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The objective of this study was to analyze factors affecting consumer’s buying
decision of ready to drink green tea after sugar tax. Data were collected by
questionnaire interviews from 250 consumers in Bangkok. The ordered logistic
regression method was used to analyse factors that affecting consumer’s buying
decision.
The result factors that affecting consumer’s buying decision of ready to drink
green tea after sugar tax found that the perception of sugar tax couldn’t decrease the
decision to buy ready to drink green tea and the consumers didn’t realize the perception
of bad result from sugar and also preferred to consume continually.
In addition, the study found that consumers who were female, single, over 40
years old had loyalty for ready to drink green tea. The reason that the increased price of
ready to drink green tea was cheaper than other beverages. The consumers who didn’t
prefer ready to drink green tea with good taste and chose the other capacity (not 500
ml.) had more willingness to pay. The perception of sugar tax and the perception of bad
result from sugar couldn’t affect the decision to buy ready to drink green tea.
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“ชาเขียว” เป็ นเครื่ องดื่มที่ได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ มการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้น
ปั จจุบนั มีการผลิตชาเขียวในรูปแบบของเครื่ องดื่มสาเร็จรูปกันอย่างแพร่หลายทาให้ สะดวกต่อการ
บริโภค และด้ วยรสชาติความอร่อยของชาเขียว แก้ กระหายทาให้ ร้ ูสกึ สดชื่น รวมไปถึงเทคนิคการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มชาเขียว หรื อข้ อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสรรพคุณของชาเขียวที่มีตอ่ ร่างกาย
เช่น ช่วยลดระดับไขมันในเลือด ลดความอ้ วน และป้องกันโรคมะเร็ง เป็ นต้ น เป็ นแรงจูงใจทาให้
กระแสการบริโภคชาเขียวเพิ่มขึ ้น (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) แต่
นอกเหนือจากสรรพคุณมากมายของชาเขียว ผู้ประกอบการเครื่ องดื่มชาเขียวพร้ อมดื่มได้ ผสม
น ้าตาลในปริมาณมากลงไป เพื่อให้ มีรสชาติที่ดีและสามารถดื่มได้ ทกุ เพศทุกวัย ทาให้ ชาเขียว
พร้ อมดื่มนันมี
้ ปริมาณน ้าตาลที่มากเกินความจาเป็ นและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
นา้ ตาลเป็ นคาร์ โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ เป็ นแหล่งพลังงานของร่ างกาย นา้ ตาล 1 กรัม ให้
พลัง งาน 4 กิ โลแคลอรี โดยเมื่ อมี การบริ โภคอาหารกลุ่ม คาร์ โบไฮเดรตมากเกิ น ความต้ องการ
ร่ างกายจะเก็ บสะสมในรู ปของไกลโคเจนที่ ตับและกล้ ามเนื อ้ เพื่ อเก็ บ ไว้ ใช้ เป็ นแหล่งพลังงาน
สารองในเวลาที่ร่างกายขาดพลังงาน แต่หากมีการสะสมของไกลโคเจนมากเกินไป ร่ างกายจะ
เปลี่ยนเป็ นการสะสมในรู ปของเซลล์ไขมัน และอาจส่งผลให้ เกิดภาวะดื ้อต่ออินซูลิน เกิดเป็ นโรค
อ้ วน โรคเบาหวาน และโรคที่เกี่ ยวข้ องกับ เมตาบอลิซึม อื่น ๆ และโรคฟั นผุตามมาได้ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)
ทังนี
้ ้หากเราพิจารณาปริ มาณน ้าตาลที่ผสมอยู่ในเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ จะพบปริ มาณ
น ้าตาลดังแสดงในตารางที่ 1.1

2

ตำรำงที่ 1.1 ปริมาณน ้าตาลเฉลี่ยที่ผสมอยูใ่ นเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ
ประเภท
1. นมและผลิตภัณฑ์ นม
นมสด
นมปรุงแต่ง
2. นมเปรีย้ ว / โยเกิร์ต
นมเปรี ย้ ว
นมเปรี ย้ วปรุงแต่ง
โยเกิร์ต
โยเกิร์ตปรุงแต่ง
3. นำ้ ผลไม้
น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม
น ้าผลไม้ เข้ มข้ น
4. เครื่องดื่มจำกพืช ผัก
ธัญพืช รวมทัง้ นมถั่ว
เหลือง
น ้าผักพร้ อมดื่ม
น ้าผักเข้ มข้ น
นมถัว่ เหลืองพร้ อมดื่ม
เครื่ องดื่มธัญพืช / ธัญญาหาร
พร้ อมดื่ม
เครื่ องดื่มธัญพืช / ธัญญาหารปรุง
สาเร็จชนิดผง
เครื่ องดื่มสมุนไพรพร้ อมดื่ม เช่น
ขิง หล่อฮังก๊
้ วย เก๊ กฮวย
เครื่ องดื่มสมุนไพรชนิดผง
5. ชำ กำแฟ
ชาพร้ อมดื่ม

จำนวน (ตัวอย่ ำง)

ปริมำณนำ้ ตำลต่ อหนึ่ง
หน่ วยบริโภคอ้ ำงอิง* (กรั ม)

79
108

10
18

31
70
11
45

13
18
13
19

203
19

22
**

126
5
79
54

19
**
13
11

28

**

20

17

14

**

74

16
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ตำรำงที่ 1.1 (ต่อ) ปริมาณน ้าตาลเฉลี่ยที่ผสมอยูใ่ นเครื่ องดื่มประเภทต่างๆ
ประเภท

จำนวน (ตัวอย่ ำง)

ปริมำณนำ้ ตำลต่ อหนึ่ง
หน่ วยบริโภคอ้ ำงอิง* (กรั ม)
**
15
**

ชาสาเร็จรูปชนิดผง
29
กาแฟพร้ อมดื่ม
12
กาแฟสาเร็จรูปชนิดผง
79
6. นำ้ อัดลม
น ้าหวานอัดก๊ าซ
59
25
น ้าหวานอัดก๊ าซสูตรไม่มีน ้าตาล
8
0
7. เครื่องดื่มเกลือแร่
เครื่ องดื่มเกลือแร่พร้ อมดื่ม
12
19
8. เครื่ องดื่มที่มีนำ้ ตำลและ
คำเฟอีนเป็ นส่ วนประกอบ
พร้ อมดื่ม
16
32
9. เครื่องดื่มอื่นๆ
น ้าหวานเข้ มข้ น
6
**
เครื่ องดื่มแต่งกลิ่นรส เช่น น ้ารส
55
15
ผลไม้
หมายเหตุ
* หน่วยบริ โภคอ้ างอิง ตามบัญชีแนบท้ ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
182) พ.ศ. 2540 เรื่ อง ฉลากโภชนาการ กาหนด
 นมและผลิตภัณฑ์นม เท่ากับ 200 มิลลิลิตร
 นมเปรี ย้ ว/โยเกิร์ต เท่ากับ 150 มิลลิลิตร

 เครื่ องดื่มพร้ อมบริ โภค เท่ากับ 200 มิลลิลิตร
** ผลิตภัณฑ์ประเภทผงสาเร็ จรูปหรื อชนิดเข้ มข้ น ที่ต้องมีการละลายนาก่อนการ
บริโภคตาม ปริมาณที่กาหนดของผลิตภัณฑ์นนั ้ จึงมีเพียงค่าปริมาณน ้าตาลต่อ
หนึง่ หน่วยบริโภคของผลิตภัณฑ์
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2558)
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จากตารางจะพบว่า ชาพร้ อมดื่มเป็ นเครื่ องดื่มที่ปริ ม าณนา้ ตาลโดยเฉลี่ยต่อหนึ่ง หน่วย
บริ โภคอ้ า งอิ ง อยู่ในปริ ม าณสูง นั่น คื อ 16 กรัม ซึ่ง น้ อ ยกว่า เครื่ อ งดื่ ม ประเภทที่ มี น า้ ตาลและ
คาเฟอีนเป็ นส่วนประกอบ นา้ อัดลมแบบพร้ อมดื่ม น ้าผลไม้ พร้ อมดื่ม น ้าผักพร้ อมดื่ม นมเปรี ย้ ว
และนมปรุ งแต่ง ที่ มีปริ มาณนา้ ตาลโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยบริ โภคอ้ างอิงที่ 32 กรัม 25 กรัม 22
กรัม 19 กรัมและ 18 กรัมตามลาดับ
โดยเครื่ องดื่มที่กล่าวมานันล้
้ วนแล้ วแต่มีปริ มาณน ้าตาลที่มากกว่า ปริ มาณที่เหมาะสมที่
ควรบริโภคต่อวัน ซึง่ ปริมาณน ้าตาลที่เหมาะสมที่ควรบริโภคต่อวันมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.2
ตำรำงที่ 1.2 ปริมาณน ้าตาลที่เหมาะสมที่ควรบริโภคต่อวัน
ช่ วงอำยุ

ควำมต้ องกำรพลังงำน
(กิโลแคลอรี/วัน)

เด็กอายุ 6 – 13 ปี
หญิงวัยทางานอายุ 25 – 60 ปี
ผู้สงู อายุ 60 ปี ขึ ้นไป
วัยรุ่นหญิงชายอายุ 14 – 25 ปี
ชายวัยทางานอายุ 25 – 60 ปี
หญิงชายที่ใช้ พลังงานมมากๆ
เช่น เกษตรกร ผู้ใช้ แรงงาน
นักกีฬา
หมายเหตุ: น ้าตาล 1 ช้ อนชา = 4 กรัม
ที่มา: นิตยาสารหมอชาวบ้ าน (2551)

ปริมำณนำ้ ตำลไม่ ควรเกิน
(ช้ อนชำ/วัน)

1,600

4

2,000

6

2,400
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จากตารางจะพบว่า ปริ มาณนา้ ตาลที่ คนทั่วไปควรบริ โภคอยู่ที่ 4 – 6 ช้ อนชาต่อวันหรื อ
เท่ากับ 16 – 24 กรัมเท่านัน้ ซึ่งเครื่ องดื่มหลายประเภทมีปริ มาณน ้าตาลที่สูงมาก ซึ่งหากปริ โภค
เพียงหนึ่งหน่วยบริโภคอ้ างอิงหรื อ 200 มิลลิลิตร ผู้บริโภคก็จะได้ รับปริ มาณน ้าตาลที่มากกว่าร้ อย
ละ 50 ของปริ ม าณน า้ ตาลที่ ควรบริ โภคต่อวัน และชาเขี ยวพร้ อมดื่ม ก็ จัดอยู่เครื่ องดื่ม ประเภท
เหล่านัน้
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รัฐบาลได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องการบริ โภคน ้าตาลในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนี ้ โดย
เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ (สปท.) มี ม ติ เห็ น ชอบ รายงานของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม สปท. เรื่ อง การ
ป้องกันและควบคุม ปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านอาหารและโภชนาการในประเด็นการจัดเก็บภาษี
เครื่ องดื่มที่มีปริ มาณน ้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ มีสาระสาคัญคือการเสนอจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในเครื่ องดื่มที่มีส่วนผสมของน ้าตาล อาทิ นา้ อัดลม ชาเขียว กาแฟ เครื่ องดื่มชูกาลัง
เป็ นต้ น (The Standard. 2560)
และเมื่ อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้ มีพระราชบัญ ญัติสรรพาสามิตใหม่ออกมา
โดยกรมสรรพสามิตเป็ นผู้ดาเนินการเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวานโดยได้ จดั เก็บอัตรา
ตามมูลค่าและตามปริ มาณความหวานของเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์รวมทัง้ จั ดเก็บภาษี ตาม
ปริ มาณความหวานของเครื่ องดื่มผงและเครื่ องดื่มเข้ มข้ นเพิ่มเติม เพื่อให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพหากบริ โภคเครื่ องดื่มดัง กล่าว โดยในระยะแรกจะไม่เพิ่มภาระภาษี มากนัก
แต่หลังจาก 2 ปี ภาระภาษีจะเพิ่มขึ ้น และปรับเพิ่มขึ ้นทุก 2 ปี จนถึงปี พ.ศ.2566 (กรมสรรพสามิต,
2560) โดยอัตราภาษี นา้ หวานในช่วง 2 แรกมีผลบังคับใช้ ไปแล้ วตังแต่
้ 16 กันยายน พ.ศ.2560
จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.3
ตำรำงที่ 1.3 อัตราภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานที่กรมสรรพสามิตเรี ยกเก็บในช่วงปี
พ.ศ.2560 – 2562
ปริมำณนำ้ ตำลต่ อ 100 มิลลิลิตร
0 – 6 กรัม
มากกว่า 6 – 8 กรัม
มากกว่า 8 – 10 กรัม
มากกว่า 10 – 14 กรัม
มากกว่า 14 กรัมขึ ้นไป
ที่มา: กรรมสรรพสามิต (2560)

ภำษีท่ เี รียกเก็บต่ อลิตร
ไม่เรี ยกเก็บ
10 สตางค์
30 สตางค์
50 สตางค์
1 บาท
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แต่หากอัตราภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวานได้ ปรับขึ ้นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ.2566 จะทาให้ อตั ราภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานที่กรมสรรพสามิตเรี ยกเก็บ
เป็ นดังรายละเอียดในตารางที่ 1.4
ตำรำงที่ 1.4 อัตราภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานที่กรมสรรพสามิตเรี ยกเก็บตังแต่
้ วนั ที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2566
ปริมำณนำ้ ตำลต่ อ 100 มิลลิลิตร
0 – 6 กรัม
มากกว่า 6 – 8 กรัม
มากกว่า 8 – 10 กรัม
มากกว่า 10 กรัมขึ ้นไป
ที่มา: กรรมสรรพสามิต (2560)

ภำษีท่ เี รียกเก็บต่ อลิตร
ไม่เรี ยกเก็บ
1 บาท
3 บาท
5 บาท

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิท ยาลัยรามคาแหง เคยแสดง
ทัศนะไว้ ว่า ภาษี จะต้ องไม่สูงไปจนทาให้ ราคาสูงมากเสียจนผู้บริ โภคเลิกซื ้อ เพราะผู้ผลิตจะอยู่
ไม่ได้ แต่ภ าษี ก็ จ ะต้ อ งไม่ต่ าจนเกิ น ไปจนท าให้ ผ้ ูบ ริ โภครู้ สึก ว่า ราคาที่ สูง ขึน้ ไม่ได้ มี ผ ลต่อการ
ตัดสินใจ ความยากจึงอยู่ที่การกาหนดความเหมาะสมของภาษี สิ่งเหล่านี ภ้ าษาวิชาการเรี ยกว่า
‘ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีตอ่ ราคา’ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีการตอบสนองต่อราคาที่แพงขึ ้น
ไม่เหมือนกัน (The Standard, 2560)
ทพญ.ปิ ยะดา ประเสริ ฐสม ผู้อานวยการสานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ประธาน
เครื อ ข่ า ยไม่ กิ น หวาน กล่ า วว่า การปรั บ พฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคให้ ลดปริ ม าณน า้ ตาลเชื่ อ ว่ า เป็ น
มาตรการในระยะยาว เพราะจากการศึกษาในต่างประเทศพบว่ามาตรการทางด้ านภาษี ถือเป็ น
เครื่ องมือในการปรับพฤติกรรมผู้บริ โภคได้ แต่อตั ราภาษี จะต้ องสูงไม่น้อยกว่า 20% จึงเชื่อว่า การ
ปรับภาษีจะช่วยปรับพฤติกรรมในระยะยาว เพราะการขึ ้นภาษี มีลกั ษณะขึ ้นแบบขันบั
้ นไดปรับเพิ่ม
ในทุก 2 ปี (หนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์, 2560) สอดคล้ องกับรายงานขององค์การอนามัยโลก (World
Health Organization: WHO) ในหัวข้ อ ”นโยบายการคลังส าหรับอาหารและการป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื อ้ รัง” ที่กล่าวว่านโยบายด้ านการคลังจะต้ องเพิ่มการจัดเก็บภาษี น ้าหวานอย่างน้ อยร้ อยละ
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20 ของราคาขายปลีกจึงจะทาให้ ได้ ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในเรื่ องการลดการบริโภคเครื่ องดื่มที่มี
น ้าตาลในปริมาณมากลงได้
ซึ่งราคาปั จ จุบัน ราคาของชาเขียวพร้ อมดื่ม หลังจากที่ ปรับขึน้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2560 มีราคาดังตารางที่ 1.5
ตำรำงที่ 1.5 ตารางแสดงราคาชาเขียวพร้ อมดื่มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรำยี่ห้อ

ปริมำณ
(มิลลิลิตร)

ปริมำณ
นำ้ ตำล
(กรัม)

รำคำเดิม
(บำท)

รำคำใหม่
(บำท)

