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บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีจุดประสงคห์ลกั 2 ประการคือ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมะม่วงปลอดภยั และ
มูลค่าความเต็มใจจ่ายต่อมะม่วงปลอดภยั ขอ้มูลท่ีได้จากการสุ่มส ารวจวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง
ทางเลือกตามล าดบั (ordered probit)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความส าคญัของมะม่วงปลอดภยั 
ส่วนแบบจ าลองมูลค่าความเตม็ใจจ่ายเพิ่มวเิคราะห์ดว้ยสมการ hedonic price equation   

 การศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคมะม่วงปลอดภยั พบวา่ร้อยละ 41 ของตวัอยา่งทั้งหมด มีความ
เขา้ในเก่ียวกบักระบวนการผลิตอาหารปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง( ตวัอยา่ง 400 ราย )  แต่พบว่าผูบ้ริโภค
ตวัอยา่งร้อยละ 51.75  จาก 400 รายให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของมะม่วงในระดบัปานกลาง     
มีเพียงร้อยละ 21.75 เท่านั้นท่ีไม่ให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัของมะม่วง ผูท่ี้คิดว่าตนมีความ
เขา้ใจอาหารปลอดภยัดี จะให้ความส าคญัต่อมะม่วงปลอดภยัอยา่งมีนยัส าคญั ความมัน่คงในรายได ้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารปลอดภยั  ตราสัญลกัษณ์ ( Q Mark ) ปริมาณการซ้ือ/คร้ัง/ก.ก.ความสดใหม่ 
รสชาติ แบรนด์ และแนวโน้มของการบริโภค เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าคญัของมะม่วง
ปลอดภยั 

 ผูบ้ริโภคให้ราคามะม่วงปลอดภยัสูงกวา่มะม่วงทัว่ไปเฉล่ีย 15.21 บาท/ก.ก. ปัจจยัท่ีส าคญัท่ี
ยกระดับราคาได้แก่ ขนาดของมะม่วง เกรด AAA โดยเปรียบเทียบกบัเกรด A ได้ราคาเพิ่ม 14.918 
บาท/ก.ก. ในขณะท่ีเกรด AA ไดรั้บเพิ่ม 12.067 บาท/ก.ก. ตราสัญลกัษณ์เพิ่มราคาได ้.528 บาท/ก.ก. 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไม่มีตราสัญลกัษณ์ การซ้ือในซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วยยกระดบัราคาเพิ่มข้ึน 1.279  
บาท/ก.ก. เม่ือเทียบกบัตลาดสดทัว่ไป และรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 10,000 บาท/เดือน จะช่วยเพิ่มราคาข้ึน  
1.188 บาท/ก.ก.  
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ABSTRACT 
 

 The study was aimed at exploring the consumer’s attitude and willingness to pay for safety 
mangoes. Ordered probit model was used to study consumer’s attitude. Hedonic price equation was 
used to evaluate value of safety mangoes.   
 

 The result from hypothesis about customer perception of food safety has shown 41 percent 
of 400 samples were conscious about it. The study of consumer priority towards food safety is about 
51 percent of 400 samples. Only 21.75 percent were unconscious about it. The sampling group who 
well understood about the food safety process, they would have reliability in mangoes food 
processing safety. The critical factors impact the consumer attitude includes income range, 
educational degree, food label (Q mark), price/weight, freshness, taste, brand and market trend. 
 

 Consumers pay for mangoes safety higher than normal price about 15.21 baht / kg.          
The statistical factor shows willingness to pay include food grade AAA higher than A 14.918 baht / 
kg. , grade AA higher than grad A 12.067 baht / kg., Label (Q mark) higher than no label 0.538 baht 
/ kg., Buying in supermarket rate is higher than buying in fresh market around 1.279 baht / kg.,                
The consumer with upper income 10,000 baht higher than average will spend more 1.88 baht / kg 
for safety mangoes. 
 

 

 


