal
properties of Chinese tea such as lowering blood pressure, detoxification. 3.2 Emotion
towards the ROO, consumers trusted the tea receiving certification of GI or ROO 3.4 Risk
Perception: The symbol of GI or the ROO helped consumers’ decision to buy tea leafs from
China easily because of the certified standard from the Chinese government 3.5 Royalty: the
products indicated the ROO clearly or certified by the symbol of the ROO effected to
consumers to buy products again or suggest products to others. So the five elements of the
ROO: place, history, behavior, symbol, and communication effected to Thai consumers’
perception. The involved sectors both government and private sectors should promote,
publicize and improve the regional products to be more well-known and universal.
Key words: the region of origin, products from the Republic of China, the perception of Thai
consumers
บทนํา
ตั้ง แตป ค.ศ. 1992 สหภาพยุโรปไดริเริ่มทํากฎระเบียบสหภาพยุโ รป (EEC) 2018/92 เกี่ยวกับ
กฎหมายและใบรับ รองสินคาทางการเกษตรและอาหารที่เชื่อมโยงกับ ภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคา (PDO:
Protected Designation of Origin; PGI: Protected Geographical Indication) 1. เพื่อสงเสริมความ
หลากหลายในการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร 2. เพื่อชวยใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสินคานั้นๆแก
ผูบ ริโ ภค และสะทอนใหเห็นถึง ความตองการของผูบ ริโภคในยุคปจ จุบันที่แสวงหาความหลากหลายและ
คุณภาพของสินคา (King and Wood on Trade mark group, 2012) ประเทศจีนถือเปนประเทศที่มีการ
เจริญเติบโตทางดานการคาอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดปญหาดานคุณภาพของสินคาบริโภค ในชวงหลายปที่
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ผานมา ประเทศจีนตองเผชิญกับ ขาวความไมปลอดภัยของสินคาบริโ ภคจีนอยางตอเนื่อง ซึ่ง สงผลเสียตอ
ภาพลักษณของประเทศอยางหนัก รัฐบาลจึงตองหามาตรการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน โดยการ
ปฏิรูปกฎหมายความปลอดภัยดานอาหารฉบับใหม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารจีนใหมี ความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีนโยบายสงเสริมใหมณฑลตางๆ ทําการยื่นขอจดทะเบียนรับรองGI แกสินคา
ในภูมิภาคของตนเอง(นวลพรรณ เธียรสวัสดิ์กิจ,2558) สินคาภูมิภาคที่ไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณ GI
แสดงวา เปนสินคาที่ผ ลิตไดเ ฉพาะในทองถิ่นนั้นๆ และคุณภาพของสินคาจะแตกตางจากสินคาประเภท
เดียวกันที่ผลิตจากแหลงอื่น เนื่องจากไดอาศัยลักษณะเฉพาะที่มีในแหลงภูมิศาสตรตามธรรมชาติ เชน สภาพ
ดิน ฟา อากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่มาใชในการผลิต ซึ่งจุดเดนนี้จะชวยสรางความมั่นใจแกผูบริโ ภควา
เปนสินคาที่มีคุณภาพอยางที่แทจริง ซึ่งผูผลิตจากภูมิภาคอื่นไมสามารถนําชื่อสินคาที่ไดรับการขึ้นทะเบียน GI
แลวแอบอางโดยมิชอบ(กรมทรัพยสินทางปญญา,2557)ดานประโยชนของการขึ้นทะเบียนGIนั้นมีมากมาย
อาทิเชน 1.กระตุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทําใหสินคามีราคาสูงขึ้นหรือจําหนายไดมากขึ้น และ
สามารถขยายชองทางสงออกสูตลาดโลก 2. คุมครองผูผลิต จากการถูกนําชื่อเสียงของภูมิภาคไปแอบอางโดยมิ
ชอบ 3.คุมครองผูบริโภค จากการซื้อสินคาที่ไมไดมาตรฐาน 4.ดูแลรักษามาตรฐานของสินคา เนื่องจากตรา GI
เปรียบเหมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหลงที่มาของสินคา โดยผูยื่นขอจะตองแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางพื้นที่และตัวสินคา ทั้ง ในแงคุณภาพ ชื่อเสียง วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช เปนตน (กระทรวง
พาณิชย, 2556)
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น มี ก ารนํ า เข า สิ น ค า บริ โ ภคจากประเทศจี น ในแต ล ะป เ ป น จํ า นวนมาก
(กระทรวงการคลัง, 2558) สงผลใหสินคาบริโภคจากประเทศจีนมีความเกี่ยวของกับ ชีวิตประจําวันของ
ผูบริโภคชาวไทย ดังนั้นจากนโยบายของรัฐบาลจีนในการสงเสริมการขึ้นทะเบียนGI แกผลิตภัณฑภูมิภาคจีน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน และการรับรูของ