อิชิตนั กรี นที รสต้ นตารับ

420

ไม่ระบุ

16

20

420

25

16

20

420

45

16

20

600

ไม่ระบุ

20

25

600

ไม่ระบุ

20

25

600

35

29

25

โออิชิ กรี นที รสแตงโม

380

ไม่ระบุ

16

20

โออิชิ กรี นที รสส้ มยูชุ

380

22

16

20

โออิชิ กรี นที รสข้ าวญี่ปนุ่

380

11

16

20

380

23

16

20

380

22

16

20

อิชิตนั กรี นที รสจมูกข้ าว
ญี่ปนุ่
อิชิตนั กรี นที รสน ้าผึ ้ง
มะนาว
อิชิตนั กรี นที รสต้ นตารับ
อิชิตนั กรี นที รสจมูกข้ าว
ญี่ปนุ่
อิชิตนั กรี นที รสน ้าผึ ้ง
มะนาว

โออิชิ กรี นที รสองุ่นเคียว
โฮ
โออิชิ กรี นที รสน ้าผึ ้ง
มะนาว
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ตำรำงที่ 1.5 (ต่อ) ตารางแสดงราคาชาเขียวพร้ อมดื่มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรำยี่ห้อ

ปริมำณ
(มิลลิลิตร)

ปริมำณ
นำ้ ตำล
(กรัม)

รำคำเดิม
(บำท)

รำคำใหม่
(บำท)

โออิชิ กรี นที รสต้ นตารับ

500

15

20

25

โออิชิ กรี นที รสข้ าวญี่ปนุ่

500

15

20

25

โออิชิ กรี นที รสน ้าผึ ้ง
มะนาว

500

28

20

25

ฟูจิชะ รสเทสตี ้

500

ไม่ระบุ

25

30

ฟูจิชะ รสเนเจอรัล

500

ไม่ระบุ

25

30

ที่มา: จากการสารวจ (2560)
จะเห็นได้ ว่าราคาที่ปรับขึ ้นจะอยู่ในช่วง 20 – 30 บาท แต่หากมีการปรับราคาเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 20 จากราคาขายปลีกเดิมที่ 25 บาท ซึ่งตามรายงานขององค์การอนามัยโลกที่อ้างว่า จะทาให้
การบังคับใช้ ภาษี นนั ้ เกิดประสิทธิภาพ และหากราคาเพิ่มขึ ้นอีกร้ อยละ 10 และ 5 ของราคาขาย
ปลีกที่เพิ่มขึ ้น จะมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคมากน้ อยเพียงใด ดังนันงานวิ
้
จยั ฉบับนี ้จึงได้
ทาการศึกษาปั จจัยใดที่ยงั ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่มหลังจาก
การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน และระดับราคาใดที่ผ้ ูบริ โภคเต็มใจจ่ายเพิ่มมาก
ที่สดุ เพื่อเป็ นประโยชน์ในเชิงนโยบายให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรมสรรพสามิตในการปรับ
เพิ่ ม อัต ราภาษี ให้ มี ความเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขในการออกโครงการรณรงค์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ โภคนา้ ตาลในปริ มาณที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น หรื อผู้ ผลิตชาเขียวพร้ อมดื่มใน
การออกกลยุทธ์ทางการตลาด ทังการตั
้
งราคาและโปรโมชั
้
น่ ให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคได้ มากที่สดุ
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคเครื่ องดื่มชาเขียวพร้ อมดื่ม
ในเขตกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม
หลังจากการเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
ทราบถึงสภาพทัว่ ไปของตลาดและปั จจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มี
ต่อชาเขียวพร้ อมดื่มหลังเก็บ การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน เพื่อเป็ นประโยชน์ใน
เชิ ง นโยบายของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่น กรมสรรพสามิ ต ในการปรั บ อัต ราภาษี ให้ มี ค วาม
เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขในการออกโครงการรณรงค์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ โ ภคน ้าตาล
ในปริ ม าณที่ ไม่เหมาะสม เป็ นต้ น หรื อผู้ประกอบการชาเขี ยวพร้ อมดื่ม ในการออกกลยุท ธ์ ทาง
การตลาด ทังการตั
้
งราคาและโปรโมชั
้
น่ ให้ เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคได้ มากที่สุดและเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด
ขอบเขตกำรศึกษำ
ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่มหลัง
การเก็ บ ภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณความหวานนัน้ จะใช้ วิธี ก ารวิเคราะห์ ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื ้อด้ วย Ordered Logistic Regression
ในการเก็ บข้ อมูล จะใช้ แบบสอบถามกับ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคตัวอย่างในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 250 คน ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
วิธีกำรศึกษำ
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็ นข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสอบถามผู้ บริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร เป็ นการสุ่ ม ผู้ ตอบ
แบบสอบถามแบบไม่ท ราบความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยการเลื อ กผู้ต อบ
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แบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจานวนผู้บริ โภคที่บริ โภคชา
เขียวพร้ อมดื่มได้ อย่างแน่นอน โดยเยาวรัตน์ ศรี วรานันท์ (2556) ได้ ทาการศึกษาความเต็มใจจ่าย
ของผู้บ ริ โภคในจัง หวัด ขอนแก่ น ที่ มี ต่อเนื อ้ สุก รอิ น ทรี ย์ และประทานทิ พ ย์ กระมล (2557) ได้
ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลผลิตเกษตรอินทรี ย์และปลอดสารพิษในตลาด
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบลาดับ (Ordered logistic
regression) ซึ่งได้ เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่างที่ 222 และ 200 คน ตามลาดับ จะ
เห็นได้ ว่าในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบลาดับ (Ordered logistic regression) สามารถ
ประเมิ น ผลการศึก ษาได้ จ ากการเก็ บ แบบสอบถามที่ อ ยู่ร ะหว่า ง 200 – 250 ตัว อย่า ง ดัง นัน้
งานวิจยั ฉบับนี ้จึงได้ เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่างทังหมด
้
250 คน เนื่องจากใช้ การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสจิกแบบลาดับ (Ordered logistic regression) เช่นเดียวกัน
2. ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากบทความ วารสาร งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ องต่างๆ จากสื่ อ ออนไลน์ แ ละ
ออฟไลน์ทงของภาครั
ั้
ฐและเอกชน มาคัดกรองข้ อมูลเพื่อให้ สอดคล้ องกับการงานวิจยั ฉบับนี ้
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง การ
เก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน ได้ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริ โภค ได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน
ส่วนที่ 2 ข้ อมูล ด้ านพฤติกรรมการซื อ้ ชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม ได้ แก่ ยี่ ห้ อที่ ซื อ้ ประจ า ขนาด
ปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ซื ้อบ่อยที่สดุ สาเหตุในการซื ้อ ความถี่ในการซื ้อ จานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้ ราคา
ที่ซื ้อ ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อต่อครัง้ สถานที่ซื ้อเป็ นประจา เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่ม การให้
คะแนนในการตัดสินใจซื ้อจากสิ่งใด
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านทัศนคติ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความ
หวาน ได้ แก่ การรับรู้ ผลเสียของการบริ โภคนา้ ตาล การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่มตาม
ปริมาณความหวาน ทัศนคติตอ่ ภาษี เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
ส่วนที่ 4 ข้ อมูล ด้ านระดับความเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ของชาเขี ยวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็ บภาษี
เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน ได้ แก่ ความเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคา
ขายปลีกเดิม ความเต็ม ใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึน้ และ
ความเต็ ม ใจจ่ า ยน้ อยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ร้ อยละ 5 ของราคาขายปลี ก ที่ เพิ่ ม ขึ น้ แล้ วให้ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับราคาที่เพิ่มขึ ้นและสามารถยอมรับราคานันได้
้
ส่วนที่ 5 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเกี่ยวกับการศึกษา
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
สาหรับการอธิบายวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้บริ โภคเครื่ องดื่ม ชาเขี ยวพร้ อมดื่ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูล ใน
รูปแบบค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้ อยละ
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
ส าหรั บ การอธิ บ ายวัต ถุป ระสงค์ข้ อที่ 2 คื อ ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อกซื อ้ ของ
ผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่มหลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน โดยใช้ การ
วิเคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติก แบบล าดับ (Ordered logistic regression) ซึ่ง ได้ ก าหนดตัวแปร
ต่างๆ ไว้ ดงั นี ้
2.1 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดับของของความเต็มใจจ่ายเพิ่ม
ของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่มหลังจากการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน เป็ น
ตัวแปรเชิงกลุ่มแบบอันดับสเกล 4 อันดับ (Ordinal scale) ซึ่งจะให้ ค่าการกะประมาณที่ถูกต้ อง
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และไม่ เอนเอี ย งมากกว่าการวิ เคราะห์ แ บบการถดถอยโลจิ ส ติก แบบหลายทาง (Multinomial
logistic regression) (เยาวรัตน์ ศรี วรานันท์ อ้ างถึง Greene, 2008)
2.2 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อระดับความเต็ม
จ่ายเพิ่มประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ด้ านเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค ด้ านพฤติกรรมการซื ้อชา
เขียวพร้ อมดื่ม และด้ านทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความ
หวาน

บทที่ 2
กำรตรวจเอกสำร
ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริโภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อม
ดื่มหลังการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ ม าณความหวาน” ผู้ทาวิจัยได้ แบ่ง การศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และกรอบแนวความคิดมีแบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ส่วนของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดเรื่ องความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to pay)
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ
3. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)
4. การวิเคราะห์โลจิสติกแบบเรี ยงลาดับ (Ordered Logistic Regression)
ส่วนที่ 2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 3 กรอบแนวความคิด โดยทัง้ 3 ส่วน มีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนของแนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
แนวคิดเรื่องควำมเต็มใจที่จะจ่ ำย (Willingness to pay)
ความยินดีหรื อความเต็มใจของผู้บริ โภคที่พร้ อมจะจ่ายสาหรับสินค้ าหรื อบริ การชนิดใด
ชนิดหนึ่ง การที่ผ้ บู ริ โภคจะยินดีจ่ายค่าสินค้ านันย่
้ อมขึ ้นอยู่กบั ราคาประเมิ นค่าสินค้ าหรื อบริ การ
นันของผู
้
้ บริ โภค และขึ ้นอยู่กบั ว่าผู้บริ โภคมีความสามารถที่จะจ่ายได้ มากน้ อยเพียงใด ด้ ว ยความ
ยินดีที่จะจ่ายนี ้ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของอุปสงค์ที่ทรงประสิทธิผล โดยปั จจัยที่มีผลให้ อุปสงค์
สาหรับส าหรับสิ นค้ าหรื อบริ การชนิดหนึ่งๆ เปลี่ ยนแปลงได้ แก่ ระดับรายได้ ของผู้บริ โภค ราคา
สิ น ค้ าชนิ ดอื่ น ที่ ใช้ ป ระกอบกัน หรื อ ทดแทนกัน รสนิ ย มของผู้บ ริ โภค จ านวนผู้บ ริ โภ คและการ
คาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคต (ภราดร ปรี ชาศักดิ,์ 2549)
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซือ้
จากการค้ นคว้ าเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ สามารถสรุ ปความหมายของ
การตัดสินใจ ดังนี ้
การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะนาไปสู่ผลลัพธ์ ที่พึง
พอใจจากปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง แม้ ว่าการตัดสินใจในการบริ หารไม่ได้ เริ่ มต้ นหรื อสิน้ สุดด้ วยการ
ตัดสินใจ เพราะต้ องมีการกาหนดปั ญหาก่อนจึงจะตัดสินใจแล้ วจึงนาไปปฏิบตั ิ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์
และคณะ, 2540, 231)
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่ จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริ โภคมักจะต้ องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้ าและบริ การอยู่เสมอ โดยที่
เขาจะเลื อ กสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารตามข้ อ มู ล และข้ อ จ ากัด ของสถานการณ์ การตัด สิ น ใจจึง เป็ น
กระบวนการที่สาคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46)
การจากค้ นคว้ าสามารถสรุป ความหมายของการตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางเลือก โดยปั จจัยที่กาหนดการตัดสินใจจะเป็ นทัง้
ปั จจัยภายในและภายนอกของผู้ตดั สินใจเอง
โดยกระบวนการตัด สิ น ใจเลื อ กของผู้บ ริ โภค สามารถเป็ นล าดับ ขัน้ 5 ล าดับ ดัง นี ้ (ศิ
ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2540:145)
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ภำพที่ 1 ลาดับขันการตั
้
ดสินใจเลือกของผู้บริโภค
ที่มา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2540)
กำรวิเครำะห์ กำรถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ถูกนามาใช้ เพื่ อทานายว่าจะ
เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ ้นหรื อไม่ หรื อมีโอกาสเกิดขึ ้นมากน้ อยเพียงใด โดยมีการกาหนดค่าตัวแปรตัว
หนึ่งหรื อหลายตัวที่ คาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดเหตุการณ์ นัน้ ๆ และในที่ สุ ดก็จ ะทาให้ เราเข้ าใจ
สาเหตุการเกิดเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ได้ ในที่สดุ (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551)
การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค (Logistic Regression) คื อ วิ ธี ที่ น ามาใช้ วิ เคราะห์
ข้ อมูลที่ตวั แปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก (Binary Response) เช่น เกิดเหตุการณ์
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และไม่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ หรื อ เลื อ กและไม่ เลื อ ก เป็ นต้ น ซึ่ ง ค่ า ประมาณของตัว แปรตามจาก
แบบจาลองจะเป็ นค่าความน่าเป็ นของการเกิดเหตุการณ์โดยมีคา่ ในช่วง 0 - 1
ln (

𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛
1 − 𝑃𝑖

ทังนี
้ ้การประมาณแบบจาลองจะใช้ วิธีความน่าจะเป็ นสูงสุด (Maximum Likelihood
Estimation: MLE) แทนวิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square: OLS) เนื่องจาก
แบบจาลองโลจิท มีลกั ษณะไม่เป็ นเส้ นตรง (Nonlinear Model) รูปทัว่ ไปของแบบจาลองโลจิท คือ
=

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑍𝑖 ) = 𝐹(𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 )

1
1+ 𝑒 −𝑍𝑖

เมื่อพิจารณาจากสมการ ถ้ าเราคูณทังสองข้
้
างของสมการด้ วย
(1 + 𝑒 −𝑍𝑖 )𝑃𝑖

=

1
1+ 𝑒 −(𝛼+𝛽𝑋𝑖 )

1 + 𝑒 −𝑍𝑖

=

1

1 + 𝑒 −𝑍𝑖

=

1
𝑃𝑖

𝑒 −𝑍𝑖

=

1 − 𝑃𝑖
𝑃𝑖

𝑒 −𝑍𝑖

=

𝑃𝑖
1 − 𝑃𝑖

𝑍𝑖

=

𝑙𝑜𝑔 (

จะได้

หารทังสองข้
้
างด้ วย 𝑃𝑖

หรื อ

หา Log ของทังสองข้
้
าง จะได้ วา่
𝑃𝑖
)
1 − 𝑃𝑖
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โดยที่ e
𝑃𝑖

F
α
β

= ฐานของ Natural Log ซึง่ มีคา่ ประมาณ 2.718
= โอกาสที่เกิดขึ ้นของเหตุการณ์ i
= ฟั งก์ชนั่ ความน่าจะเป็ นแบบสะสมโลจิสติก
= ค่าคงที่
= ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ (coefficient)

ดังนัน้
𝑙𝑜𝑔 (

𝑃𝑖
)
1 − 𝑃𝑖

=

𝑍𝑖

=

𝛼 + 𝛽𝑋𝑖

ผลที่ได้ จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในแบบจาลองโลจิทโดย
Maximum likelihood method ค่าสัมประสิทธิ์ ที่ได้ จะอยู่ในรู ปของ odd ratio ระหว่างความน่าจะ
เป็ นที่จะเกิดขึ ้นของเหตุการณ์ กับความน่าจะเป็ นที่จะไม่เกิดขึ ้น โดยแบบจาของสามารถเขียนใน
รูปแบบสมการทัว่ ไปได้ ดังนี ้
𝑍𝑖

=

𝑙𝑜𝑔 (

𝑃𝑖
)
1 − 𝑃𝑖

=

𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + … + 𝑏𝑖 𝑋𝑖

การหาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปรอิสระ (Xi)
นัน่ คือ หากมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระไป 1 หน่วย จะส่งผลต่อโอกาสของเหตุการณ์ ที่จะ
เกิดขึ ้นไปในทิศทางใด สามารถหาได้ โดย
𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑋𝑖

=

𝑒 𝑍𝑖
∗𝑏
(1 + 𝑒 𝑍𝑖 )2 𝑖

จากข้ อ มู ล ของทฤษฎี ที่ ก ล่ า วไปนัน้ จะเป็ นในส่ ว นของวิ เคราะห์ ข อง Binary Logistic
Regression ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ ค วามน่ าจะเป็ นของเหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ เป็ น 2 ทางเลื อ ก คื อ
เหตุการณ์ที่จะเกิด (1) และเหตุการณ์ที่จะไม่เกิด (0) แต่สาหรับการวิเคราะห์ในงานวิจยั ฉบับนี ้ จะ
ใช้ การวิเคราะห์โลจิสติกแบบเรี ยงลาดับ คือตัวแปรตามที่วิเคราะห์ออกมานันมี
้ ลกั ษณะเป็ นระดับ
การวัดแบบมาตรเรี ยงลาดับ
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กำรวิเครำะห์ โลจิสติกแบบเรียงลำดับ (Ordered Logistic Regression)
อัค รพงศ์ อัน้ ทอง (2550) ได้ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล ทางเศรษฐมิ ติ ใ นบางครั ง้ ตัว แปรตามมี
ลัก ษณะเป็ นทางเลื อกที่ เป็ นล าดับ ต่อ เนื่ องกัน (มี ระดับ การวัด แบบมาตรเรี ยงล าดับ : Ordinal
scale) เช่น กรณี ของการสารวจความคิดเห็น , การให้ ลาดับความพึงพอใจ (Satisfaction rating)
เป็ นต้ น ค่ า ของตัว แปรตามในลัก ษณะดัง กล่ า วมี โอกาสที่ จ ะถู ก เลื อ กด้ ว ยความน่ า จะเป็ น
(Probability) ค่าหนึ่ง ดังนันแบบจ
้
าลองพื ้นฐานของ Ordered Logistic Regression จะมีตวั แปร
ตามเป็ นตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่นเดียวกับ Binary ดังนี ้
𝑦∗

𝑋′𝛽 + 𝜀

=

สาหรับสิ่งที่สงั เกตได้ คือ
0
1
2
𝑦𝑖

=
{𝑗

𝑖𝑓 𝑦 ≤ 𝜇1
𝑖𝑓 𝜇1 ≤ 𝑦 ≤ 𝜇2
𝑖𝑓 𝜇2 ≤ 𝑦 ≤ 𝜇3
.
.
.
𝑖𝑓 𝜇𝑗−1 ≤ 𝑦

เมื่อสมมติวา่ 𝜀i มีการแจกแจงแบบปกติสาหรับทุกๆ ค่า i และเป็ นอิสระต่อกัน แบบจาลองที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์จะถูกเรี ยกว่า Ordered Probit แต่ถ้า 𝜀i มีการแจกแจงแบบ Logistic แบบจาลองที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ จะถูกเรี ยกว่า Ordered Logistic (เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ Binary Models ที่
มีแบบจาลอง Probit และ Logit) สมมติว่าในกรณีที่ 𝜀i มีการแจกแจงแบบปกติสามารถหาความ
น่าจะเป็ นที่ทางเลือกแต่ละทางจะถูกจัดลาดับได้ ดังนี ้
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 = 0|𝑋)

=

𝐹(−𝑋 ′ 𝛽)

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 = 1|𝑋)

=

𝐹(𝜇1 − 𝑋 ′ 𝛽) − 𝐹(−𝑋 ′ 𝛽)

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 = 2|𝑋)

=

𝐹(𝜇2 − 𝑋 ′ 𝛽) − 𝐹(𝜇1 − 𝑋 ′ 𝛽)

.
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.
.
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦 = 𝐽|𝑋)

=

1 − 𝐹(𝜇𝐽−1 − 𝑋 ′ 𝛽)

ความน่าจะเป็ นข้ างต้ นจะต้ องมีคา่ เป็ นบวกดังนันจึ
้ งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า
0 < 𝜇1 < 𝜇2 < … . < 𝜇𝐽−1

𝜇 และ 𝛽 เป็ นพารามิ เตอร์ ที่ไม่ร้ ู ค่าและจะถูกประมาณค่าพร้ อมกันด้ วยวิธี Maximum
likelihood ค่า 𝛽 เป็ นค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่อยู่ในแบบจ าลอง 𝑦𝑖∗ ซึ่งเป็ นค่าที่ แสดงความสัม พันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรแฝง (หรื อความน่าจะเป็ น)
สาหรับแบบจาลองนี ้ ค่าสัมประสิทธิ์ จะยังไม่ใช่ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect)
โดยสามารถผลกระทบส่วนเพิ่มของโลจิสติกแบบเรี ยงลาดับได้ ดังนี ้
𝜕Prob(y = 0|X)
𝜕𝑋𝑖

=

−𝐹(−𝑋 ′ 𝛽)𝛽

𝜕Prob(y = 1|X)
𝜕𝑋𝑖

=

[𝐹(−𝑋 ′ 𝛽) − 𝐹(𝜇1 −𝑋 ′ 𝛽)]𝛽

𝜕Prob(y = J|X)
𝜕𝑋𝑖

=

.
.
.
𝐹(𝜇𝐽−1 −𝑋 ′ 𝛽)
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ส่ วนของงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับควำมเต็มใจจ่ ำย
จริ นทร์ ชลไพศาล (2549) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับ ความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับสินค้ าเนือ้ สุกร
อินทรี ย์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคเนื ้อสุกรส่วนใหญ่มีทศั นคติตอ่ สินค้ าเกษตรอินทรี ย์คอ่ นข้ างดี
แต่คิดว่าตนเองมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ค่อนข้ างน้ อย และคิดว่าข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าเกษตรอินทรี ย์มีไม่เพียงพอ นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบว่าค่าความเต็มใจที่
จะจ่ายระดับราคาส่วนต่างสูงสุดระหว่างเนื ้อสุกรอินทรี ย์กบั เนื ้อสุกรธรรมดา 1 กิโลกรัม (Mean of
MWTP) มีคา่ ประมาณ 25 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ หมายความว่า หากผู้ผลิตเนื ้อสุกรอินทรี ย์ตงราคาสู
ั้
ง
กว่าเนื ้อสุกรธรรมดา 25 บาทต่อกิโลกรัม จะมีผ้ บู ริ โภคประมาณ 50% ที่ซื ้อเนื ้อสุกรอินทรี ย์ ซึ่งจะ
ทาให้ ผ้ ผู ลิตสามารถประเมินศักยภาพของตนได้ ว่าจะเลือกผลิตสินค้ าเนื ้อสุกรอินทรี ย์หรื อไม่ เมื่อ
เทียบระหว่างผลตอบแทนที่คาดว่าได้ รับกับต้ นทุนการผลิตเนื ้อสุกรอินทรี ย์ ในขณะที่ปัจจัยสาคัญ
ที่เป็ นตัวกาหนดความเต็ม ใจที่ จะจ่ายของผู้บริ โภค ได้ แก่ ระดับราคาส่วนต่างระหว่างเนื อ้ สุกร
อิน ทรี ย์ กับ เนื อ้ สุก รธรรมดาซึ่ง มี ค วามสัม พัน ธ์ ในทิ ศ ทางตรงกัน ข้ ามกับ ความเต็ม ใจที่ จ ะจ่า ย
ในขณะที่รายได้ ต่อเดือน ความกังวลเกี่ ยวกับสุขภาพจากการบริ โภคอาหาร ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ย วกับ สิ น ค้ าเกษตรอิน ทรี ย์ และทัศ นคติต่อสิ น ค้ าเกษตรอิ น ทรี ย์ มี ความสัม พัน ธ์ ในทิ ศ ทาง
เดียวกันกับความเต็มใจที่จะจ่าย ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานและงานศึกษาในอดีต ผลการศึกษา
ดังกล่าวจะช่วยให้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้ อง เช่น สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ (มกท.)
สามารถนาไปใช้ ดาเนินนโยบายส่งเสริมตลาดสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ได้ อย่างเหมาะสม
จินดานาถ กิตติสมบูรณ์สขุ (2558) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและความเต็มใจจ่าย
ของผูบริ โภคในการซื ้อนม UHT ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บ ริ โภคส่วนใหญ่ อยู่ในวัยเรี ยน สังเกตฉลากระบุคุณ ค่าทางโภชนาการเป็ นบางครัง้ ผู้บริ โภค
ประมาณ 1 ใน 3 จะไม่ทราบว่าในท้ องตลาดมีผลิตภัณฑ์นม UHT ที่ผสมนมผง แต่คนส่วนใหญ่ก็มี
ความเห็นว่านมโคสดแท้ เป็ นวัตถุดิบที่ดีกว่า ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่ วมแสดงให้ เห็นว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริ โภคมากที่สุด คือ ปั จจัยวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต รองลงมา
คือ ปริมาณไขมัน ปริ มาณน ้าตาล และการแต่งกลิ่น ตามลาดับ ส่วนปั จจัยราคาไม่ได้ มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริ โภคมากนัก นอกจากนี ้ยังพบว่า ผู้บริ โภคจะเต็มใจจ่ายเพิ่มให้ กับนม UHT ผลิต
จากนมโคแท้ 100 % ประมาณ 8 บาท ต่อ 200 มิลลิลิตร
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งำนวิจัยที่เกี่ยวกับชำเขียวพร้ อมดื่ม
ธีรศักดิ์ เจริ ญวุฒิวนพันธ์ (2552) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาเขียวพร้ อมดื่มใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริ โภคชาพร้ อมดื่ม ส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ในช่วง 20 – 29 ปี มี ส ถานภาพโสด มี การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญ ญาตรี และเป็ นนักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา รายได้ อยู่ในช่วง 5,000 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีระดับความรู้ด้านประโยชน์และ
โทษของชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.71 จากคะแนนรวม 13 คะแนน ทังนี
้ ้ได้ ใช้ แบบจาลองมัลติ
โนเมียลโลจิทในการวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึง่ แบ่งผู้บริโภคออกเป็ น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เลือกดื่มชาพร้ อมพร้ อมดื่มรสธรรมชาติ ไม่ผสมน ้าตาล กลุ่มที่ 2 เลือกดื่มรสต้ น
ตารับที่มีสว่ นผสมเฉพาะน ้าตาลหรื อสารให้ ความหวาน กลุม่ ที่ 3 เลือกดื่มรสที่มีส่วนผสมอื่นๆ เป็ น
ส่วนประกอบ ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อความน่าจะเป็ นในการเลือกรสต้ นตารับในทิศทาง
ตรงกันข้ าม ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการบริ โภคชาพร้ อมดื่มรสต้ นตารับใน
ทิศทางตรงกันข้ าม และมีผลต่อความน่าจะเป็ นในการบริ โภคชาพร้ อมดื่มรสที่มีส่วนผสมอื่นๆ ใน
ทิศทางเดียวกัน ปั จจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อความน่าจะเป็ นในการบริ โภคชาพร้ อมดื่ม
รสธรรมชาติไม่ผสมนา้ ตาล และรสต้ นตารับในทิศทางเดียวกัน วัตถุประสงค์ในการดื่มมี ผลต่อ
ความน่าจะเป็ นในการบริโภคชาพร้ อมดื่มรสธรรมชาติไม่ผสมน ้าตาลเพิ่มขึ ้นในทิศทางเดียวกัน แต่
มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการบริโภคชาพร้ อมดื่มรสต้ นตารับในทิศทางตรงกันข้ าม
งำนวิจัยที่เกี่ยวกับ Ordered logistic regression
เยาวรัตน์ ศรี วรานันท์ (2554) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับความเต็ม ใจจ่ายของผู้บริ โภคในจังหวัด
ขอนแก่นที่มีต่อเนือ้ สุกรอินทรี ย์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระดับความเต็มใจจ่าย
เพิ่มของผู้บริโภคที่มีตอ่ เนื ้อสุกรอินทรี ย์ ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามสัมภาษณ์
ตัวต่อตัวจากกลุ่มผู้บริ โภคจานวน 222 ตัวอย่าง ที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
และใช้ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบล าดับ (Ordered logistic regression) พบว่ า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่นิยมซื ้ออาหารปรุงสาเร็ จรู ปมากกว่าทาอาหารรับประทานเอง แต่หากผู้บริ โภค
ได้ มี โอกาสเลื อกซื อ้ อาหารสดด้ วยตนเอง จะให้ ความส าคัญ กับคุณ ลักษณะด้ านความสดของ
อาหารเป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรก รองลงมาคือ ราคา สาหรับผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ
ความเต็มใจจ่ายเพิ่มของผู้บริโภคที่มีตอ่ เนื ้อสุกรอินทรี ย์ พบว่า ผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มเต็มใจจ่ายเงิน
เพิ่มขึ ้นเพื่อซื ้อเนื ้อสุกรอินทรี ย์ในระดับร้ อยละที่สงู มักจะเป็ นผู้บริโภคเพศชาย มีสมาชิกในครัวเรื อน
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อายุต่ ากว่า 18 ปี อาศัย อยู่ร่วมด้ วย มี รายได้ ค รั วเรื อ นมากกว่า 20,000 บาท/เดื อ น เป็ นผู้ที่ ให้
ความสาคัญ ในด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารที่จะรับประทานโดยดูจากฉลากหรื อ
มาตรฐานความปลอดภัย และเป็ นผู้ที่ตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ดังนันในการ
้
พัฒนาตลาดเนื ้อสุกรอินทรี ย์ควรให้ ความสาคัญกับปั จจัยดังกล่าว
ประทานทิพย์ กระมล (2557) ได้ ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อผลผลิต
เกษตรอินทรี ย์และปลอดสารพิษในตลาดเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ มี วัตถุประสงค์เพื่ อการ
พัฒนาและเพิ่มตลาดเกษตรกรให้ ผ้ บู ริโภคได้ เข้ าถึงมากขึ ้น รวมถึงเพิ่มปริมาณการซื ้อของผู้บริ โภค
ในตลาด ดังนันการศึ
้
กษาฉบับนี ้จงเป็ นการศึกษาเพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการให้ ราคาส่วนเพิ่ม
และปริ มาณการซื ้อผลผลิตเกษตรอินทรี ย์และปลอดสารพิษของผู้บริ โภค โดยสัมภาษณ์ ผ้ ูซื ้อใน
ตลาดเกษตรกรจานวน 200 ราย และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยแบบจาลองโลจิทแบบเรี ยงลาดับ
(Ordered Logit Model) พบว่า ปั จจัยที่ สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการให้ ราคาส่วนเพิ่มของผู้และการ
เพิ่ ม ปริ ม าณการซื อ้ ของผู้บ ริ โภคเกี่ ย วข้ อ งกับ ความรู้ ความเข้ า ใจระบบเกษตรที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้ อม และทัศนคติด้านคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื อ้ นในผลผลิต และ
การได้ รับข่าวสารความรู้ จากการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างสม่าเสมอในตลาดเกษตรกร
นอกจากนี ้ยังพบว่าผู้บริ โภคในตลาดเกษตรกรที่จาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรี ย์มีความน่าจะเป็ นที่
จะจ่ายราคาส่วนเพิ่มสูงกว่าผู้บริโภคในตลาดที่จาหน่ายผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ
Haghjou, Hayati, Pishbahar, Mohammadrezaei and Dashti (2013) ไ ด้ ศึ ก ษ า
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเต็มใจจ่ายให้ กับสินค้ าอินทรี ย์เพิ่มมากขึ ้นในเมือง Tabriz
ประเทศอิห ร่ าน เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาสิ น ค้ าเกษตรอิ น ทรี ย์ ในเมื อง Tabriz ประเทศ
อิหร่ านให้ เข้ าถึงผู้บริ โภคมากยิ่งขึ ้น ซึ่งได้ ใช้ Ordered Logit Model ในการหาระดับความเต็มใจ
จ่ายเพิ่มและปั จจัยที่กระทบต่อความเต็มใจจ่ายนี ้ จากผลการวิจยั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้ อย
ละ 95 มีความเต็ม ใจจ่ายในราคาที่สูงขึน้ ให้ กับ สินค้ าเกษตรอินทรี ย์ โดยร้ อยละ 55 เต็ม ใจจ่าย
เพิ่มขึ ้นระหว่างร้ อยละ 5 – 24 และร้ อยละ 10 เต็มใจจ่ายเพิ่มขึ ้นมากกว่าร้ อยละ 35 โดยปั จจัยที่
กระทบต่อความเต็มใจจ่ายเพิ่มนี ้คือ รายได้ ครอบครัว การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อม การรับรู้ข้อมูลด้ าน
สิ นค้ าเกษตรอินทรี ย์ สถานที่ ที่ เลื อกซือ้ สิน ค้ า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม อย่างมี
นัยสาคัญ ทังนี
้ ้เพศหญิงมีแนวโน้ มที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากขึ ้น และหากเป็ นเพศหญิงที่แต่งงานและ
เป็ นผู้ซื ้อสินค้ า ก็มีแนวโน้ มที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน รวมถึงสมาชิกใครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
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คนชราหรื อสมาชิกในครอบครัวเป็ นโรคพิเศษ มีแนวโน้ มที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากขึ ้น และจากการ
สอบถามนันพบว่
้
าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้ อยละ 80 เห็นว่าปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการซื ้อ
สินค้ าเกษตรอินทรี ย์คือ การขาดการประชาสัมพันธ์ และการไม่มีใบรับรองคุณภาพสินค้ า
จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถเขียนแบบจาลองปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความเต็ม ใจจ่ายของผู้บริ โภคที่มี ต่อ ที่มี ต่อชาเขี ยวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็ บภาษี เครื่ องดื่มตาม
ปริมาณความหวานได้ ดงั นี ้
𝑦𝑖

