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 การศึกษาในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัจากการเก็บภาษีน า้หวาน ผู้บริโภคตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา 
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ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินเลือกซือ้ของผู้บริโภค 
 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินเลือกซือ้ของผู้ บริโภค จากระดับราคาชาเขียว
พร้อมด่ืมสูงขึน้หลังการเก็บภาษีภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน พบว่าการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับภาษีไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ให้ลดลงได้ และผู้บริโภคยงัไม่มีความตระหนกัถึงผลเสีย
ของการบริโภคน า้ตาลและยงัมีความช่ืนชอบในเคร่ืองดื่มท่ีมีรสชาติหวานอยูม่าก  

  
ในขณะท่ีกลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี เพศหญิง สถานะภาพโสดยงัมีความภกัดีตอ่

ชาเขียวพร้อมด่ืม ระดบัราคาของชาเขียวพร้อมด่ืมเพิ่มสูงขึน้ยงัมีราคาถูกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน 
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบ ราคาท่ีเพิ่มขึน้จึงไม่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ท่ีลดลง กลุ่มผู้บริโภค
ท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากรสชาติ ท่ีดีและกลุ่มผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้ชาเขียวพร้อมด่ืม
ขนาดอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 500 มิลลิลิตร มีการตดัสินใจซือ้และเต็มใจจ่ายมากกว่า และการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานและการรับรู้ผลเสียของน า้ตาลไม่ได้ส่งผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้ให้ลดลงได้ 
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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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บทที่ 1 
 

 บทน ำ  
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

“ชาเขียว” เป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมอยา่งตอ่เน่ืองและมีแนวโน้มการบริโภคท่ีเพิ่มขึน้ 
ปัจจบุนัมีการผลิตชาเขียวในรูปแบบของเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปกนัอยา่งแพร่หลายท าให้สะดวกตอ่การ
บริโภค และด้วยรสชาตคิวามอร่อยของชาเขียว แก้กระหายท าให้รู้สกึสดช่ืน รวมไปถึงเทคนิคการ
โฆษณาผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มชาเขียว หรือข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัสรรพคณุของชาเขียวท่ีมีตอ่ร่างกาย 
เชน่ ชว่ยลดระดบัไขมนัในเลือด ลดความอ้วน และป้องกนัโรคมะเร็ง เป็นต้น เป็นแรงจงูใจท าให้
กระแสการบริโภคชาเขียวเพิ่มขึน้ (คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557) แต่
นอกเหนือจากสรรพคณุมากมายของชาเขียว ผู้ประกอบการเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมดื่มได้ผสม
น า้ตาลในปริมาณมากลงไป เพ่ือให้มีรสชาติท่ีดีและสามารถด่ืมได้ทกุเพศทกุวยั ท าให้ชาเขียว
พร้อมดื่มนัน้มีปริมาณน า้ตาลท่ีมากเกินความจ าเป็นและอาจสง่ผลเสียตอ่สขุภาพได้ 
 

น า้ตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งท่ีเป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย น า้ตาล 1 กรัมให้
พลังงาน 4 กิโลแคลอรี โดยเม่ือมีการบริโภคอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตมากเกินความต้องการ 
ร่างกายจะเก็บสะสมในรูปของไกลโคเจนท่ีตับและกล้ามเนือ้ เพ่ือเก็บไว้ใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ส ารองในเวลาท่ีร่างกายขาดพลังงาน แต่หากมีการสะสมของไกลโคเจนมากเกินไป ร่างกายจะ
เปล่ียนเป็นการสะสมในรูปของเซลล์ไขมัน และอาจส่งผลให้เกิดภาวะดือ้ต่ออินซูลิน เกิดเป็นโรค
อ้วน โรคเบาหวาน และโรคท่ีเก่ียวข้องกับเมตาบอลิซึมอ่ืน ๆ และโรคฟันผุตามมาได้ (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2558) 

 
ทัง้นีห้ากเราพิจารณาปริมาณน า้ตาลท่ีผสมอยู่ในเคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ จะพบปริมาณ

น า้ตาลดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ตำรำงท่ี 1.1 ปริมาณน า้ตาลเฉล่ียท่ีผสมอยูใ่นเคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ 
 

ประเภท จ ำนวน (ตัวอย่ำง) 
ปริมำณน ำ้ตำลต่อหน่ึง

หน่วยบริโภคอ้ำงอิง* (กรัม) 
1. นมและผลิตภัณฑ์นม   
นมสด 79 10 
นมปรุงแตง่ 108 18 
2. นมเปรีย้ว / โยเกิร์ต   
นมเปรีย้ว 31 13 
นมเปรีย้วปรุงแตง่ 70 18 
โยเกิร์ต 11 13 
โยเกิร์ตปรุงแตง่ 45 19 
3. น ำ้ผลไม้   
น า้ผลไม้พร้อมดื่ม 203 22 
น า้ผลไม้เข้มข้น 19 ** 
4. เคร่ืองดื่มจำกพืช ผัก 

ธัญพืช รวมทัง้นมถ่ัว
เหลือง 

  

น า้ผกัพร้อมด่ืม 126 19 
น า้ผกัเข้มข้น 5 ** 
นมถัว่เหลืองพร้อมด่ืม 79 13 
เคร่ืองด่ืมธญัพืช / ธญัญาหาร
พร้อมดื่ม 