ผูบ ริโ ภคชาวไทยที่มีตอภูมิภาคแหล ง กําเนิดสินคาจี น เนื่องจากการศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ พบวา ภูมิภาคแหลงกําเนิด มีความสําคัญในฐานะเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพสินคา การรักษา
มาตรฐาน การกระจายรายไดไปสูทองถิ่นภูมิภาค และการสืบตอมรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากรุนไปสูรุน ดังนั้นการสงเสริมสินคาที่มีภูมิภาคแหลงกําเนิดจากประเทศจีนจึงเปนประโยชน
กับผูประกอบการที่เกี่ยวของ สามารถนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการสงเสริมโอกาสทางดานการตลาดของ
สินคาจีนใหแกผูที่ส นใจต อไป ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เพื่อเรียนรูแนวทางการสง เสริม สินคาภูมิภาค
แหลงกําเนิดโดยนําบทเรียนจากประเทศจีนมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสินคาภูมิภาคแหลงกําเนิด (ROO)
ของประเทศไทยใหประสบความสําเร็จตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภคชาวไทยที่มีตอภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคาจากประเทศจีน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวลักษณะทั่วไปของภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคาจีน 5 ดาน ที่สงผลตอ
การรับรูของผูบ ริโ ภคชาวไทย โดยใชแนวคิดของ Noordman (2005) ที่กลาวถึง ภูมิภาคแหลงกําเนิด
ประกอบไปดวยตัวแปรองคประกอบตางๆเหลานี้
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สถานที่ (Location) หมายถึง พื้นที่ที่ระบุในภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคา ซึ่งครอบคลุมถึงภูมิศาสตร
และภูมิอากาศ ที่เปนเอกลักษณของพื้นที่นั้นๆ และสามารถสงผลถึงคุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ
ดังกลาว สอดคลองกับ World Intellectual Property Organization (2017) อธิบายเกี่ยวกับ สถานที่วา
คุณภาพและคุณสมบัติที่โดดเดนของสินคาจะขึ้นอยูกับสภาพภูมิศาสตรและภูมิอากาศของสถานที่ผลิตสินคา
นั้นๆ เนื่องจากอิทธิพลจากปจจัยทางภูมิศาสตรทองถิ่น Ruben Klumpers (2014) อธิบายวา ปจจุบันผูผลิต
นําสถานที่ของ ROO มาใชในดานการตลาด เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญจะประเมินคุ ณภาพของสินคาผาน
ROO กอนที่จะทําการตัดสินใจซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากสินคาปลอมแปลงอีกทั้งผูบริโภคเขาใจวาคุณภาพแท
ของสินคาตองเปนสินคาที่มีความเกี่ยวของกับสถานที่ที่เปนROOของสินคานั้นๆ
ประวัติศาสตร (History) หมายถึง การบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของรากฐานทางวัฒนธรรม
ประเพณี และเศรษฐกิจของสถานที่นั้นๆ ที่มีความสัมพันธกับจุดออน และจุดแข็งของสถานที่ และคุณสมบัติ
ของสินคาที่มี ROO จากแหลงดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ Mackley (1998)กลาววา ประวัติศาสตร เปน
จุดเริ่มตนที่สําคัญขององคประกอบROO เนื่องจากประวัติศาสตรในแตละROO มีความแตกตางกันออกไป เชน
การผลิตไวนของประเทศ Australia ที่ใชไวนหลายพันธุจากหลายๆ ROO มาผลิตผานการผสมใหรสชาติ
ออกมากลมกลอม เชนการผลิตไวนของ Penfold's Grange Hermitage ซึ่งมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้ง
อดีตจนถึงปจจุบัน ก็อาศัยเทคนิคการผสมองุนหลายพันธุจากหลายภูมิภาค ผานประสบการณ วิทยาศาสตร
และศิลปะ จนกลายเปนไวนที่ดีที่สุดยี่หอหนึ่งในโลก
สัญลักษณ (Symbolic) หมายถึง สิ่งที่ใชแทนชื่อของภูมิภาคแหลงกําเนิด เชน ภาษาถิ่น รูปภาพ ธง
ชาติ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Mikeal & Olof (2006) กลาววา สินคาภูมิภาคหลายๆยี่หอมักใชชื่อ
ของ ROO ในการตั้งชื่อสินคา เชน Beemsterkaas, Twents แตสําหรับสินคาอีกหลายๆยี่หอมักใชสัญลักษณ
ของภูมิภาคแหลงกําเนิด เชน ภาษาทองถิ่น หรือรูปภาพ ใชในการแสดงถึงความพิเศษของสินคานั้นๆ และเปน
การกระตุนใหผูเกิดการรับรู เกิดภาพจําในสัญลักษณเหลานั้น ซึ่งการนําสัญลักษณระดับภูมิภาคมาใช จะคลาย
กับการใชสัญลักษณแสดงถึงเมือง หรือประเทศ เชน เทพีเสรีภาพที่เปนสัญลักษณของนครนิวยอรก เปนตน
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นที่ปฏิบัติตอกันมา
อยางยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และพฤติกรรมของผูซื้อที่มีตอสินคาที่มี ROO นั้นๆ เชน พฤติกรรมการ