= 𝛽0 + 𝛽1 Sex + 𝛽2 Age + 𝛽3 Status + 𝛽4 Occupation+ 𝛽5 Education + 𝛽6 Inc
+ 𝛽7 Brand+ 𝛽8 Capacity + 𝛽9 Cause + 𝛽10 Frequency+ 𝛽11 Bottle
+ 𝛽12 Expense + 𝛽13 Place + 𝛽14 Good Taste + 𝛽15 Healthy
+ 𝛽16 Easyto Buy + 𝛽17 Cheap Price + 𝛽18 KnowledgeOfSugar
+ 𝛽19 KnowledgeOfTax + 𝛽20 Attitude

เมื่อ 𝑦𝑖 เป็ นตัวแปรแฝงไม่สามารถสังเกตได้ ซึง่ สามารถกาหนดได้ วา่
𝑦 = 0 ถ้ าเต็มใจจ่ายในราคาเดิม
𝑦 = 1 ถ้ าเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิม
𝑦 = 2 ถ้ าเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น
𝑦 = 3 ถ้ าเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น
𝛽0 – 𝛽20 คือ ค่าประสิทธ์ของตัวแปรต่างๆ ที่จะทาการประมาณค่า และมีรายละเอียดของแต่ละ
ตัวแปร ดังนี ้
ด้ ำนเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค
 เพศ (Sex) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคเป็ นเพศหญิง เท่ากับ 0 เมื่อ
ผู้บริโภคเป็ นเพศชาย
 สถานภาพ (Status) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคมีสถานะโสด เท่ากับ 0
เมื่อผู้บริโภคมีสถานะอื่นๆ
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 อายุ (Age) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคมีอายุต่ากว่า 40 ปี เท่ากับ 0 เมื่อ
ผู้บริโภคมีอายุมากกว่า 40 ปี
 อาชีพ (Occupation) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคเป็ นพนักงานบริษัท
เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริ โภคประกอบอาชีพอื่นๆ
 การศึกษา (Education) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ขึ ้นไป เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริโภคมีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
 รายได้ (Income) คือ รายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม (บาท)
ด้ ำนพฤติกรรมกำรซือ้ ชำเขียวพร้ อมดื่ม
 ยี่ห้อที่ซื ้อประจา (Brand) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริ โภคซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่ม
ยี่ห้อฟูจิชะ เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริโภคซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่มยี่ห้ออื่นๆ
 ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ (Capacity) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริ โภคซื ้อขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริโภคซื ้อขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดอื่นๆ
 สาเหตุใ นการซื อ้ (Cause) คื อ ตัว แปร Dummy เท่ า กับ 1 เมื่ อ ผู้ บริ โภคซื อ้ เพราะเป็ น
เครื่ องดื่มที่ชื่นชอบ เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริโภคซื ้อเพราะสาเหตุอื่นๆ





ความถี่ในการซื ้อ (Frequency) คือ จานวนครัง้ ที่ซื ้อต่อสัปดาห์
จานวนขวดที่ซื ้อ (Bottle) คือ จานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ (Expenses) คือ จานวนบาทต่อครัง้
สถานที่ซื ้อ (Place) คือ เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่มที่ร้านสะดวกซื ้อเท่ากับ
0 เมื่อผู้บริโภคซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่มจากที่อื่นๆ

 เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากรสชาติดี (Good Taste) คือ ตัวแปร Dummy
เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริ โภคชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากรสชาติดี เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริ โภค
ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากรสชาติดี
 เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ (Healthy) คือ ตัว
แปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่มี
ประโยชน์ เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริ โภคไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเครื่ องดื่มที่มี
ประโยชน์
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 เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่หาซื ้อได้ ทวั่ ไป (Easy to buy)
คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเป็ น
เครื่ องดื่มที่หาซื ้อได้ ทวั่ ไป เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริ โภคไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจาก
เครื่ องดื่มที่หาซื ้อได้ ทวั่ ไป
 เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่มีราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภท
อื่น ๆ (Cheap Price) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เมื่อผู้บริโภคชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่ม
เนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่มีราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ เท่ากับ 0 เมื่อผู้บริโภคไม่
ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากเครื่ องดื่มที่มีราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ
ด้ ำนทัศนคติและควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับภำษีนำ้ หวำน
 การรับรู้ของผลเสียของการบริ โภคน ้าตาล (Knowledge of Sugar) คือ ระดับคะแนนจาก
คาถามที่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องผลเสียของการบริ โภคนา้ ตาลจานวน 6 ข้ อ มี คะแนนเต็ม 30
คะแนน
 การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ มาณความหวาน(Knowledge of Sugar
Tax) คือ ระดับคะแนนจากคาถามสอบถามเกี่ยวกับภาษีน ้าหวานเพื่อทดสอบการรับรู้ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 5 ข้ อ มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน
 ทัศนคติต่อ ภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณความหวาน (Attitude of Sugar Tax) คือ ระดับ
คะแนนจากคาถามสอบถามเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน จานวน 6 ข้ อ
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
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กรอบแนวควำมคิด
เครื่ องดื่มประเภทชาเขียวมีสว่ นผสม

รัฐบาลออกพระราชบัญญัติสรรพสามิต

ของน ้าตาลอยูค่ อ่ นข้ างสูง

ใหม่เกี่ยวกับภาษีน ้าหวานในเครื่ องดื่ม

ปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพิ่มของผู้บริโภคที่มีตอ่ ชาเขียว
พร้ อมดื่มหลังจากการเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน

สภาพทัว่ ไปของตลาดเครื่ องดื่มชา
เขียวพร้ อมดื่ม

ปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเพิ่มของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่มหลังจาก
การเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความ
หวาน

การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจ

เศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ อายุ

จ่ายเพิ่มด้ วย Ordered Logistic

รายได้ การศึกษา รูปแบบร้ อยละ

Regression

ความถี่ ค่าเฉลี่ย

ทราบถึงสภาพทัว่ ไปของตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่มหลังเก็บภาษี
น ้าหวาน เพื่อเป็ นประโยชน์ในเชิงนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ภำพที่ 2 กรอบแนวความคิด

บทที่ 3
สภำพทั่วไปของกำรผลิตและกำรตลำดของชำเขียวพร้ อมดื่ม
สภำพทั่วไปของกำรผลิต
กำรผลิต
“ชา” เป็ นไม้ ยืนต้ น ที่เชื่อกันว่ามีแหล่งกาเนิดมาจากเทือกเขาทางด้ านตะวันตกเฉี ยงใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีหลักฐานการค้ นพบต้ นชาสายพันธุ์ดงเดิ
ั ้ มหลายสายพันธุ์ที่เป็ นพืช
พื ้นเมืองประจาถิ่นของมณฑลยูนนาน (Yu & Lin, 1987) และแพร่ กระจายของแหล่งเพาะปลูกไป
ยังประเทศทางเอเชียตะวันออกรวมถึงประเทศญี่ ปนุ่ (Yamaguchi & Tanaka,1995) ชาเมื่อเจริ ญ
ตามธรรมชาติ อ าจมี ค วามสูง ถึ ง 10 – 15 เมตร แต่ใ นการเพาะปลูก มัก ตัด แต่ง กิ่ ง ให้ เป็ นพุ่ ม
ประมาณ 0.6 – 1.0 เมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บใบชา ชาเป็ นพืชกึ่งร้ อนที่เจริ ญเติบโตได้ ดี
ในเขตอบอุน่ และมีฝน ปลูกได้ ดีที่ระดับความสูงจากน ้าทะเล 200 – 2,000 เมตร
พันธุ์ชาที่ปลูกทางการค้ าของไทยโดยทัว่ ไป แบ่งได้ เป็ น 2 พันธุ์ใหญ่ ๆ ได้ แก่
1. กลุม่ ชาพันธุ์อสั สัม (Assam Tea)
กลุ่มนี ้มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Camellia sinensis var. assamica สามารถเรี ยกได้ หลาย
ชื่อ เช่น ชาอัสสัม ชาพืน้ เมือง ชาป่ า หรื อชาเมี่ยง เป็ นต้ น ชาอัสสัมเป็ นพันธุ์ชาที่ใบใหญ่กว่าชา
พั น ธุ์ จี น เป็ นพั น ธุ์ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นป่ าเขตร้ อนชื น้ ที่ มี ร่ ม ไม้ และแสงแดดพอประมาณ
ชาอัสสัมพบมากบนเขตพื ้นที่สงู แถบภาคเหนือของไทยในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลาปาง
และแพร่
2. กลุม่ ชาพันธุ์จีน (Chinese Tea)
กลุ่มนี ้มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Camellia sinensis var. sinensis เป็ นสายพันธุ์ที่นาเข้ า
มาจากประเทศไต้ หวัน และจีน เป็ นสายพันธุ์ที่ได้ จากการปรับปรุงพันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์อ่หู ลงเบอร์ 17
ห รื อ อู่ ห ล ง ก้ า น อ่ อ น (Chin Shin Oolong No.17) อู่ ห ล ง เบ อ ร์ 12 (Chin Hsuan Oolong
No.12) พันธุ์สี่ฤดู (Si Ji หรื อ Four Season) พันธุ์ถิกวนอิม (Tieguanyin) เป็ นต้ น เป็ นสายพันธุ์
ที่นิยมปลูกเนื่องจากให้ ผลผลิตสูงและเป็ นที่ต้องการของตลาด ปลูกมากในพื ้นที่ภาคเหนือตอนบน
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เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน การปลูกจะปลูกเป็ นแถวแบบขันบั
้ นได มีการจัดการ
แปลงปลูกอย่างเป็ นระบบ และตัดแต่งกิ่งอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ชาแตกยอดใหม่และสะดวกต่อการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต (สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2557)
กำรแปรรู ป
“ชา” ผลิตจากยอดอ่อนของต้ นชา Camellia sinensis (L.) สายพันธุ์ชาที่ปลูกในประเทศ
ไทยแบ่งได้ เป็ น 2 สายพันธุ์ ใหญ่ ๆ คือ ชาสายพันธุ์อัสสัม (Camellia sinensis var. assamica)
และชาสายพันธุ์จีน (Camellia sinensis var. sinensis) ใบชาสดทังสายพั
้
นธุ์อสั สัมและสายพันธุ์
จีนที่นิยมนามาผลิตชาเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพดีจะใช้ เฉพาะยอดอ่อนของต้ นชา นามาเข้ ากระบวนการ
ผึ่ง หมัก คัว่ นวด และอบที่แตกต่างกัน ทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ชาที่มีสี กลิ่น และรสชาติของน ้าชาที่
แตกต่างกันไป ขันตอนการผลิ
้
ตที่หลากหลาย ซับซ้ อน ประกอบกับความชานาญของผู้ผลิ ตชาแต่
ละราย รวมทัง้ สายพัน ธุ์ ช า สภาพภู มิ ป ระเทศ ภู มิ อ ากาศ ความอุด มสมบูรณ์ ข องดิน และน า้
ตลอดจนองค์ประกอบทางเคมีในใบชาสดจะเป็ นตัวกาหนดคุณภาพและลักษณะเฉพาะของชา
ชนิดต่างๆ
กระบวนการผลิตชาเริ่ มจากการเก็บใบชาสด (tea plucking) และนามาเข้ ากระบวนการ
(processing) ที่ทาให้ เกิดการหมักในระดับที่แตกต่างกันไป เมื่อจัดแบ่งประเภทชาตามระดับของ
การหมักจะสามารถแบ่งชาได้ หลัก ๆ 3 ประเภท คือ ชาเขียว (green tea) ชาอู่หลง (oolong tea)
และชาดา (black tea) ชาเขียวเป็ นชาที่ไม่ผ่านการหมัก ชาอูห่ ลงเป็ นชาที่หมักบางส่วน และชาดา
เป็ นชาหมักอย่างสมบูรณ์ ระดับการหมักที่ ต่างกันทาให้ ชาแต่ละชนิดมี องค์ประกอบทางเคมี ที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้ ชามีสี กลิ่น และรสชาติที่แตกต่างกัน พบว่าชาเขียวมีสารคาเทชิ (catechins)
สูงที่สุด (10 – 30 % โดยน ้าหนัก) คาเทชินเป็ นสารที่ให้ สีข าวเหลือง ให้ รสชาติฝาดเล็กน้ อย ชาอู่
หลงมีสารทีเอฟลาวิน (theaflavins, TFs) สีของน ้าชาอู่หลงมีสีเข้ มตามสารทีเอฟลาวิน มี รสชาติ
เข้ มและฝาดกว่าชาเขียว ส่วนชาดาเป็ นชาที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์ คาเทชินจะถูกออกซิไดซ์
และเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเป็ นสารในกลุ่ม ทีอะรู บิจิน (thearubigins) ชาดามีสารทีอะรู บิจิน อยู่
ประมาณ 10 – 20 % โดยน ้าหนัก มีสารในกลุ่มทีเอฟลาวินประมาณ 1 – 2 % โดยน ้าหนัก สีของ
น ้าชาดามีสีน ้าตาลแดงตามสีของทีอะรูบจิ ิน มีรสชาติเข้ มข้ น และฝาด
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ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดาจะมีลกั ษณะ สี กลิ่น และรสชาติที่ แตกต่างกันไป ตามปั จจัย
หลัก ๆ 2 ปั จจัย ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องใบชาสด และกระบวนการผลิ ต ชา โดย
องค์ประกอบทางเคมีของใบชาที่แตกต่างกันเป็ นผลมาจากสายพันธุ์ชา สภาพพืน้ ที่ปลูก สภาพ
ภูมิอากาศ ความอุดมสมบรูณ์ของ ดิน น ้า และการดูแลรักษา ซึง่ องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่าง
กันนี ้จะส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ ้นระหว่า งกระบวนการผลิต ทาให้ ได้ ชาที่มีกลิ่นและรสชาติที่
แตกต่างกันไป กระบวนการผลิตชาแต่ละประเภทมีขนตอนการผลิ
ั้
ตแสดงดังภาพ

ภำพที่ 3 กระบวนการผลิตชาแต่ละประเภท
ที่มา: สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2557)
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สภำพทั่วไปของตลำดชำเขียวพร้ อมดื่ม
ปั จจุบนั ผู้ประกอบการชาเขียวพร้ อมดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดคือ โออิชิ มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 46 รองลงมาคือ อิชิตนั มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 36 ที่เหลือเป็ นส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ป ระกอบการรายอื่นๆ (BrandAge
Online, 2560)
มูล ค่า ของตลาดชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่า ง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2556 ดังตารางที่ 3.1
ตำรำงที่ 3.1 มูลค่าของตลาดชาเขียวพร้ อมดื่มปี พ.ศ. 2554 – 2559
ปี พุทธศักรำช
2554
2555
2556
2557
2558
2559
ที่มา: Marketeer Online (2560)

มูลค่ ำตลำดชำเขียวพร้ อมดื่ม (ล้ ำนบำท)
9,100
13,000
16,500
15,968
15,574
15,000

โออิชิ ที่เป็ นผู้นาในตลาดชาพร้ อมดื่มดาเนินกลยุทธ์ เพื่ อทาให้ ยังคงรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้ ได้ มากที่สดุ ดังนี ้ (BrandAge Online, 2560)
1. เน้ นให้ ผลิตภัณฑ์ชาพร้ อมดื่มกระจายให้ ได้ มากที่สดุ โดยเฉพาะกับการใช้ เครื อข่ายการจัด
จาหน่ายที่มีประสิทธิภาพของไทยเบฟเข้ ามาช่วยในการกระจายสินค้ า
2. ปรับกลยุทธ์ในเรื่ องของเอสเคยูของสินค้ าจากเดิมที่มีมากกว่า 136 เอสเคยู ในทุกรสชาติ
ทุกไซส์ เหลือเพียง 70 กว่าเอสเคยูเท่านัน้ เหลือเพียงขนาดที่ทายอดขายได้ ดี
3. สร้ างผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งตัวใหม่ๆ ให้ ตดิ ตลาดได้ อย่างรวดเร็ ว อย่างตัวโออิชิ ฟรุตที ที่เข้ ามา
ช่วยขยายฐานการดื่มในกลุ่มวัยรุ่ นที่เป็ นการเข้ าถึง 2 พืน้ ที่ ของตลาดเครื่ องดื่มคือทังชา
้
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เขียว และน ้าผลไม้ ทาให้ สามารถขยายฐานกลุ่มผู้บริ โภครุ่ นใหม่ เช่น กลุ่มวัยรุ่ น ให้ มา
แทนที่กลุม่ ผู้บริโภคเดิมที่ไม่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
4. เป็ นผู้ประกอบการที่เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์เป็ นในตลาดเป็ นรายแรกในตลาด อย่างเช่น ชา
ผลไม้ โออิชิ องุ่นเคียวโฮ ที่ผสมวุ้นมะพร้ าว ซึ่งสามารถสร้ างยอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ ให้ คู่แข่งต้ องเปิ ดตัวสินค้ าในแบบเดียวกันตามเข้ ามาใน
ตลาด
5. การร่วมเป็ นพันธมิตรกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมกันทงด้ านโปรโมชัน่
ทางด้ านอิชิตนั มี แนวทางในการดาเนินกลยุทธ์ เพื่ อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนี ้ (Brand
Buffet, 2560)
1. ลดความหลากหลายของขนากบรรจุภณ
ั ฑ์ลง
2. ให้ ความสาคัญกับตลาดต่างประเทศ โดยมุง่ ไปกลุม่ ประเทศ CLMV และอินโดนีเซีย
3. พัฒ นาสินค้ าใหม่ออกสู่ตลาด และขยายไลน์จากกลุ่มสินค้ าเดิม เพื่ อสร้ างสมดุ ลให้ กับ
สินค้ าทังหมดให้
้
มีความหลากหลาย ไม่พงึ่ พิงอยูก่ บั สินค้ าใดสินค้ าหนึง่ มากเกินไป
4. ออกโปรโมชั่นที่ ดึงดูดให้ ผ้ ูบริ โภคกลับมา เช่น อิชิตัน ทัวร์ ยกแก๊ ง ให้ ผ้ ูโชคดีเที่ ยวญี่ ปุ่ น

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่มหลัง
การเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน ผลการศึกษาบางออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่ม
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลด้ านทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณ
ความหวาน
ส่วนที่ 4 ข้ อมูล ด้ านระดับความเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ของชาเขี ยวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็ บภาษี
เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
ส่วนที่ 5 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง
การเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทำงด้ ำนเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค
ข้ อมูล ทางด้ านเศรษฐกิจ และสังคมของผู้บริ โภค ได้ แก่ เพศ อายุ สถานะ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน มีผลการศึกษาดังนี ้
1. เพศ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งจานวน 194 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 77.6 และเพศชายจานวน 56 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 22.4 ดังตารางที่ 4.1
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ตำรำงที่ 4.1 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
194
56
250

ร้ อยละ
77.6
22.4
100.0

2. อายุ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มี ช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน
153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.2 รองลงมามีชว่ งอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.6 ช่ว งอายุระหว่า ง 41 – 50 ปี จ านวน 19 คน คิด เป็ นร้ อยละ 7.6 ช่วงอายุที่ ม ากกว่า 50 ปี
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.2 และช่วงอายุที่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.4 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.2
ตำรำงที่ 4.2 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามช่วงอายุ
ช่ วงอำยุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
153
69
19
8
1
250

ร้ อยละ
61.2
27.6
7.6
3.2
0.4
100.0

3. สถานภาพ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสดจานวน 197 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 78.8 รองลงมามีสถานภาพสมรสจานวน 50 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 20 และมีสถานภาพ
หย่าร้ างจานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.3
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ตำรำงที่ 4.3 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
197
50
3
250

ร้ อยละ
78.8
20.0
1.2
100.0

4. อาชีพ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
จานวน 143 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 57.2 รองลงมาประกอบอาชีพข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 53 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 21.2 เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาจ านวน 28 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
11.2 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจานวน 19 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 7.6 ประกอบอาชีพอื่นจานวน 4
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 1.6 และประกอบอาชีพเกษตรกรจานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 4.4
ตำรำงที่ 4.4 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อำชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรี ยน / นักศึกษา
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
143
53
28
19
3
4
250

ร้ อยละ
57.2
21.2
11.2
7.6
1.2
1.6
100.0
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5. ระดับการศึกษา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มี การศึกษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาตรี
จานวน 168 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 67.2 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทจานวน 75 ราย
คิ ด เป็ นร้ อยละ 30 มี ก ารศึ ก ษาอยู่ในระดับ ปริ ญ ญาเอกจ านวน 3 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.2 มี
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อ ปวช. 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 มีการศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อต่ากว่าจานวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.4 และอนุปริ ญญาหรื อ
ปวส. จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.4 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.5
ตำรำงที่ 4.5 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
มัธยมศึกษาตอนต้ น / ต่ากว่า
อนุปริญญา / ปวส.
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
168
75
3
2
1
1
250

ร้ อยละ
67.2
30.0
1.2
0.8
0.4
0.4
100.0

6. รายได้ ตอ่ เดือน
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 –
30,000 บาท จานวน 145 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 58 รองลงมามีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 –
45,000 บาท จานวน 47 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 มีรายได้ ต่อเดือนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000
บาทจ านวน 30 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 12 มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นอยู่ ร ะหว่ า ง 45,001 – 60,000 บาท
จานวน 24 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 9.6 และมีรายได้ ตอ่ เดือนมากกว่า 60,000 บาท จานวน 4 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 1.6 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.6
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ตำรำงที่ 4.6 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน
ระดับรำยได้ ต่อเดือน
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
มากกว่า 60,000 บาท
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
145
47
30
24
4
250

ร้ อยละ
58.0
18.8
12.0
9.6
1.6
100.0

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ ำนพฤติกรรมกำรซือ้ ชำเขียวพร้ อมดื่ม
ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่ม ได้ แก่ ยี่ห้อที่ซื ้อประจา ขนาดปริมาณบรรจุ
ภัณฑ์ที่ซื ้อบ่อยที่สดุ สาเหตุในการซื ้อ ความถี่ในการซื ้อ จานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้ ราคาต่อขวดที่ซื ้อ
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อต่อครัง้ สถานที่ซื ้อเป็ นประจา เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่ม การให้ คะแนน
ในการตัดสินใจซื ้อจากสิ่งใด มีผลการศึกษาดังนี ้
1. ยี่ห้อที่ซื ้อประจา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มียี่ห้อที่ซือ้ ประจา คือ ฟูจิชะ จานวน
101 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 40.4 รองลงมาคือยี่ห้อโออิชิ จานวน 78 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 31.2 ยี่ห้ออิชิ
ตัน จ านวน 60 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 24 และยี่ ห้ ออื่ น ๆ จ านวน 11 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 4.4
ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.7
ตำรำงที่ 4.7 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามยี่ห้อที่ซื ้อประจา
ยี่ห้อ
ฟูจิชะ
โออิชิ

จำนวน (รำย)
101
78

ร้ อยละ
40.4
31.2
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ตำรำงที่ 4.7 (ต่อ) จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามยี่ห้อที่ซื ้อประจา
ยี่ห้อ
อิชิตนั
อื่นๆ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
60
11
250

ร้ อยละ
24.0
4.4
100.0

2. ขนาดปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ซื ้อประจา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มี ขนาดปริ มาณบรรจุภัณ ฑ์ ที่ซื อ้ เป็ น
ประจาเท่ากับ 500 มิลลิลิตร จานวน 139 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 55.6 รองลงมามีปริ มาณบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ซื ้อเป็ นประจาน้ อยกว่า 500 มิลลิลิตร จานวน 109 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 43.6 และมีปริ มาณบรรจุ
ภัณ ฑ์ ที่ซื อ้ เป็ นประจามากกว่า 500 มิ ลลิลิตร จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 4.8
ตำรำงที่ 4.8 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามขนาดปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ซื ้อประจา
ขนำดปริมำณบรรจุภัณฑ์
เท่ากับ 500 มล.
น้ อยกว่า 500 มล.
มากกว่า 500 มล.
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
139
109
2
250

ร้ อยละ
55.6
43.6
0.8
100.0

3. สาเหตุในการซื ้อ
จากผู้ต อบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มี สาเหตุในการซื อ้ คื อ ต้ อ งการดับ
กระหาย จานวน 122 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 48.8 รองลงมา คือ เป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่นชอบ จานวน 67
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 26.8 มีโปรโมชั่นส่งเสริ มการขาย จานวน 53 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 21.2 และมี
เหตุผลในการซื ้ออื่นๆ จานวน 8 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.2 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.9
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ตำรำงที่ 4.9 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสาเหตุในการซื ้อ
สำเหตุในกำรซือ้
ต้ องการดับกระหาย
เป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่นชอบ
มีโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย
อื่นๆ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
122
67
53
8
250

ร้ อยละ
48.8
26.8
21.2
3.2
100.0

4. ความถี่ในการซื ้อ (จานวนครัง้ ต่อเดือน)
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มี ความถี่ ในการซื อ้ จานวน 1 ครัง้ ต่อ
เดือนมากที่สุด จานวน 80 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 32 รองลงมามีความถี่ในการซือ้ จานวน 2 ครัง้ ต่อ
เดือน จานวน 47 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 มีความถี่ ในการซือ้ จานวน 3 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 31
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 12.4 มีความถี่ในการซื ้อจานวน 5 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 25 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
10 มีความถี่ในการซื ้อจานวน 4 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 24 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 9.6 มีความถี่ในการ
ซื ้อจานวน 10 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 มีความถี่ในการซื ้อจานวน 20 ครัง้
ต่อเดือน จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4 มีความถี่ ในการซือ้ จานวน 15 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 7
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2.8 มีความถี่ในการซื ้อจานวน 6 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2
มีความถี่ในการซื ้อจานวน 8 และ 30 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 1.2 และมีความถี่
ในการซื ้อจานวน 12 ครัง้ ต่อเดือน จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.4 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.10
ตำรำงที่ 4.10 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ในการซื ้อ
ควำมถี่
1 ครัง้
2 ครัง้
3 ครัง้
5 ครัง้

จำนวน (รำย)
80
47
31
25

ร้ อยละ
32.0
18.8
12.4
10.0
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ตำรำงที่ 4.10 (ต่อ) จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ในการซื ้อ
ควำมถี่
4 ครัง้
10 ครัง้
20 ครัง้
15 ครัง้
6 ครัง้
8 ครัง้
30 ครัง้
12 ครัง้
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
24
14
10
7
5
3
3
1
250

ร้ อยละ
9.6
5.6
4.0
2.8
2.0
1.2
1.2
0.4
100.0

5. จานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีจานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้ จานวน 1 ขวด
จานวน 189 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 75.6 รองลงมามีจานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้ จานวน 2 ขวด จานวน 58
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 23.2 มีจานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้ จานวน 4 ขวด จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.8
และ มี จานวนขวดที่ ซื อ้ ต่อครัง้ จานวน 3 ขวด จ านวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.4 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 4.11
ตำรำงที่ 4.11 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้
จำนวนขวดที่ซือ้ ต่ อครั ง้
1 ขวด
2 ขวด
4 ขวด
3 ขวด
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
189
58
2
1
250

ร้ อยละ
75.6
23.2
0.8
0.4
100.0
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6. ราคาต่อขวดที่ซื ้อ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ ราคาที่ซือ้ ต่อขวดอยู่ระหว่าง 16 – 25
บาท จานวน 152 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 60.8 รองลงมามี ราคาที่ซื ้อต่อขวดมากกว่า 26 บาท จานวน
55ราย คิดเป็ นร้ อยละ 22 และราคาที่ซื ้อต่อขวดน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 บาท จานวน 43 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 17.2 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.12
ตำรำงที่ 4.12 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามราคาที่ซื ้อต่อขวด
รำคำต่ อขวดที่ซือ้
16 – 25 บาท
มากกว่า 26 บาท
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 บาท
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
152
55
43
250

ร้ อยละ
60.8
22.0
17.2
100.0

7. ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อต่อครัง้
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ มีค่าใช้ จ่ายในการซื ้อต่อครัง้ น้ อยกว่า
หรื อ เท่ า กับ 25 บาท จ านวน 144 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 57.6 รองลงมามี ค่า ใช้ จ่ า ยในการซื อ้ ยู่
ระหว่าง 26 – 50 บาท จานวน 95 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 38 มีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อยู่ระหว่าง 51 – 100
บาท จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 และมีคา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อมากกว่า 100 บาท จานวน 5 ราย
คิดเป็ นร้ อยละ 2 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.13
ตำรำงที่ 4.13 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อต่อ
ครัง้
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรซือ้ ต่ อครัง้
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 บาท
26 – 50 บาท
51 – 100 บาท

จำนวน (รำย)
144
95
6

ร้ อยละ
57.6
38.0
2.4
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ตำรำงที่ 4.13 (ต่อ) จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
ต่อครัง้
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรซือ้ ต่ อครัง้
มากกว่า 100 บาท
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
5
250

ร้ อยละ
2.0
100.0

8. สถานที่ซื ้อเป็ นประจา
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีสถานที่ซื ้อเป็ นประจา คือ ร้ านสะดวก
ซื ้อ จานวน 232 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 92.8 รองลงมาคือสถานที่อื่นๆ จานวน 9 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
3.6 ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต จานวน 8 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3.2 และห้ องสรรพสินค้ า จานวน 1 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 0.4 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.14
ตำรำงที่ 4.14 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ซื ้อเป็ นประจา
สถำนที่ซือ้
ร้ านสะดวกซื ้อ
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ห้ องสรรพสินค้ า
อื่นๆ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
232
8
1
9
250

ร้ อยละ
92.8
3.2
0.4
3.6
100.0

9. เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่ม
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าเหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มมากที่สุด คือ
รสชาติดี จานวน 147 คิดเป็ นร้ อยละ 58.8 รองลงมา คือ หาซื ้อได้ ทวั่ ไป จานวน 145 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 58 เป็ นเครื่ องดื่ม ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จานวน 43 คิดเป็ นร้ อยละ 17.2 และ ราคาถูก
กว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่นๆ จานวน 19 คิดเป็ นร้ อยละ 7.6 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.15
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ตำรำงที่ 4.15 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียว
พร้ อมดื่ม
เหตุผลที่ช่ ืนชอบชำเขียวพร้ อมดื่ม
รสชาติดี
หาซื ้อได้ ทวั่ ไป
เป็ นเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่นๆ
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
147
145
43
19

ร้ อยละ
58.8
58.0
17.2
7.6

10. ระดับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจขณะซื ้อ
จากผู้ต อบแบบสอบถาม 250 คน ในการให้ ค ะแนนของแต่ล ะปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่อ การ
ตัดสินใจขณะซือ้ ซึ่งมี คะแนนน้ อยที่ สุด คือ 1 คะแนน และมากที่ สุด คือ 5 คะแนน พบว่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขณะซือ้ มากที่สุด คือ 3.94 จากปั จจัยด้ าน
รสชาติ รองลง คือ 3.12 จากปั จจัยด้ านราคา คะแนนเฉลี่ย 3.08 จากปั จจัยด้ านยี่ห้อ คะแนนเฉลี่ย
2.52 จากปั จจัยด้ านโปรโมชั่น และคะแนนเฉลี่ย 2.33 จากปั จจัยด้ านสถานที่ ซื ้อ ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 4.16
ตำรำงที่ 4.16 ระดับคะแนนเฉลี่ยของแต่ละปั จจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจขณะซื ้อ
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ระดับคะแนน
กำรตัดสินใจขณะ
ต่ำสุด
ซือ้
รสชาติ
1.00
ราคา
1.00
ยี่ห้อ
1.00
โปรโมชัน่
1.00
สถานที่ซื ้อ
1.00
ที่มา: จากการคานวณ

ระดับคะแนน
สูงสุด

ระดับคะแนน
เฉลี่ย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.94
3.12
3.08
2.52
2.33