เลือกซื้อไวน ซึ่งไดรับอิทธิพลสําคัญมาจากการรับรูดานภูมิภาคแหลงกําเนิด Smith and Solgaard2000;
Lockshin et al (2001) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมลูกคาที่มีความผูกพันในระดับสูง (High involvement) ซึ่ง
พบวาลูกคากลุมนี้ จะวิเคราะหROO ของไวน จากการอานฉลากขางขวดบรรจุ ประกอบกับเปรียบเทียบROO
กับคุณลักษณะที่เหมาะสมของไวนจากการรับรูของผูบริโภค กอนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น นักการตลาดควรตอง
ศึกษาการจัดกลุมของไวนจากภูมิภาคแหลงกําเนินตางๆ เพื่อออกแบบ และเปดตัวตราสินคาของผลิตภัณฑไวน
ซึ่งสอดคลองกับภูมิภาคแหลงกําเนิดของตน Bruwer and Li (2007)
การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสงขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือสรรพคุณอันโดดเดน
ของสินคาภูมิภาคแหลง กําเนิด จากผูผลิต และผูจัดจําหนายสินคา ที่ส ามารถสื่อสารใหผูบริโภคเกิดความ
เชื่อมั่น และสนใจในตัวสินคานั้นๆ Anna Guidry et al (2009) ยกตัวอยางเชน การสื่อสารภูมิภาค
แหลงกําเนิดในอุตสาหกรรมไวนจากผูผลิต และผูจําหนายไปสูผูบริโภค ซึ่งเปนการสื่อสารผานฉลากที่มีการ
รับรองGI แสดงถึงเอกลักษณของภูมิภาคแหลงกําเนิดโดยใชภาพ และ/หรือ ชื่อแหลงกําเนิดในฉลาก จัดเปน
การสื่อสารดวยภาพ และตัวอักษร (Pictorial-textual formats) ประกอบเปนการสื่อความหมายทางการ
โฆษณา (Extrinsic advertising cues) ซึ่ง สามารถสื่อถึง คุณคาของผลิตภัณฑที่ไมส ามารถจับ ตองได
(Intangible wine values) เชน ความคาดหวังตอรสชาติ สี กลิ่น ฯลฯ
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การรับรูของผูบริโภคตอภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคา (ROO) สามารถแบงออกเปนดานตางๆ ไดดังนี้
1. การรับรูดานประสิทธิภาพของสินคาภูมิภาคBoulding and Kirmani(1993) อธิบ าย การรับ รู
ประสิทธิภาพของสินคาภูมิภาค หมายถึง การรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพของสินคาที่ไดรับการรับรองตรา
สัญลักษณ (GI ซึ่งสัญลักษณนี้เปรียบเสมือนเปนการรับประกันคุณภาพและการปกปองการลอกเลียนแบบ
สินคาในภูมิภาคอีกทั้งยังสงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอภูมิภาคแหลงผลิตสินคานั้นๆโดยในสหภาพ
ยุโรป มีระบบรับรองผลิตภัณฑภูมิภาค โดยใชการจดทะเบียนรับรองภูมิภาคกําเนิดสินคา (PDO/PGI) ซึ่ง
Boulding and Kirmani (1993) อธิบายวา สินคาภูมิภาคบางชนิดใชหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคาในการทํา
การตลาด ซึ่งผูบริโภคคิดวาวา สัญลักษณ PDO/PGI แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ 2 ดาน คือ ดานคุณภาพ
และดานการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
2. การรับรูทางอารมณตอประสิทธิผลของสินคาภูมิภาค Sheth at al (1991) กลาววา สินคาภูมิภาค
สามารถทํา ใหผูบ ริโ ภคเกิดการรับรูท างอารมณตอประสิท ธิผ ลของสินคาภูมิภาค เพราะสินคาภูมิภาคให
ความรูสึกที่เฉพาะเจาะจง และเปนประโยชน ซึ่งชื่อของสินคาจะเปนตัวกระตุนอารมณทําใหผูบริโภคเกิดความ
ตื่นตัว และนึกถึงเหตุการณในอดีตที่ผานมา เนื่องจากที่มาของสินคาบางชนิดอาจเกี่ยวของกับประสบการณ
โดยตรงของผูบริโ ภค จึงทําใหผูบริโ ภคเกิดความรูสึกเชิงบวก (ความสุข) และเชิงลบ (ความรูสึกโกรธ หรือ
ผิดหวัง) ซึ่งแสดงใหเห็นวา อารมณความรูสึกมีบทบาทสําคัญตอการรับรู และความเขาใจของผูบริโภคที่มีตอ
ภูมิภาคอีกดวย
3. การรับ รู ความเสี่ยงVerlegh and Steenkamp (1999) กลาววา ภูมิภาคแหลง กําเนิด คือ
คุณ สมบัติ ที่ ส ามารถชว ยชั ก นํ า ผู บ ริโ ภคให ซื้ อ สิ นค า ผูบ ริ โ ภคส ว นใหญ มั ก จะใช ขอ มู ล เกี่ย วกั บ ภู มิ ภ าค
แหลงกําเนิดของสินคาในการอนุมานคุณภาพของสินคา นอกจากนี้ ขอมูลจากแหลงกําเนิดตนทาง จะชวยให
ผูบริโภคลดความเสี่ยงในการรับรูและการประเมินผลเกี่ยวกับตัวเลือกสินคาของผูบริโภคเองอีกดวย สอดคลอง
กับ Spawton (1991) ระบุวา กลยุทธที่ชวยลดความเสี่ยงของการรับรูของผูบริโภคเรื่องการประเมินคุณภาพ
สินคาไวน คือ1. เลือกตราสินคาที่อยูในใจของผูบริโภค 2.พิจารณาจากฉลากบนบรรจุภัณฑ และ 3. พิจารณา
ความรูของตัวเองที่มีเกี่ยวกับสินคานั้นๆ
4. การรับรูความภักดี Koert van Ittersum (2001) กลาววา เมื่อสินคาภูมิภาคแหลง กําเนิด มี