ค่ ำส่ วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน
1.49292
1.01079
1.12930
1.51882
1.28433
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ส่ วนที่ 3 ระดับ คะแนนด้ ำนทั ศนคติและควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกั บ ภำษี เครื่ องดื่ม ตำม
ปริมำณควำมหวำน
ระดับคะแนนด้ านทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณ
ความหวาน ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ของผลเสี ย ของการบริ โภคน า้ ตาล การรั บ รู้ ข่า วสารเกี่ ย วกับ ภาษี
เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน และทัศนคติต่อ ภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน มี ผล
การศึกษาดังนี ้
1. ระดับคะแนนการรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน ้าตาล
จากผู้ต อบแบบสอบถาม 250 คน ด้ านการรั บรู้ ของผลเสี ยของการบริ โภคนา้ ตาลจาก
คาถามที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องผลเสียของการบริ โภคนา้ ตาลจานวน 6 ข้ อ มี คะแนนเต็ม 30 คะแนน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ผลเสียของการบริ โภคน ้าตาลในระดับคะแนน 16 – 25 คะแนนมาก
ที่สุด จานวน 166 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 66.4 รองลงมาคือในระดับคะแนนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15
คะแนน จานวน 45 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 18 และในระดับคะแนนมากกว่า 25 คะแนน จานวน 39
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 15.6 ตามลาดับ โดยมี คะแนนที่น้อยที่ สุด คือ 5 คะแนน และคะแนนที่ม าก
ที่สดุ คือ 30 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 21.4 คะแนน ดังตารางที่ 4.17
ตำรำงที่ 4.17 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับคะแนนการรับรู้
ของผลเสียของการบริโภคน ้าตาล
ช่ วงคะแนน
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน
16 – 25 คะแนน
มากกว่า 25 คะแนน
รวม
คะแนนน้ อยที่สดุ
คะแนนมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
45
166
39
250
5 คะแนน
30 คะแนน
21.4 คะแนน

ร้ อยละ
18.0
66.4
15.6
100.0

44

2. ระดับคะแนนของการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน ด้ านการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณ
ความหวาน จากคาถามที่เกี่ยวข้ องกับภาษี จานวน 5 ข้ อ มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี ในระดับคะแนนน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 คะแนนมากที่สุด
จานวน 173 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 69.2 รองลงมาคือในระดับคะแนนมากกว่า 20 คะแนน จานวน
40 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16 และในระดับคะแนน 11 – 20 คะแนน จานวน 37 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
14.8ตามลาดับ โดยมีคะแนนที่น้อยที่สดุ คือ 0 คะแนน และคะแนนที่มากที่สุด คือ 25 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 9.1 คะแนน ดังตารางที่ 4.18
ตำรำงที่ 4.18 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับคะแนนของการ
รับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
ช่ วงคะแนน
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 คะแนน
11 – 20 คะแนน
มากกว่า 20 คะแนน
รวม
คะแนนน้ อยที่สดุ
คะแนนมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
173
37
40
250
0 คะแนน
25 คะแนน
9.1 คะแนน

ร้ อยละ
69.2
14.8
16.0
100.0

3. ระดับคะแนนของทัศนคติตอ่ ภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน ด้ านทัศนคติตอ่ ภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน
จากค าถามที่ ส อบถามเกี่ ย วกั บ ภาษี จ านวน 6 ข้ อ มี ค ะแนนเต็ ม 30 คะแนน พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อภาษี ในระดับ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนนมากที่ สุด จานวน 133
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 53.2 รองลงมาคือในระดับคะแนน 16 – 25 คะแนน จานวน 96 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.4 และในระดับ คะแนนมากกว่า 25 คะแนน จ านวน 21 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 8.4
ตามล าดับ โดยมี ค ะแนนที่ น้ อยที่ สุด คื อ 0 คะแนน และคะแนนที่ ม ากที่ สุด คื อ 30 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยที่ 17 คะแนน ดังตารางที่ 4.19
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ตำรำงที่ 4.19 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับคะแนนของของ
ทัศนคติตอ่ ภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน
ช่ วงคะแนน
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน
16 – 25 คะแนน
มากกว่า 25 คะแนน
รวม
คะแนนน้ อยที่สดุ
คะแนนมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
133
96
21
250
0 คะแนน
30 คะแนน
17 คะแนน

ร้ อยละ
53.2
38.4
8.4
100.0

ส่ วนที่ 4 ข้ อ มู ลด้ ำนระดั บ ควำมเต็ม ใจจ่ ำยเพิ่ม ของชำเขี ยวพร้ อ มดื่ม หลั งกำรเก็ บ ภำษี
เครื่องดื่มตำมปริมำณควำมหวำน
ข้ อมูลด้ านระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่มของชาเขียวพร้ อมดื่มหลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตาม
ปริมาณความหวาน ได้ แก่ ความเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิม
ความเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้นและความเต็มใจจ่าย
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น มีผลการศึกษาดังนี ้
จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เต็มใจจ่ายแต่ละระดับราคา ได้ แก่
1. จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคาขาย
ปลีกเดิม หรื อเท่ากับ 30 บาท
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน เกี่ยวกับความเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20
ของราคาขายปลีกเดิมที่ 25 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 30 บาท พบว่าส่วนใหญ่ยงั เลือกซื ้ออยูจ่ านวน
137 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 54.8 และไม่เลือกซือ้ จานวน 113 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 45.2 ดังตารางที่
4.20
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ตำรำงที่ 4.20 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความเต็มใจจ่ายน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิม
กำรซือ้
ไม่ซื ้อ
ซื ้อ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
113
137
250

ร้ อยละ
45.2
54.8
100.0

2. จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขาย
ปลีกที่เพิ่มขึ ้น หรื อเท่ากับ 33 บาท
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน เกี่ยวกับความเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10
ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึน้ ที่ 30 หรื อเพิ่มขึน้ เท่ากับ 33 บาท พบว่าส่วนใหญ่ ไม่เลือกซือ้ จานวน
206 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 82.4 และยังเลือกซื ้ออยู่จานวน 44 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 17.6 ดังตารางที่
4.21
ตำรำงที่ 4.21 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความเต็มใจจ่ายน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น
กำรซือ้
ไม่ซื ้อ
ซื ้อ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
206
44
250

ร้ อยละ
82.4
17.6
100.0
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3. จานวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาขาย
ปลีกที่เพิ่มขึ ้น หรื อเท่ากับ 35 บาท
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน เกี่ยวกับความเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5
ของราคาขายปลี กที่ เพิ่ม ขึน้ ที่ 33 บาท หรื อเพิ่ ม ขึน้ เท่ากับ 35 บาท พบว่าส่วนใหญ่ ไม่เลื อกซื อ้
จานวน 210 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 84 และยังเลือกซื ้ออยูจ่ านวน 40 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16 ดังตาราง
ที่ 4.22
ตำรำงที่ 4.22 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความเต็มใจจ่ายน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น
กำรซือ้
ไม่ซื ้อ
ซื ้อ
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)
210
40
250

ร้ อยละ
84.0
16.0
100.0

จากข้ อมูลของกลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่างทังหมด
้
250 คน สามารถสรุปจานวนผู้ที่เต็มใจจ่ายเพิ่มได้ ดัง
ตารางที่ 4.23
ตำรำงที่ 4.23 จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความเต็มใจจ่ายในแต่
ละระดับ
กำรเต็มใจจ่ ำยเพิ่ม
เต็มใจจ่ายในราคาเดิม
เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 20 ของราคาขายปลีก
เดิมหรื อเท่ากับ 30 บาท

จำนวน (รำย)
109

ร้ อยละ
43.6

86

34.4
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ตำรำงที่ 4.23 (ต่อ) จานวนและค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามความเต็มใจจ่ายใน
แต่ละระดับ
กำรเต็มใจจ่ ำยเพิ่ม
เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่
เพิ่มขึ ้น หรื อเท่ากับ 33 บาท
เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 5 ของราคาขายปลีกที่
เพิ่มขึ ้น หรื อเท่ากับ 35 บาท
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จำนวน (รำย)

ร้ อยละ

16

6.4

39

15.6

250

100.0

ส่ วนที่ 5 ปั จจัยที่มีผลต่ อกำรตัดสินใจเลือกซือ้ ของผู้บริ โภคที่มีต่อชำเขียวพร้ อมดื่ม หลัง
กำรเก็บภำษีเครื่องดื่มตำมปริมำณควำมหวำน
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง
การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน ด้ วยวิธี Ordered Logistic Regression จากกลุ่ม
ผู้บริ โภคตัวอย่าง 250 คน จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานนัน้ ได้ แก่ การ
รั บ รู้ ของผลเสี ย ของการบริ โ ภคน า้ ตาล (Knowledge of Sugar) และสถานภาพ (Status) มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตาม
ปริ ม าณ ความหวาน (Knowledge of Sugar Tax) อายุ (Age) เพศ(Sex) ขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์
(Capacity) เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี (Good Taste) เหตุผลที่ชื่นชอบ
ชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น (Cheap Price) มีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99 ส่วนปั จจัยอื่นๆ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4.24
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ตำรำงที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้ วย Ordered Logistic Regression
Variable
Threshold [WTP = .00]
Threshold [WTP = 1.00]
Threshold [WTP = 2.00]
Income
Frequency
Bottle
Expense
Knowledge of Sugar*
Knowledge of Sugar Tax***
Attitude of Sugar Tax
Age***
Sex***
Status*
Occupation
Education
Brand
Capacity***
Cause
Place
Good Taste***
Healthy
Easy to Buy
Cheap Price***
Chi-Square
-2 Log Likelihood
McFadden R2

Estimate
2.660
4.721
5.227
0.00000111
0.026
0.116
-0.002
0.047
0.041
-0.002
-2.554
1.020
0.672
-0.410
-0.022
-0.323
-0.967
-0.020
0.653
-0.825
-0.348
-0.155
2.895
95.910
500.092
0.161

Std. Error
1.252
1.276
1.283
0.000
0.027
0.289
0.002
0.026
0.015
0.018
0.596
0.317
0.365
0.300
0.978
0.322
0.313
0.340
0.538
0.318
0.374
0.297
.880

Wald
4.512
13.699
16.608
0.117
0.872
0.160
0.483
3.254
7.214
0.009
18.330
10.368
3.393
1.861
0.001
1.006
9.548
0.004
1.473
6.751
0.867
0.272
10.815
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หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90
** หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95
*** หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99
ที่มา: จากการคานวณ
จากแบบจาลอง Ordered Logistic Regression จะได้ ตวั แปรตาม (𝑦𝑖 ) ทังหมด
้
4 กลุ่ม
(k) ได้ แก่ กลุ่มที่เต็มใจจ่ายในราคาเดิม กลุ่มที่เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคา
ขายปลีกเดิม กลุ่มที่ เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น และ
กลุ่มที่เต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น ดังนันเราจะได้
้
สมการ
ออกมาทังหมด
้
3 สมการ (k-1) ดังนี ้
สมกำรที่ 1
𝑦𝑖
= 2.66 + 1.02Sex + -2.554Age + 0.672Status + (-0.41)Occupation
+ (-0.022)Education + 0.00000111Inc + (-0.323)Brand+ (-0.967)Capacity
+ (-0.02)Cause + 0.026Frequency+ 0.116Bottle + (-0.002)Expense
+ 0.653Place + (-0.825)Good Taste + (-0.348)Healthy + (-0.155)Easy to Buy
+ 2.895Cheap Price + 0.047KnowledgeOfSugar + 0.041 KnowledgeOfTax
+ (-0.002) Attitude
สมกำรที่ 2
𝑦𝑖 = 4.721+ 1.02Sex + -2.554Age + 0.672Status + (-0.41)Occupation
+ (-0.022)Education + 0.00000111Inc + (-0.323)Brand+ (-0.967)Capacity
+ (-0.02)Cause + 0.026Frequency+ 0.116Bottle + (-0.002)Expense
+ 0.653Place + (-0.825)Good Taste + (-0.348)Healthy + (-0.155)Easy to Buy
+ 2.895Cheap Price + 0.047KnowledgeOfSugar + 0.041 KnowledgeOfTax
+ (-0.002) Attitude
สมกำรที่ 3
𝑦𝑖
= 5.227+ 1.02Sex + -2.554Age + 0.672Status + (-0.41)Occupation
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+ (-0.022)Education + 0.00000111Inc + (-0.323)Brand+ (-0.967)Capacity
+ (-0.02)Cause + 0.026Frequency+ 0.116Bottle + (-0.002)Expense
+ 0.653Place + (-0.825)Good Taste + (-0.348)Healthy + (-0.155)Easy to Buy
+ 2.895Cheap Price + 0.047KnowledgeOfSugar + 0.041 KnowledgeOfTax
+ (-0.002) Attitude
𝑦𝑖 เป็ นตัวแปรแฝงไม่สามารถสังเกตได้ ซึง่ สามารถกาหนดได้ วา่
𝑦 = 0 ถ้ าเต็มใจจ่ายในราคาเดิม
𝑦 = 1 ถ้ าเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิม
𝑦 = 2 ถ้ าเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 10 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น
𝑦 = 3 ถ้ าเต็มใจจ่ายน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาขายปลีกที่เพิ่มขึ ้น
จะได้ วา่
𝑦 = 0 ถ้ า
𝑦 = 1 ถ้ า
𝑦 = 2 ถ้ า
𝑦 = 3 ถ้ า

𝑦 ≤ 2.66
2.66 ≤ 𝑦 ≤ 4.721
4.721 ≤ 𝑦 ≤ 5.227
5.227 ≤ 𝑦

ส าหรับ ความน่าจะเป็ น (Probability) ของระดับ ความเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ของผู้บ ริ โภคนัน้
สามารถคานวณได้ จากสมการข้ างต้ นโดยการนาค่าเฉลี่ยของตัวแปรจากตารางที่ 4.25 แทนค่าลง
สมการ
ตำรำงที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
Variable
Income
Frequency
Bottle
Price

Mean
28650.364
4.356
1.264
22.356
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ตำรำงที่ 4.25 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ
Variable

Mean
Expense
34.56
Taste Score
3.936
Brand Score
3.076
Price Score
3.12
Place Score
2.348
Promotion Score
2.52
Knowledge of Sugar
21.44
Knowledge of Sugar Tax
9.06
Attitude of Sugar Tax
17
Age (ตัวแปร Dummy)
0.8920
Sex (ตัวแปร Dummy)
0.776
Status (ตัวแปร Dummy)
0.788
Occupation (ตัวแปร Dummy)
0.572
Education (ตัวแปร Dummy)
0.984
Brand (ตัวแปร Dummy)
0.404
Capacity (ตัวแปร Dummy)
0.556
Cause (ตัวแปร Dummy)
0.268
Place (ตัวแปร Dummy)
0.928
Good Taste (ตัวแปร Dummy)
0.588
Healthy (ตัวแปร Dummy)
0.172
Easy to Buy (ตัวแปร Dummy)
0.58
Cheap Price (ตัวแปร Dummy)
0.076
หมายเหตุ: สาหรับตัวแปร Dummy หากค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ มีคา่ ต่ากว่า 0.5 ให้ แทนค่าตัวแปรนัน้
เท่ากับ 0 ในสมการ แต่หากค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ มีคา่ มากกว่า 0.5 ให้ แทนค่าตัวแปรนัน้
เท่ากับ 1 ในสมการ
ที่มา: จากการคานวณ
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ดังนันจึ
้ งสามารถคานวณหาความน่าจะเป็ นของแต่ละทางเลือกได้ คา่ ดังนี ้
Prob(𝑦 = 0) = 0.8375
Prob(𝑦 = 1) = 0.1384
Prob(𝑦 = 2) = 0.0094
Prob(𝑦 = 3) = 0.0147
และจากการค านวณจะท าให้ ไ ด้ ผ ลกระทบส่ว นเพิ่ ม (Marginal Effect) ของปั จ จัย ที่ มี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ทั ง้ หมด 8 ตั ว แปร ได้ แก่ การรั บ รู้ ของผลเสี ย ของการบริ โ ภคน า้ ตาล
(Knowledge of Sugar) และสถานภาพ (Status) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อย
ละ 90 การรับ รู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณความหวาน (Knowledge of Sugar
Tax) อายุ (Age) เพศ(Sex) ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ (Capacity) เหตุผ ลที่ ชื่ น ชอบชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม
เนื่ อ งจากมี รสชาติ ดี (Good Taste) เหตุผ ลที่ ชื่ น ชอบชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม เนื่ อ งจากราคาถูก กว่า
เครื่ องดื่มประเภทอื่น (Cheap Price) มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 จะ
ได้ ผลเป็ นดังตารางที่ 4.25
ตำรำงที่ 4.26 กระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของปั จจัยที่มีนยั สาคัญทางสถิติ
Variable
Knowledge of Sugar*
Status*
Knowledge of Sugar Tax ***
Age***
Sex***
Capacity***
Good Taste***
Cheap Price***
ที่มา: จากการคานวณ

Yi = 0
0.0064
0.0915
0.0056
-0.3463
0.1388
-0.1316
-0.1123
0.3941

Yi = 1
0.0056
0.0801
0.0049
-0.3034
0.1217
-0.1153
-0.0984
0.3453

Yi = 2
0.0004
0.0063
0.0004
-0.0238
0.0095
-0.0090
-0.0077
0.0271

Yi = 3
0.0007
0.0097
0.0006
-0.0368
0.0148
-0.0140
-0.0119
0.0419
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ผลการวิเคราะห์ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน
ในส่วนของปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและสังคม ได้ แก่ อายุ (Age) เพศ (Sex) และสถานภาพ (Status)
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการซื ้อชาเขียวพร้ อม ได้ แก่ ขนาดบรรจุภั ณฑ์ที่ซื ้อประจา (Capacity) เหตุผล
ที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี (Good Taste) และเหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อม
ดื่ม เนื่ องจากราคาถูกกว่าเครื่ อ งดื่ม ประเภทอื่ น (Cheap Price) ปั จ จัยด้ านทัศ นคติและความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษี น ้าหวาน ได้ แก่ การรับรู้ ของผลเสียของการบริ โภคน ้าตาล (Knowledge
of Sugar Tax) และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน (Knowledge
of Sugar Tax)
สาหรับอายุ (Age) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลังการเก็บ
ภาษี เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจ
จ่ายเพิ่มน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ วา่
 ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0)
น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เท่ากับร้ อยละ 34.63
 ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น
30 บาท (𝑦 = 1) น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เท่ากับร้ อยละ 30.34
 ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น
35 บาท (𝑦 = 3) น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เท่ากับร้ อยละ 3.68
 ผู้บริ โภคที่มีอายุต่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น
เป็ น 33 บาท (𝑦 = 2) น้ อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เท่ากับร้ อยละ 2.38
สาหรับทางด้ านเพศ (Sex) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลัง
การเก็บภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณความหวาน เพศหญิ งมีความน่าจะเป็ นที่จะเต็ม ใจจ่ายเพิ่ม
มากกว่าเมื่อเทียบกับเพศชาย หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ วา่
 เพศหญิ ง มี ความน่าจะเป็ นที่ จะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) มากกว่าเพศชาย
เท่ากับร้ อยละ 13.88
 เพศหญิ ง มี ความน่าจะเป็ นที่ จะเต็ม ใจจ่ายในราคาที่ เพิ่ม ขึน้ เป็ น 30 บาท (𝑦 = 1)
มากกว่าเพศชาย เท่ากับร้ อยละ 12.17
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 เพศหญิ ง มี ความน่าจะเป็ นที่ จะเต็ม ใจจ่ายในราคาที่ เพิ่ม ขึน้ เป็ น 35 บาท (𝑦 = 3)
มากกว่าเพศชาย เท่ากับร้ อยละ 1.48
 เพศหญิ ง มี ความน่าจะเป็ นที่ จะเต็ม ใจจ่ายในราคาที่ เพิ่ม ขึน้ เป็ น 35 บาท (𝑦 = 2)
มากกว่าเพศชาย เท่ากับร้ อยละ 0.95
ด้ านสถานภาพ (Status) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลัง
การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน สถานภาพโสดมีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่าย
เพิ่มมากกว่าเมื่อเทียบกับสถานภาพอื่น ๆ (สมรส หย่าร้ าง) หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ วา่
 สถานภาพโสด มี ค วามน่ า จะเป็ นที่ จ ะเต็ ม ใจจ่ า ยในราคาเดิ ม (𝑦 = 0) มากกว่า
สถานภาพอื่น ๆ (สมรส หย่าร้ าง) เท่ากับร้ อยละ 9.15
 สถานภาพโสด มี ค วามน่ า จะเป็ นที่ จ ะเต็ ม ใจจ่ า ยในราคาที่ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 30 บาท
(𝑦 = 1) มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ (สมรส หย่าร้ าง) เท่ากับร้ อยละ 8.01
 สถานภาพโสด มี ค วามน่ า จะเป็ นที่ จ ะเต็ ม ใจจ่ า ยในราคาที่ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 35 บาท
(𝑦 = 3) มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ (สมรส หย่าร้ าง) เท่ากับร้ อยละ 0.97
 สถานภาพโสด มี ค วามน่ า จะเป็ นที่ จ ะเต็ ม ใจจ่ า ยในราคาที่ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 33 บาท
(𝑦 = 2) มากกว่าสถานภาพอื่น ๆ (สมรส หย่าร้ าง) เท่ากับร้ อยละ 0.63
ด้ านขนาดบรรจุภัณ ฑ์ (Capacity) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่ม
สูงขึน้ หลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน ผู้บริ โภคที่เลือกบรรจุภัณ ฑ์ ที่มีขนาด
เท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริ โภคที่เลือก
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขนาดอื่น ๆ หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ วา่
 ผู้บริ โภคที่เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็ม
ใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ขนาดอื่น ๆ เท่ากับ
ร้ อยละ 13.16 เป็ นอันดับแรก
 ผู้บริ โภคที่เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็ม
ใจจ่ายเพิ่ ม ในราคาที่ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 30 บาท (𝑦 = 1) น้ อยกว่าผู้บ ริ โภคที่ เลื อ กบรรจุ
ภัณฑ์ที่ขนาดอื่น ๆ เท่ากับร้ อยละ 11.53
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 ผู้บริ โภคที่เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็ม
ใจจ่ายเพิ่ ม ในราคาที่ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 35 บาท (𝑦 = 3) น้ อยกว่าผู้บ ริ โภคที่ เลื อ กบรรจุ
ภัณฑ์ที่ขนาดอื่น ๆ เท่ากับร้ อยละ 1.4
 ผู้บริ โภคที่เลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็ม
ใจจ่ายเพิ่ ม ในราคาที่ เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 33 บาท (𝑦 = 2) น้ อยกว่าผู้บ ริ โภคที่ เลื อ กบรรจุ
ภัณฑ์ที่ขนาดอื่น ๆ เท่ากับร้ อยละ 0.9
สาหรับเหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี (Good Taste) ผลการศึกษา
พบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน
ผู้บริ โภคที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดีมีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มน้ อย
กว่าเมื่อเทียบกับผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี หรื อสามารถอธิบาย
เพิ่มเติมได้ วา่
 ผู้บริ โภคที่ ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจ
จ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) น้ อยกว่าผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมี
รสชาติดี เท่ากับร้ อยละ 11.23
 ผู้บริ โภคที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจ
จ่ายเพิ่มในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 30 บาท (𝑦 = 1) น้ อยกว่าผู้บริโภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียว
พร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี เท่ากับร้ อยละ 9.84
 ผู้บริ โภคที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจ
จ่ายเพิ่มในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 35 บาท (𝑦 = 3) น้ อยกว่าผู้บริโภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียว
พร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี เท่ากับร้ อยละ 1.19
 ผู้บริ โภคที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจ
จ่ายเพิ่มในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 33 บาท (𝑦 = 2) น้ อยกว่าผู้บริโภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียว
พร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี เท่ากับร้ อยละ 0.77
ส าหรับ เหตุผ ลที่ ชื่ น ชอบชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม เนื่ องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่ม ประเภทอื่ น
(Cheap Price) ผลการศึก ษาพบว่า เมื่ อ ระดับ ราคาชาเขี ย วพร้ อมดื่ ม สูง ขึน้ หลัง การเก็ บ ภาษี
เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณความหวาน ผู้บ ริ โภคที่ ชื่ น ชอบชาเขี ยวพร้ อมดื่ม เนื่ อ งจากราคาถูกกว่า
เครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคที่ไม่ชื่น
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ชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
ว่า
 ผู้บริ โภคที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมี ราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ มี
ความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) มากกว่าผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชา
เขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่นๆ เท่ากับร้ อยละ 39.41
 ผู้บริ โภคที่ ชื่ นชอบชาเขี ยวพร้ อมดื่ม เนื่ องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่ม ประเภทอื่ น มี
ความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่ม ในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 30 บาท (𝑦 = 1) มากกว่า
ผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ
เท่ากับร้ อยละ 34.53
 ผู้บริ โภคที่ ชื่ นชอบชาเขี ยวพร้ อมดื่ม เนื่ องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่ม ประเภทอื่ น มี
ความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่ม ในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 35 บาท (𝑦 = 3) มากกว่า
ผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ
เท่ากับร้ อยละ 4.19
 ผู้บริ โภคที่ ชื่ นชอบชาเขี ยวพร้ อมดื่ม เนื่ องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่ม ประเภทอื่ น มี
ความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่ม ในราคาที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 33 บาท (𝑦 = 2) มากกว่า
ผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ
เท่ากับร้ อยละ 2.71
ด้ านการรับ รู้ ของผลเสี ย ของการบริ โภคน า้ ตาล (Knowledge of Sugar) ผลการศึก ษา
พบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน
พบว่าผู้บริ โภคที่รับรู้ผลเสียของน ้าตาลมีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากกว่าเมื่อเทียบกับ
ผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ผลเสียของน ้าตาล หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ว่า
 ผู้บ ริ โภคที่ รับ รู้ ผลเสี ย ของน า้ ตาล มี ค วามน่ า จะเป็ นที่ จ ะเต็ ม ใจจ่า ยในราคาเดิ ม
(𝑦 = 0) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ผลเสียของน ้าตาล เท่ากับร้ อยละ 0.64
 ผู้บ ริ โภคที่ รับรู้ ผลเสี ยของนา้ ตาล มี ค วามน่าจะเป็ นที่ จ ะเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ในราคาที่
เพิ่มขึ ้นเป็ น 30 บาท (𝑦 = 1) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ผลเสียของน ้าตาล เท่ากับร้ อย
ละ 0.56
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 ผู้บ ริ โภคที่ รับรู้ ผลเสี ยของนา้ ตาล มี ค วามน่าจะเป็ นที่ จ ะเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ในราคาที่
เพิ่มขึ ้นเป็ น 35 บาท (𝑦 = 3) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ผลเสียของน ้าตาล เท่ากับร้ อย
ละ 0.07
 ผู้บ ริ โภคที่ รับรู้ ผลเสี ยของนา้ ตาล มี ค วามน่าจะเป็ นที่ จ ะเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ในราคาที่
เพิ่มขึ ้นเป็ น 33 บาท (𝑦 = 2) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ผลเสียของน ้าตาล เท่ากับร้ อย
ละ 0.04
และด้ านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน (Knowledge of
Sugar Tax) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่ม
ตามปริ มาณความหวาน พบว่าผู้บริ โภคที่รับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความ
หวาน มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้บริโภคที่ไม่รั บรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน หรื อสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ ว่า
 ผู้บริ โภคที่ รับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภาษี มี ความน่าจะเป็ นที่จ ะเต็ม ใจจ่ายในราคาเดิม
(𝑦 = 0) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี เท่ากับร้ อยละ 0.56
 ผู้บริ โภคที่รับรู้รับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่ม ในราคา
ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 30 บาท (𝑦 = 1) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี เท่ากับ
ร้ อยละ 0.49
 ผู้บริ โภคที่รับรู้รับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคา
ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 35 บาท (𝑦 = 3) มากกว่าผู้บริโภคที่ไม่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี เท่ากับ
ร้ อยละ 0.06
 ผู้บริโภคที่รับรู้รับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี มีความน่าจะเป็ นที่จะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคา
ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 33 บาท (𝑦 = 2) มากกว่าผู้บริ โภคที่ไม่รับรู้ ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี เท่ากับ
ร้ อยละ0.04
จากระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลังการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน
ในส่วนของภาครัฐ บาลหรื อผู้กาหนดนโยบาย มี ปั จจัย ที่ ส่งผลกระทบต่อภาครัฐ บาล สามารถ
อธิบายได้ ดงั นี ้
 ผู้บริ โภคที่ รับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน (Sugar Tax)
ยังมีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม ถึงแม้ ระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลังการเก็บภาษี
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เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน นัน่ แสดงว่าผลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับภาษีไม่
มี ผ ลต่อการตัดสิ น ใจซื อ้ ให้ ลดลงได้ หรื อผลจากการใช้ ภ าษี ยังไม่เกิ ดประสิทธิ ภ าพ
เท่าที่ควร
 ผู้บริ โภคที่ รับ รู้ ผ ลเสี ยของนา้ ตาลมี ความเต็ม ใจจ่ายเพิ่ม ถึงแม้ ระดับราคาชาเขี ยว
พร้ อมดื่มสูงขึน้ หมายความว่าผู้บริ โภคยังไม่มี ความตระหนักในผลเสียของนา้ ตาล
และยังมีความชื่นชอบในเครื่ องดื่มที่มีรสชาติหวานอยูม่ าก
ในส่วนของภาคเอกชนหรื อผู้ประกอบการ การเพิ่มราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลังการ
เก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวาน ปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ สามารถอธิบาย
ได้ ดงั นี ้
 กลุม่ ผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 40 ปี เพศหญิง สถานะภาพโสด มีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม
ถึงแม้ ระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้น หมายความว่าผู้บริ โภคกลุ่มนี ้ยังมีความภักดี
ต่อการบริโภคชาเขียวพร้ อมดื่ม ราคาที่เพิ่มสูงขึ ้นไม่คอ่ ยมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ
 กลุ่มผู้บริ โภคชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ ถึงแม้ จะมี
ระดับราคาที่สูงขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ โภคมีความชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มอยู่มาก
และถึงแม้ ราคาจะเพิ่มสูงขึ ้นแต่หากเป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่นชอบก็ยงั ตัดสินใจซื ้อ
 กลุ่มผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี มีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม
ถึงแม้ ระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้น ทาให้ เห็นได้ ว่าที่ผ้ บู ริ โภคยอมจ่ายสูงขึ ้นนัน้
ไม่ได้ มาจากรสชาติที่ดีของชาเขียวพร้ อมดื่มเพียงอย่างเดียว แต่มาจากปั จจัยด้ าน
ราคาด้ วยที่ผ้ บู ริ โภคเห็นว่าราคาถูกกว่าเครื่ งดื่มประเภทอื่น ๆ สอดคล้ องกับปั จจัย ที่
ผู้บริโภคชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ
 กลุ่ม ผู้บริ โภคที่ เลือกซือ้ ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ ขนาดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 500 มิลลิลิตร มีความ
เต็มใจจ่ายเพิ่ม ถึงแม้ ระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้น แสดงให้ เห็นผู้บริ โภคที่เลือก
ซื ้อขนาดอื่น ๆ ตัดสินใจซื ้อได้ ง่ายกว่า
 และกลุ่มผู้บริ โภคผู้บริ โภคที่ รับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ ม าณความ
หวาน (Sugar Tax) และรับรู้ ผลเสียของนา้ ตาล ก็ยังตัดสินใจซือ้ อยู่ หมายความว่า
กลุม่ ผู้บริโภคเหล่านี ้ไม่ได้ สนใจเกี่ยวกับเกี่ ยวกับภาษีหรื อผลเสียของน ้าตาล