คุณสมบัติตรงตามความตองการที่ผูบริโภคคาดการณไว ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจในสินคานั้นๆ ซึ่งความ
พึงพอใจที่เกิดขึ้นนี้จะสงผลตอทัศนคติเชิงบวกของผูบริโภคตอการซื้อสินคาจากภูมิภาคนั้นๆในครั้งตอไป และ
เพื่อเปนการรักษาความภัคดีตอตราสินคาของผูบ ริโภคผูผลิตจะตองรักษาคุณภาพของสินคาใหเปนไปตาม
ความคาดหวังของผูบริโภคอยางตอเนื่องนอกจากนี้สินคาภูมิภาคที่ไดรับการรับรอง GIยังถือเปนปจจัยสําคัญใน
การสรางความภักดีของผูบริโภคอีกดวย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ตัวแปรตน ประกอบไปดวย องคประกอบของภูมิภาคแหลงกําเนิด ไดแก
สถานที่ ประวัติศาสตร สัญลักษณ พฤติกรรม และการสื่อสาร
2. ตัว แปรตามการรั บ รูข องผู บ ริโ ภคตอ ภู มิภ าคแหลง กํ า เนิ ด ในด านต างๆ ได แ ก การรั บ รู ด า น
ประสิทธิภาพของสินคาภูมิภาค การรับรูทางอารมณตอประสิทธิภาพของสินคาภูมิภาค การรับรูความเสี่ยง
และการรับรูความภัคดี
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ขอบเขตดานประชากร
เชิงคุณภาพ 1. เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 1. ผูให
ขอมูลหลักประจําหอการคาไทย-จีน ฝายเศรษฐกิจและการพาณิชย 2. ผูใหขอมูลหลักสมาคมคนรักชาและ
วัฒนธรรมจีน 3. ผูใหขอมูลหลักผูประกอบการคาปลีกนําเขาสินคาใบชาจากจีนในประเทศไทย
เชิงปริมาณ ใชวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
และขอความร ว มมื อ ในการวิ จั ย ด ว ยตนเอง และแจกผ า นทางบุ ค คลผู ใ กล ชิ ด ในแต ล ะสถานที่ เช น
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน รานจําหนายใบชานําเขาจากประเทศจีน จนครบ 400 คน
วิธีดําเนินงานวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีสัมภาษณเชิง
ลึกจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก 1. ผูใหขอมูลหลักประจําหอการคาไทย-จีนฝายเศรษฐกิจและการ
พาณิชย 2. ผูใหขอมูลหลักสมาคมคนรักชาและวัฒนธรรมจีน 3. ผูใหขอมูลหลักผูประกอบการคาปลีกนําเขา
สินคาใบชาจากประเทศจีนสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคชาวไทยที่เคยบริโภคชาจีน จํานวน 400 คน
2. ขั้นตอนการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลสามารถคนควาขอมูลได 2 วิธี คือ
2.1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดขอมูลมาจากการเก็บรวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่มีผู
รวบรวมไว ไดแก ตํารา เอกสาร บทความ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสทางอินเตอรเน็ต
2.2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยดําเนินไดทําการสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรุปผลโดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบ Content Analysis และนําผลที่ไดจาก
การสรุปมาออกแบบแบบสอบถามใหกับประชากรกลุมตัวอยาง
3. การวิเคราะหขอมูลนําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือดวย (Reliability Test)
โดยผลการวิเ คราะหคา Reliability Test ของแบบสอบถาม พบวา มีคา Cronbach’s Alpha อยูใน
ระดับ .829 และประมวลผลโดยใชสถิติ ดังนี้ 1. สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใชการแจกแจงความถี่ แสดงคารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 2.สถิติ
เชิง อนุมานเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยตรวจสอบสมมติฐานความแตกตางดวยคาสถิติ Multiple
Regression Analysis
ผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย พบวาผูบริโภคชาวไทยสวนใหญมีการรับรูภูมิภาคแหลงกําเนิดชาจีนในระดับประเทศ
คือ ทราบเพียงวาชาที่ดีตองมาจากประเทศจีนแตไมคอยมีการรับรูที่ละเอียดเกี่ยวกับ ROO ของชาจากประเทศ
จีนมากนัก โดยผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบ ROO ทั้ง 5 ดาน พบวา ดานสถานที่ มี
ผูบริโภคเพียงรอยละ 33 ที่สามารถระบุแหลงกําเนิดของชาจีนไดถูกตองในระดับมณฑลดานประวัติศาสตรมี
ผูบริโภคเพียง รอยละ 17.30 ที่สามารถระบุถึงประวัติศาสตรเรื่องราวความเปนมาของชาไดอยางถูกตอง ดาน
พฤติกรรม ผูบริโภคเพียงรอยละ 46.5 ที่สามารถระบุกระบวนการผลิตชาไดอยางถูกตองดานสัญลักษณ มี
ผูบริโภคเพียงรอยละ45 ที่สามารถระบุสัญลักษณภูมิภาคแหลงกําเนิดของชาไดอยางถูกตองดานการสื่อสารมี
ผูบริโภคเพียง รอยละ 29.5 ที่สามารถระบุสรรพคุณของชาไดอยางถูกตอง
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ระดับความโดดเดนของภูมิภาคแหลงกําเนิดของสินคาชาจีนในการรับรูของผูบริโภคชาวไทย
ผูบริโภคชาวไทยสวนใหญคิดวาจุดเดนหลักๆในแตละดานที่สงผลใหชาจีนมีชื่อเสียง คือ
1. วิธีการชงชา เนื่องจากใบชาจีนแตละชนิด มีกรรมวิธีการผลิตที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นขั้นตอน
การชงชาจึงตองมีความพิถีพิถันเปนพิเศษ ไมวาจะเปนอุณหภูมิของน้ํา ปริมาณของใบชา เวลา และจํานวน
รอบในการชงชา ซึ่งปจจัยทั้งหมดเหลานี้ลวนมีผลตอรสชาติของน้ําชาทั้งสิ้น
2. เรื่องของรูปลักษณ สี กลิ่น เชน ชาเขียว ที่มีรูปลักษณตั้งแตใบยาวไปจนถึงเปนเม็ด สีของใบชามีสี
เขียวสดใหม และมีกลิน่ หอม หรือจะเปนชาผูเออร มีรูปลักษณใบชาจะหยาบกวาชาชนิดอื่นๆ เนื่องจากเกิด
จากการหมักและนําชามาอัดรวมกันเปนกอน มีสีออกน้ําตาลดํา มีกลิ่นหอมผสมกลิ่นควันไฟออนๆ เปนตน ซึ่ง
ความแตกตางของรูปลักษณนี้มาจากความแตกตางของสภาพภูมิศาสตรและภูมิอากาศของพื้นที่ปลูกชาในแต
ละมณฑล จึงทําใหใบชาที่ผลิตออกมามีความแตกตางกันออกไปตามสภาพพื้นที่นั้นๆ
3. รางวัลตางๆ ที่ชาในแตละชนิดไดรับ เชน ชาเหลือง (จวินซานอวิ๋นเจิน) ในป 1956 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศในงานเวิลดแฟรที่จัดขึ้นที่เมือง Leipzig ประเทศเยอรมันนีหรือ ชาแดง (เจิ้งซานเสี่ยวจง) ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ในงานเทศกาลชาจีนนานาชาติระดับหาดาว ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนซึ่งรางวัลตางๆเหลานี้
ชวยใหผูบริโภคเกิดการรับรูในเรื่องคุณภาพและสรรพคุณเกี่ยวกับชามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูบริโภคชาวไทยใน
ปจจุบันนิยมบริโภคสินคาเพื่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นชาจึงถือเปนตัวเลือกอันดับตนๆ ของผูบริโภค และรางวัล
ตางๆ เปรียบเสมือเปนการรับประกันคุณภาพของใบชาอีกทางหนึ่งเปนตน
4. สัญลักษณGI แมวาผูบริโภคชาวไทยจะมีความรูในเรื่องตราสัญลักษณเหลานี้นอยมาก แตถาไดรับ
การสงเสริมประชาสัมพันธในตราสัญลักษณGI วาเปนตราสัญลักษณที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลจีน และ
สัญลักษณของภูมิภาคแหลงผลิตชานั้นๆ ที่ไดรับการรับรองจากมณฑลที่ผลิตชาชนิดนั้นๆ จะสามารถทําให
ผูบริโภครูสึกมั่นใจวา การบริโภคสินคาดังกลาว มีความปลอดภัย เนื่องจากเปนสินคาคุณภาพ มีหนวยงานจาก
รัฐบาลรับรอง และยังเปนการอุดหนุนเกษตรกร/ผูผลิตรายยอยในทองถิ่นเปนตน
5. ประวัติศาสตร ถึงแมวาผูบริโภคชาวไทยจะมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของชาจีน
นอยมาก แตถามีการสงเสริม ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับความเปนมา และประเพณีที่เกี่ยวของกันระหวางใบชา
และพื้นที่ผลิต เชน การปลูก การเก็บ และการชงชาของชาวจีน จะทําใหใหผูบริโภคเกิดการรับรูเกี่ยวกับที่มาที่
ไปของใบชานั้นๆ วาใบชาแตละชนิด มีประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกันระหวาง พื้นที่แหลงผลิต วัฒนธรรมของ
ผูคนในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงกรรมวิธีการผลิต เปนตน ซึ่งสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคชาวไทยในเรื่อง
คุณภาพของใบชาเปนตน
การรับรูของผูบริโภคที่มีภูมิภาคแหลงกําเนิด (ROO) สินคาชาจีนในดานตางๆ
ผูบริโภคชาวไทยสวนใหญมีการรับรูตอภูมิภาคแหลงกําเนิด (ROO) สินคาชาจีนในดานตางๆ ดังนี้
1. สรรพคุณตางๆของชาจีน เชน ชวยลดคอเลสเตอรอลชวยขับสารพิษ เปนตน ซึ่งผูบริโภคชาวไทยมี
การรับ รูในเรื่องเหลานี้อยางดี เนื่องจากผูบ ริโ ภคชาวไทยมีความเชื่อวาการดื่มชามีป ระโยชนตอรางกาย
โดยเฉพาะชาจากประเทศจีน ที่เปนประเทศที่มีชื่อเสียงในการผลิตชาคุณภาพดีอันดับตนๆของโลก
2. ผูบริโภคชาวไทยมีความไววางใจในสินคาชาจีนที่ไดรับการรับรองตราสัญลักษณGI หรือสัญลักษณ
ROO ของภูมิภาคนั้นๆ เนื่องจากถือเปนการชวยลดความเสี่ยงในเรื่องของสินคาไรคุณภาพ หรือสินคา
ลอกเลียนแบบ แตตราสัญลักษณนี้ยังไมเปนที่รูจักในประเทศไทยมากเทาที่ควร ดังนั้นผูเกี่ยวของ เชน รัฐบาล
ผูผลิต และผูจัดจําหนาย ควรรวมมือกันในการจัดการสงเสริมใหตราสัญลักษณ GI เปนที่รูจักในวงกวางมาก
ยิ่งขึ้น
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3. การบอกเลาประวัติศาสตรความเปนมาของชาจีนแตละชนิด สามารถชวยสรางภาพลักษณใหชา