บทที่ 5
สรุ ปผลกำรศึกษำและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลกำรศึกษำ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็บภาษี
เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้บริ โภคเครื่ องดื่ม ชาเขียวพร้ อมดื่ม ในเขตกรุ งเทพมหานครและศึกษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่มหลังจากการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณ
ความหวาน โดยท าการเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ่ม ผูบ ริ โภคตัว อย่ า งจ านวน 250 คน น ามา
วิเคราะห์ เชิ งพรรณนาเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิ จ และสัง คม และวิ เคราะห์ เชิ ง
ปริ ม าณด้ วย Ordered Logistic Regression เพื่ อ หาปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น เลื อ กซื อ้ ของ
ผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
จากแบบสอบถามของกลุม่ ผู้บริ โภคตัวอย่างทังหมด
้
250 คน พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญ ญาตรี และมีรายได้ ต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 15,001 – 30,000 บาทต่อ
เดือน
กลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่างมียี่ห้อที่ซือ้ ประจา คือ ฟูจิชะ ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ซื ้อประจาเท่ากับ
500 มิลลิลิตร สาเหตุในการซื ้อ คือ ต้ องการดับกระหาย ความถี่ในการซื ้อที่ 1 ครัง้ ต่อเดือน จานวน
ขวดที่ซื ้อต่อครัง้ คือ 1 ขวด ราคาต่อขวดที่ซื ้ออยู่ระหว่าง 16 – 25 บาท ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อต่อครัง้
คือ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 บาท ร้ านสะดวกซื ้อเป็ นสถานที่ที่ซื ้อเป็ นประจา ซึ่งเหตุผลที่ทาให้ ชื่น
ชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติที่ดี และในขณะซื ้อมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อมาก
ที่สดุ คือ ด้ านรสชาติ
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ทางด้ านทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษี นา้ หวาน พบว่ากลุ่มผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่ ตัวอย่างรับ รู้ ผลเสี ย ของการบริ โภคน า้ ตาลอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ง จากคะแนนเต็ม 30
คะแนน ผู้บริ โภคมีคะแนนอยู่ระหว่าง 16 – 25 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 21.4 คะแนน ในส่วน
การรับรู้ เกี่ ยวกับ ภาษี นา้ หวาน กลุ่ม ผู้บริ โภคตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ก ารรั บรู้ อยู่ในระดับต่ า คือ มี
คะแนนอยูใ่ นช่วงน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.1 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 25 คะแนน และในส่วนของทัศนคติต่อภาษี น ้าหวาน พบว่ากลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทัศนคติที่ไม่คอ่ ยดีตอ่ ภาษีน ้าหวาน เนื่องจากมีคะแนนอยูใ่ นช่วงน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 15 คะแนน มี
คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
ด้ านระดับ ความเต็ม ใจจ่ายเพิ่ ม ของชาเขี ยวพร้ อมดื่ ม หลัง การเก็ บ ภาษี เครื่ อ งดื่ ม ตาม
ปริ มาณความหวานของกลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่าง 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ เต็ม ใจจ่ายในราคาเดิม
รองลงมา คือ เต็มใจจ่ายเพิ่ม ณ ระดับราคา 30 บาท ลาดับถัดมาเต็มใจจ่ายเพิ่ม ณ ระดับราคา
35 บาท และ เต็มใจจ่ายเพิ่ม ณ ระดับราคา 33 บาทเป็ นลาดับสุดท้ าย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกซือ้ ของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม
หลังการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน พบว่าเมื่อระดับราคาเพิ่มสูงขึ ้นกลุ่มผู้บริ โภค
ตั ว อย่ า งเพศหญิ ง มี ส ถานภาพโสด อายุ ม ากกว่ า 40 ปี เลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ข นาดอื่ น ๆ
นอกเหนือจาก 500 มิลลิลิตร เป็ นผู้บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากมีรสชาติดี แต่ชื่น
ชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ มีการรับรู้ผลเสียของนา้ ตาล
และรับ รู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ภาษี นา้ หวาน มี ความน่าจะเป็ นที่ จ ะเต็ม ใจจ่ายเพิ่ม หรื อ ตัดสิน ใจซื อ้
มากกว่า โดยปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเต็มใจจ่ายเพิ่มหรื อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกซื ้อ
ของผู้บริโภคที่มีตอ่ ชาเขียวพร้ อมดื่ม หลังการเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานมากที่สดุ ก็
คือ การชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ เนื่องจากเห็นว่าหากชา
เขียวพร้ อมดื่มมีการปรับราคาขึ ้นไปหลังจากการเก็บภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานแล้ วแต่
ก็ยงั มีราคาที่ถกู กว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ จึงเป็ นผลให้ ผ้ บู ริโภคยังเลือกบริ โภคอยู่ ซึ่งระดับราคา
ที่กลุม่ ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายเพิ่มหลังจากการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานก็คือ 30 บาท
หรื อเป็ นราคาที่เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิมที่ 25 บาท สอดคล้ อง
กับรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในหัวข้ อ ”นโยบายการ
คลังสาหรับอาหารและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ” ที่กล่าวว่านโยบายด้ านการคลังจะต้ องเพิ่ม
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การจัด เก็ บ ภาษี น า้ หวานอย่ า งน้ อยร้ อยละ 20 ของราคาขายปลี ก จึ ง จะท าให้ ไ ด้ ผ ลลัพ ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพในเรื่ องการลดการบริโภคเครื่ องดื่มที่มีน ้าตาลในปริมาณมากลงได้
จากระดับราคาชาเขียวพร้ อมดื่มสูงขึ ้นหลังการเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน
มีปัจ จัยที่ ส่งผลกระทบต่อภาครัฐ บาล คือ การรับรู้ ข่าวสารเกี่ ยวกับ ภาษี เครื่ องดื่ม ตามปริ มาณ
ความหวานไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อให้ ลดลงได้ และผู้บริ โภคยังไม่มีความตระหนักถึงผลเสียของ
การบริโภคน ้าตาลและยังมีความชื่นชอบในเครื่ องดื่มที่มีรสชาติหวานอยูม่ าก
ส่วนปั จ จัยที่ ส่ง ผลกระทบต่อภาคเอกชนหรื อผู้ป ระกอบการ คือ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ มี อายุ
มากกว่า 40 ปี เพศหญิ ง สถานะภาพโสดยังมีความภักดีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม ระดับราคาของชา
เขียวพร้ อมดื่มเพิ่มสูงขึ ้นยังมี ราคาถูกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคยังตัดสินใจซื ้ออยู่
เนื่องจากเป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่นชอบ ราคาที่เพิ่มขึ ้นจึงไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่ลดลง กลุ่มผู้บริ โภค
ที่ไม่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่มเนื่องจากรสชาติดีและกลุ่มผู้บริโภคที่เลือกซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่ มขนาด
อื่น ๆ นอกเหนือจาก 500 มิลลิลิตรมีการตัดสินใจซื ้อและเต็มใจจ่ายมากกว่า และการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวานและการรับรู้ ผลเสียของน ้าตาลไม่ได้ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อให้ ลดลงได้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม
หลัง การเก็ บ ภาษี เครื่ อ งดื่ ม ตามปริ ม าณความหวาน ผู้ศึก ษามี ข้ อ เสนอแนะออกเป็ น 2 ส่ ว น
ดังต่อไปนี ้
ข้ อเสนอแนะสำหรับภำครัฐบำล
1. ทางภาครัฐบาลต้ องเพิ่ม การประชาสัม พันธ์ ให้ ผ้ ูบริ โภคตระหนั กถึ งผลเสียของการ
บริ โภคน ้าตาล พร้ อมทังเพิ
้ ่มประชาสัมพันธ์ผลดีของภาษีเครื่ องดื่มตามปริมาณความหวานให้ มาก
ยิ่งขึ ้น
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2. ภาครัฐ บาลสามารถออกนโยบายที่ สร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริ โภคหันมาลดการบริ โภค
เครื่ องดื่มที่มีปริมาณน ้าตาลอยูม่ าก
ข้ อเสนอแนะสำหรั บภำคเอกชนหรื อผู้ประกอบกำร
1. เน้ น ท าการตลาดกับ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคกลุ่ม อื่ น ๆ นอกเหนื อจากกลุ่ม ผู้บ ริ โภคที่ มี อ ายุ
มากกว่า 40 ปี เพศหญิง สถานะภาพโสดให้ เกิดภักดีตอ่ ตราสินค้ ามากยิ่งขึ ้น
2. ทาแผนกลยุทธ์ ส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ทาผู้บริ โภครู้ สึกคุ้มค่ามากกว่าเดิม
เช่น การซื ้อ 1 แถม 1 การลดราคา เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการตอกย ้าให้ กบั กลุ่มผู้บริ โภคเห็นว่าชาเขียว
พร้ อมดื่มมีราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ หากมีการปรับขึ ้นราคาแล้ ว
3. ออกแบบขนาดบรรจภัณฑ์ให้ มีขนาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากกลุม่ ผู้บริโภคมี
การตัดสินจ่ายเพิ่มได้ ง่ายกว่ากลุม่ ผู้บริโภคที่ซื ้อชาเขียวพร้ อมดื่มที่มีขนาด 500 มิลลิลิตร
4. สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ อย่างเต็มที่เพื่อเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคให้ มีมากยิ่งขึ ้น
เพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โภคเกอดการรั บ รู้ และมี ค วามตระหนัก ในสิ น ค้ าอยู่ เสมอ เนื่ อ งจากผู้บ ริ โภคไม่ ไ ด้
ตระหนักเรื่ องผลเสียน ้าตาล อีกทังยั
้ งการรับรู้ในเรื่ องภาษีเครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวานก็ไม่ได้
มีผลต่อการัดสินใจซื ้อที่ลดลง
ข้ อเสนอแนะในกำรศึกษำครัง้ ต่ อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรจะศึกษาเพิ่มเติมถึงราคาที่ผ้ บู ริโภคควรจะหยุดซื ้อ ราคาใดจะ
เกิดประสิทธิภาพทางภาษี สูงสุด และผู้บริ โภคมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคาหรื อความ
อ่อนไหวต่อราคามากน้ อยเพียงใด
2. ควรทาการศึกษาพฤติกรรมก่อนซื ้อและหลังซื ้อเพื่อเปรี ยบเทีย บพฤติกรรมการซื ้อว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร
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3. การเลือกกลุ่มผู้บริ โภคตัวอย่างยังเฉพาะเจาะจงในเขตกรุงเทพมหานคร ทาให้ ผลการ
การศึกษาอาจจะยังไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริ โภคในจังหวัดอื่น ๆ หรื อทังประเทศได้
้
ดังนัน้
การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจจะต้ องสอบถามกลุม่ ผู้บริโภคในพื ้นที่อื่น ๆ เพื่อที่สามารถวิ เคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อและอธิบายพฤติกรรมได้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
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ภำคผนวก

ภำคผนวก ก
แบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษา

แบบสอบถำม
ปั จจัยที่มีผลต่ อกำรตัดสินใจเลือกซือ้ ของผู้บริโภคที่มีต่อชำเขียวพร้ อมดื่ม
หลังกำรเก็บภำษีเครื่องดื่มตำมปริมำณควำมหวำน
คำชีแ้ จง
แบบสอบถามเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีต่อชาเขียวพร้ อมดื่ม หลัง
การเก็บภาษี เครื่ องดื่มตามปริ มาณความหวาน จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทา
ให้ ทราบถึงสภาพทัว่ ไปของตลาดและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ชา
เขียวพร้ อมดื่มหลังเก็บภาษี น ้าหวาน เพื่อเป็ นประโยชน์ในเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทัง้
ภาครัฐและเอกชน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ ___________ ปี
3. สถานะ
1. โสด
2. แต่งงานแล้ ว
3. หย่าร้ าง
4. อาชีพ
1.พนักงานบริษัทเอกชน
3.ธุรกิจส่วนตัว
5.นักเรี ยน / นักศึกษา

2. ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.เกษตรกร
6.อื่นๆ โปรดระบุ ______________

5. ระดับการศึกษา
1.มัธยมศึกษาตอนต้ น / ต่ากว่า

2. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
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3.อนุปริญญา / ปวส.
5.ปริญญาโท
7.อื่นๆ โปรดระบุ ______________

4.ปริญญาตรี
6.ปริญญาเอก

6. รายได้ ____________________ บาทต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซือ้ ชาเขียวพร้ อมดื่ม
1. ยี่ห้อที่ซื ้อประจา
1.โออิชิ
2. อิชิตนั
3.ฟูจิชะ
4.อื่นๆ โปรดระบุ ______________
2. ขนาดปริมาณบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ซื ้อบ่อยที่สดุ
1. ปริมาณน้ อยกว่า 500 มิลลิลิตร
2. ปริมาณเท่ากับ 500 มิลลิลิตร
3. ปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร
3. สาเหตุในการซื ้อ
1. เป็ นเครื่ องดื่มที่ชื่นชอบ
3. ต้ องการดับกระหาย
4. ความถี่ในการซื ้อต่อสัปดาห์

2. มีโปรโมชัน่ ส่งเสริมการขาย
4.อื่นๆ โปรดระบุ ______________
จานวน _____________ ครัง้ ต่อสัปดาห์

5. จานวนขวดที่ซื ้อต่อครัง้

จานวน_____________ขวดต่อครัง้

6. ราคาที่ซื ้อประจา

ราคา_____________ต่อขวด

7. ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อต่อครัง้
8. สถานที่ซื ้อเป็ นประจา

จานวน _____________ บาทต่อครัง้
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1.ร้ านสะดวกซื ้อ
3.ห้ างสรรพสินค้ า

2. ซุปเปอร์ เก็ต
4.อื่นๆ โปรดระบุ ______________

9. เหตุผลที่ชื่นชอบชาเขียวพร้ อมดื่ม (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
1. รสชาติดี
2. เป็ นเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
3. หาซื ้อได้ ทวั่ ไป
4. ราคาถูกกว่าเครื่ องดื่มประเภทอื่นๆ
5. อื่นๆ โปรดระบุ ______________
10. เวลาซื ้อ ท่านตัดสินใจซื ้อจากอะไร (เรี ยงลาดับ 1 ถึง 5)
1. รสชาติ
2. ยี่ห้อ
3. ราคา
4. สถานที่ซื ้อ
5. โปรโมชัน่
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติและความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับภาษีนา้ หวาน
1. การรับรู้ผลเสียของการบริโภคน ้าตาล
คาถาม
ทราบ
1. ทาให้ เกิดโรคฟั นผุ
2. เป็ นสาเหตุหลักของโรคเบาหวาน
3. ทาให้ เกิดโรคหัวใจและความดันโลหิต
4. ทาให้ เกิดไขมันสะสมในอวัยวะต่างๆ จนทาให้ อ้วน
5. หากบริ โภคมากเกินไป จะทาให้ ระบบการไหลเวียน
ของเลือดผิดปกติ
6. หากบริ โภคมากเกินไป จะทาให้ ง่วงนอน
7. ทาให้ อารมณ์แปรปรวน
8. หากบริ โภคมากเกินไป จะทาให้ ร่างกายรู้สึกอิ่ม

ไม่ทราบ
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เนื่องจากได้ รับพลังงานที่มากเกินความต้ องการ และ
อาจส่งผลให้ เกิดภาวะขาดสารอาหารเพราะไม่
สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อื่น ๆได้
2. การรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวกับภาษี น ้าหวาน
คาถาม
1. มีการบังคับใช้ กฎหมายภาษี น ้าหวานในประเทศไทย
แล้ ว
2. มีการเรี ยกเก็บภาษี ตามปริมาณน ้าตาลต่อเครื่ องดื่ม
100 มิลลิลิตร และเรี ยกเก็บเป็ นลาดับขัน้
3. ปรับภาษี ขึ ้นทุก 2 ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2566
4. หากมีปริมาณน ้าตาล 0 – 6 กรัมต่อเครื่ องดื่ม 100
มิลลิลิตร จะไม่โดนเรี ยกเก็บภาษี
5. ผู้ประกอบการชาเขียวพร้ อมดื่มต้ องจ่ายภาษีเพิ่มขึ ้น
2 ส่วน คือ ภาษี น ้าหวานที่จดั เก็บขึ ้นตามปริมาณ
ความหวาน และภาษี ตามมูลค่า
3. ทัศนคติตอ่ ภาษีน ้าหวาน
คาถาม
1. เห็นด้ วยหรื อไม่กบั ภาษีน ้าหวาน
2. หากมีมาตรการทางด้ านภาษีน ้าหวานแล้ ว จะทาให้
คนบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีรสหวานลดลง
3. รัฐบาลจะมีรายได้ จากการจัดเก็บภาษีน ้าหวานมาก
ขึ ้น
4. รัฐบาลจะมีรายจ่ายด้ านสาธารณสุขลดลง
5. ผู้ประกอบการจะปรับปรุงสูตรให้ เครื่ องดื่มมีสว่ นผสม
ของน ้าตาลน้ อยลง
6. ผู้ประกอบการจะผลักภาระภาษีมายังผู้บริ โภค

ทราบ

ไม่ทราบ

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลด้ านระดับความเต็มใจจ่ ายเพิ่มขึน้ ของชาเขียวพร้ อมดื่มหลังการเก็บภาษี
เครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน
เหตุการณ์สมมติ
หากรัฐบาลได้ ประกาศใช้ กฎหมายควบคุมน ้าตาลที่มีอยูใ่ นเครื่ องดื่มหลายๆ ประเภท หนึง่
ในนัน้ คือชาเขียวพร้ อมดื่ม หากขณะนี ้ราคาชาเขียวพร้ อมดื่มแบบขวด 500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ
25 บาท จะต้ องมีการปรับราคาขึ ้น ท่านจะยังเลือกซื ้ออยู่หรื อไม่
 ราคาเพิ่มขึ ้น 5 บาท เป็ น 30 บาทต่อขวด
1. ซื ้อ
2. ไม่ซื ้อ
 ราคาเพิ่มขึ ้น 10 บาท เป็ น 35 บาทต่อขวด
1. ซื ้อ
2. ไม่ซื ้อ
 ราคาเพิ่มขึ ้น 15 บาท เป็ น 40 บาทต่อขวด
1. ซื ้อ
2. ไม่ซื ้อ

ประวัตกิ ำรศึกษำและกำรทำงำน
ชื่อ – นำมสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถำนที่เกิด
ประวัตกิ ำรศึกษำ
ตำแหน่ งหน้ ำที่กำรงำนปั จจุบัน
สถำนที่ทำงำนปั จจุบัน
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