ชนิดนั้นๆ ดูมีเอกลักษณ มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อผูบริโภคมีการรับรูที่มาที่ไปของสินคา มักจะ
ใหความสนใจในสินคามากขึ้น
4. สัญลักษณGI หรือ หรือสัญลักษณROO ของภูมิภาคนั้นๆ มีผลชวยใหผูบริโภคตัดสินใจซื้ อชาจาก
ประเทศจีนงายขึ้น และมีแนวโนมที่จะบริโภคอยางตอเนื่อง หรือมีการแนะนําใหกับบุคคลอื่นตอไป เปนตน
องคประกอบของภูมิภาคแหลงกําเนิดที่สงผลตอการรับรูของผูบริโภคในดานตางๆ สามารถสรุปได
ดังนี้
1. การรับรูดานประสิทธิภาพของภูมิภาคแหลงกําเนิดการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ทั้ง 5 ดานของภูมิภาคแหลงกําเนิด และการรับรูดานประสิทธิภาพของผูบริโภคที่มีตอ ภูมิภาคแหลงกําเนิดชา
จีนพบวาดานการสื่อสารมีคา t 4.854 คา Beta 0.241 และคา sig เทากับ 0.000* ดานประวัติศาสตร มีคา t
3.989 คา Beta 0.196 และคา sig เทากับ 0.000* และ ดานสถานที่ มีคา t 2.288 คา Beta 0.111 และคา
sig เทากับ 0.023* ตามลําดับสามารถสรางสมการถดถอยจากการวิเคราะหไดดังนี้
γˆ = 1.640 + 0.241(x1) + 0.196 (x2) + 0111(x3)
จากสมการขางตนแสดงใหเห็นวา ถาตัวแปรดานการสื่อสาร(x1) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหการรับรู
ประสิ ท ธิภ าพเพิ่ม ขึ้ น 0.111 หน วย ตัว แปรดา นประวั ติ ศาสตร (x2) เพิ่ ม ขึ้ น 1 หนว ยจะทํ าใหก ารรั บ รู
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 0.196 หนวย ตัวแปรดานสถานที่(x3) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหการรับรูประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 0.241 หนวยสามารถสรุปไดวา องคประกอบภูมิภาคแหลงกําเนิดดานสถานที่ ประวัติศาสตร และการ
สื่อสารสงผลตอการรับรูดานประสิทธิภาพของผูบริโภคที่มีตอภูมิภาคแหลงกําเนิดชาจีน เนื่องจากใบชามีความ
โดดเดนในเรื่องของสถานที่ปลูก ประวัติศาสตร และการสื่อสาร ทําใหใบชาไดรับการรับรองตราสัญลักษณ GI
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการรับประกันคุณภาพและการปกปองการลอกเลียนแบบสินคาจากภูมิภาคอื่น สงผลให
ผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของใบชาจากภูมิภาคแหลงกําเนิดนั้นๆ เปนตน
2. การรับรูดานอารมณตอภูมิภาคแหลงกําเนิดการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 5
ดานของภูมิภาคแหลงกําเนิด และการรับรูดานอารมณตอภูมิภาคแหลงกําเนิดชาจีนพบวา ดานประวัติศาสตร
มีคา t 3.063 คา Beta 0.159 และคา sig เทากับ 0.002* และ ดานสัญลักษณ มีคา t 2.046 คา Beta
0.106 และคา sig เทากับ 0.041* ตามลําดับ สามารถสรางสมการถดถอยจากการวิเคราะหไดดังนี้
γˆ = 2.217 + 0.159(x1) + 0.106 (x2)
จากสมการขางตนแสดงใหเห็นวา ถาตัวแปรดานประวัติศาสตร(x1) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหการรับรู
ดานอารมณเพิ่มขึ้น 0.159 หนวย ตัวแปรดานสัญลักษณ(x2) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหการรับรูดานอารมณ
เพิ่มขึ้น 0.106 หนวย สามารถสรุปไดวา องคประกอบภูมิภาคแหลงกําเนิดดานประวัติศาสตร และสัญลักษณ
สงผลตอการรับรูดานอารมณของผูบริโภคตอภูมิภาคแหลงกําเนิดชาจีนเนื่องจากใบชาที่มีความโดดเดนในเรื่อง
ประวัติศาสตร และสัญลักษณ ทําใหผูบริโภครูสึกวาใบชาชนิดนั้นๆดูมีเรื่องราว มีที่มาที่ไป มีความเปนมาที่เปน
เอกลักษณไมเหมือนใบชาจากสถานที่อื่นๆ สงผลตอทัศนคติเชิงบวกของผูบริโภค เกิดความพึงพอใจในสินคา
จากเรื่องราวที่ไดรับรูมา และทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามในเรื่องคุณภาพวาเปนชาที่ดี และสงผลใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อใบชาไดงายขึ้น เปนตน
3. การรับรูดานความเสี่ยงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 5 ดานของภูมิภาค
แหลงกําเนิด และการรับรูดานความเสี่ยง พบวาดานสัญลักษณ มีคา t 3.501 คา Beta 0.180 และคา sig
เทากับ 0.001* และ ดานการสื่อสาร มีคา t 2.222คา Beta 0.054 และคา sig เทากับ 0.027*
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γˆ = 2.177 + 0.180(x1) + 0.054(x2)
จากสมการขางตนแสดงใหเห็นวา ถาตัวแปรดานสัญลักษณ (x1) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหการรับรู
ความเสี่ยงเพิ่ม ขึ้น 0.180 หน วย ตัวแปรดานการสื่อสาร(x2) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหการรับ รูความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น 0.054 หนวย สามารถสรุปไดวา องคป ระกอบภูมิภาคแหลง กําเนิดดานสัญลักษณและการสื่อสาร
สงผลตอการรับรูดานความเสี่ยงตอภูมิภาคแหลงกําเนิด เนื่องจากใบชาจากภูมิภาคตางๆ ไดรับสัญ ลักษณGI
และไดรับรางวัลจากทั้งในหรือตางประเทศ เปรียบเสมือนเปนการการันตีคุณภาพ ความมีเอกลักษณอันโดด
เดนในตัวเองของชาแตละชนิด ทําใหผูบริโภคมั่นใจวาสินคาชาที่มาจากภูมิภาคแหลงกําเนิดตางๆ ที่เลือกซื้อ
นั้นเปนของที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกบริโภคสินคาเกรดต่ํา ที่ไมไดมาตรฐาน เปนตน
4. การรับรูดานความภักดีก ารวิเคราะหความสัมพันธร ะหวางองคประกอบทั้ง 5 ดานของภูมิภาค
แหลงกําเนิด และการรับรูดานความภักดีพบวาดานประวัติศาสตร มีคา t 3.561 คา Beta 0.177 และคา sig
เทากับ 0.000* รองลงมา คือ ดานสัญลักษณ มีคา t 3.484คา Beta 0.173 และคา sig เทากับ 0.001*และ
ดานสถานที่ มีคา t 2.188 คา Beta 0.108 และคา sig เทากับ 0.029*
γˆ = 1.382 + 0.177(x1) + 0.173 (x2) + 0.108(x3)
จากสมการขางตนแสดงใหเห็นวา ถาตัวแปรดานดานประวัติศาสตร (x1) เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําให
การรับรูความภัคดีแหลงกําเนิดเพิ่มขึ้น 0.177 หนวย ตัวแปรดานการสื่อสาร(x2) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหการ
รับรูความภัคดี เพิ่มขึ้น 0.173 หนวย ตัวแปรดานดานสถานที(่ x3) เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะทําใหการรับรูความภัคดี
เพิ่มขึ้น 0.108 หนวย สามารถสรุปไดวา องคประกอบภูมิภาคแหลงกําเนิดดานประวัติศาสตรสัญลักษณและ
สถานที่ ส ง ผลต อ การรับ รู ดา นความความภั ค ดีต อ ภู มิภ าคแหลง กํ า เนิ ด เนื่ อ งจากใบชามาจากภูมิ ภ าค
แหลงกําเนิดที่มีเอกลักษณ มีประวัติศาสตรที่นาสนใจ และไดรับการรับรองสัญลักษณ GI ที่แสดงถึงความมี
เอกลักษณ และโดดเดน จะสงผลใหผูบริโ ภคเกิดทัศนคติเชิงบวกตอใบชาจากภูมิภาคแหลงกําเนิดนั้นๆ ซึ่ง
ทัศนคติเชิงบวกที่เกิดขึ้นนี้ยอมสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และการแนะนําสินคาใหกับ
ผูอื่นตอไปในภายภาคหนา

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาภูมิภาคแหลงกําเนิดสินคา (ROO)จีนที่สงผลตอการรับรูคุณภาพของผูบริโภคชาวไทย
สามารถอธิปรายผลการวิจัยโดยอางอิงจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
องคป ระกอบที่เ กี่ยวของกับ ภูมิภาคแหลง กําเนิด ดานสถานที่ ประวัติศาสตร สัญ ลัก ษณ และการ
สื่อสาร สงผลตอการรับรูในดานประสิทธิภาพ ดานอารมณของผูบริโภค ดานความเสี่ยง และความภัคดีตอ
สินคาของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Koert van Ittersum(2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ
ภูมิภาคแหลง กําเนิดสําหรับการตัดสินใจและทางเลือกของผูบริโภค โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของตัวชี้นํา
ภูมิภาคแหลงกําเนิด(ROO)ที่สงผลตอขั้นตอนตางๆในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคจะใช ROOของสินคาเปนองคประกอบในการตัดสินใจซื้อสินคา เพื่อทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางของสินคาเหลานั้น และสอดคลองกับงานวิจัยของJose Cadima Ribeiro (2008)ไดศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพของไวนและผลกระทบของROO ตอการรับรูของผูบริโภคและรานคาปลีก โดยการสัมภาษณขอมูลลึก
จากผูประกอบรานคาขายสงและขายปลีกเกี่ยวกับตัวชี้นําภายในและภายนอกที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อไวน
ผูบ ริ โ ภค จากการศึก ษาพบว า ป จ จั ยที่สํ าคั ญ ที่สุ ดในการซื้ อไวน คือ คุณ สมบัติ อั นโดดเดน ของภูมิ ภาค
แหลงกําเนิด โดยบริโภคมักจะใชภูมิภาคแหลงกําเนิดเปนตัวชี้นําหลักในการตัดสินใจซื้อไวน
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สินคาที่ไดรับการรับรองตราสัญลักษณGIเปรียบเสมือนเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค เปน
รับประกันคุณภาพและการปกปองการลอกเลียนแบบสินคาจากภูมิภาคอื่น สงผลใหผูบริโภคเกิดการรับรูใน
เรื่องของประสิทธิภาพ ดานอารมณของผูบริโภค และการลดความเสี่ยงจากสินคาไมไดมาตรฐาน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Ivo A. van der Lans, Koert van Ittersum(2001)โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของภูมิภาค
แหลงกําเนิด และใบรับรองแหลงกําเนิดสินคาของสหภาพยุโรปในการประเมินสินคาอาหารของผูบริโภคจาก
การศึก ษาพบวา คําแนะนําเกี่ยวกับ ROO และใบรับ รองROO ของสหภาพยุโ รป (PDO) มีผลกระทบตอ
ผูบริโภคในการรับรูประสิทธิภาพของสินคามาจากภูมิภาคแหลงกําเนิด เนื่องจากผูบริโภคจะเชื่อในคุณภาพ
ของสินคาภูมิภาคที่ผานคําแนะนําบนฉลากสินคา หรือผานใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา
ภูมิภาคแหลงกําเนิดที่มีสถานที่ ประวัติศาสตร สัญลักษณ และการสื่อสาร ที่แตกตางกัน สงผลให
สินคาที่ผลิตออกมามีความโดดเดน และไดรับการรับรองสัญลักษณGI จะสงผลใหผูบริโภคเกิดทัศนคติเชิงบวก
ตอสินคาจากภูมิภาคแหลงกําเนิดนั้นๆ ซึ่งทัศนคติเชิงบวกที่เกิดขึ้นนี้ยอมสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค และการแนะนําสินคาใหกับผูอื่นตอไปในภายภาคหนา และ ทําใหผูบริโภคมั่นใจวาสินคาที่มาจาก
ภูมิภาคแหลงกําเนิดตางๆ ที่เลือกซื้อนั้นเปนของที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกบริโภคสินคาเกรด
ต่ํา ที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรพร หาระบุตร (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
กําหนดมาตราทางกฎหมายของประเทศไทยในการใหความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในผลิตภัณฑไวนและ
สุราภายใตกรอบการเจรจาการคาWTO โดยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เหมาะสมในการใหความคุมครองสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตรในผลิตภัณฑไวนและสุราในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา การใหความสําคัญตอการใหความ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)สิ่งจําเปน เพราะGI แสดงถึงที่มาของสินคารวมถึงคุณภาพ ชื่อเสียง หรือ
ลักษณะพิเศษของสินคา และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สําเริง แซตัน (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับขาวพันธุ
แรก : สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ขาวสังขหยดเมืองพัทลุงโดยศึกษาในดานกฎหมายเกี่ยวกับGIและการพัฒนา
พันธุขาวสังขหยดพัทลุง จากการศึกษาพบวา การผลิตสินคาภายใตระบบการผลิตที่เปนสินคา GIเปนแนวทาง
หนึ่งซึ่งใหความสําคัญในการคุมครองกลุมผูผลิตที่ไดอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสรรคผลิตภัณฑขึ้น ซึ่ง
สามารถชวยสรางความมั่นใจใหกับกลุมผูบริโภค
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชงาน
1.1 ภาครัฐ ควรประชาสัมพันธตราสัญลักษณGI ใหเปนที่รูจักทั่วโลก รวมถึงสัญลักษณ ROO ของ
ภูมิภาคนั้นๆ ใหมีความเปนสากลมากขึ้น สงเสริมใหความรูถึงความสําคัญ และประโยชนของสัญลักษณGI แก
ผูผ ลิตในพื้นที่นั้นๆเพื่อใหคนในทองถิ่นสามารถดึง เอกลัก ษณของพื้นที่ที่ตนอาศัยอยูมาพัฒ นาสินคาใหม ี
คุณภาพ มีเอกลักษณที่โดดเดนมากยิ่งขึ้น และสงเสริมสนับสนุนการวิจัย คนควา ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับสินคาจากภูมิภาค
1.2 ผูผลิต ควรพัฒนาสินคาเดิมที่ไดรับการรับรองGI ใหมีคุณภาพมากขึ้น และสงเสริมสินคาอื่นๆ
ใหไดรับการรับรองสัญลักษณGI ใหความรวมมือกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในการปรับปรุง พัฒนาวิจัย ดาน
คุณภาพของสินคาเพื่อผลักดัน สงเสริมใหสินคาในภูมิภาคสามารถนําออกไปจําหนายยังตางประเทศ เนื่องจาก
สัญลักษณเหลานี้ลวนเปนเครื่องการันตีถึงความโดดเดน มีเอกลักษณ คุณภาพ และความปลอดภัยของสินคา
เปนตน
1.3 ผูประกอบการนําเขาสินคาใบชาที่มีภูมิภาคแหลงกําเนิดจากประเทศจีน ควรสงเสริมใหคนไทย
ไดทราบถึงความโดดเดน และความมีเอกลักษณของสินคาภูมิภาค โดยการประชาสัมพันธเกี่ยวกับชาจีนใน
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ภูมิภาคแหลงกําเนิดตางๆ พรอมกับการใหความรูทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน เพื่อใหความรูแก
ผูบริโภคชาวไทยเพิ่มมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป ควรศึกษาองคประกอบดานอื่นๆของภูมิภาคแหลงกําเนิด ที่สงผล
ตอการรับรูของผูบริโภคเพื่อใหเปนขอมูลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาสินคาภูมิภาคใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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