54 11 

เคร่ืองด่ืมธญัพืช / ธญัญาหารปรุง
ส าเร็จชนิดผง 

28 ** 

เคร่ืองด่ืมสมนุไพรพร้อมดื่ม เชน่ 
ขิง หลอ่ฮัง้ก๊วย เก๊กฮวย 

20 17 

เคร่ืองด่ืมสมนุไพรชนิดผง 14 ** 
5. ชำ กำแฟ   
ชาพร้อมดื่ม 74 16 
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ตำรำงท่ี 1.1 (ตอ่) ปริมาณน า้ตาลเฉล่ียท่ีผสมอยูใ่นเคร่ืองดื่มประเภทตา่งๆ 
 

ประเภท จ ำนวน (ตัวอย่ำง) 
ปริมำณน ำ้ตำลต่อหน่ึง

หน่วยบริโภคอ้ำงอิง* (กรัม) 
ชาส าเร็จรูปชนิดผง 29 ** 
กาแฟพร้อมดื่ม 12 15 
กาแฟส าเร็จรูปชนิดผง 79 ** 
6. น ำ้อัดลม   
น า้หวานอดัก๊าซ 59 25 
น า้หวานอดัก๊าซสตูรไมมี่น า้ตาล 8 0 
7. เคร่ืองดื่มเกลือแร่   
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่พร้อมดื่ม 12 19 
8. เคร่ืองดื่มที่มีน ำ้ตำลและ

คำเฟอีนเป็นส่วนประกอบ 
  

พร้อมดื่ม 16 32 
9. เคร่ืองดื่มอ่ืนๆ   
น า้หวานเข้มข้น 6 ** 
เคร่ืองด่ืมแตง่กลิ่นรส เชน่ น า้รส
ผลไม้ 

55 15 

หมายเหต ุ  * หนว่ยบริโภคอ้างอิง ตามบญัชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 
182) พ.ศ. 2540 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ก าหนด 

 นมและผลิตภณัฑ์นม เทา่กบั 200 มิลลิลิตร 

 นมเปรีย้ว/โยเกิร์ต เทา่กบั 150 มิลลิลิตร 

 เคร่ืองด่ืมพร้อมบริโภค เท่ากบั 200 มิลลิลิตร 
** ผลิตภณัฑ์ประเภทผงส าเร็จรูปหรือชนิดเข้มข้น ท่ีต้องมีการละลายน าก่อนการ
บริโภคตาม ปริมาณท่ีก าหนดของผลิตภณัฑ์นัน้ จงึมีเพียงคา่ปริมาณน า้ตาลตอ่
หนึง่หนว่ยบริโภคของผลิตภณัฑ์ 

ท่ีมา: กระทรวงสาธารณสขุ (2558)  
 



4 
 

จากตารางจะพบว่าชาพร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีปริมาณน า้ตาลโดยเฉล่ียต่อหนึ่งหน่วย
บริโภคอ้างอิงอยู่ในปริมาณสูง นั่นคือ 16 กรัม ซึ่งน้อยกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทท่ีมีน า้ตาลและ
คาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ น า้อดัลมแบบพร้อมด่ืม น า้ผลไม้พร้อมด่ืม น า้ผักพร้อมด่ืม นมเปรีย้ว
และนมปรุงแต่ง ท่ีมีปริมาณน า้ตาลโดยเฉล่ียต่อหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงท่ี 32 กรัม 25 กรัม 22 
กรัม 19 กรัมและ 18 กรัมตามล าดบั 
 

โดยเคร่ืองด่ืมท่ีกล่าวมานัน้ล้วนแล้วแต่มีปริมาณน า้ตาลท่ีมากกว่าปริมาณท่ีเหมาะสมท่ี
ควรบริโภคตอ่วนั ซึง่ปริมาณน า้ตาลท่ีเหมาะสมท่ีควรบริโภคตอ่วนัมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1.2 

 
ตำรำงท่ี 1.2 ปริมาณน า้ตาลท่ีเหมาะสมท่ีควรบริโภคตอ่วนั 
 

ช่วงอำยุ 
ควำมต้องกำรพลังงำน 

(กิโลแคลอรี/วัน) 
ปริมำณน ำ้ตำลไม่ควรเกิน 

(ช้อนชำ/วัน) 
เดก็อาย ุ6 – 13 ปี 
หญิงวยัท างานอาย ุ25 – 60 ปี 
ผู้สงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป 

1,600 4 

วยัรุ่นหญิงชายอาย ุ14 – 25 ปี 
ชายวยัท างานอาย ุ25 – 60 ปี 

2,000 6 

หญิงชายท่ีใช้พลงังานมมากๆ 
เชน่ เกษตรกร ผู้ ใช้แรงงาน 
นกักีฬา 

2,400 8 

หมายเหต:ุ น า้ตาล 1 ช้อนชา = 4 กรัม 
ท่ีมา: นิตยาสารหมอชาวบ้าน (2551)  
 

จากตารางจะพบว่าปริมาณน า้ตาลท่ีคนทั่วไปควรบริโภคอยู่ท่ี 4 – 6 ช้อนชาต่อวันหรือ
เท่ากับ 16 – 24 กรัมเท่านัน้ ซึ่งเคร่ืองด่ืมหลายประเภทมีปริมาณน า้ตาลท่ีสูงมาก ซึ่งหากปริโภค
เพียงหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงหรือ 200 มิลลิลิตร ผู้บริโภคก็จะได้รับปริมาณน า้ตาลท่ีมากกว่าร้อย
ละ 50 ของปริมาณน า้ตาลท่ีควรบริโภคต่อวัน และชาเขียวพร้อมด่ืมก็จัดอยู่เคร่ืองด่ืมประเภท
เหลา่นัน้ 
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รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองการบริโภคน า้ตาลในปริมาณท่ีไม่เหมาะสมนี ้โดย
เม่ือวันท่ี  26 เมษายน พ.ศ. 2559 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปท.) มีมติเห็นชอบ รายงานของ
คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สปท. เร่ือง การ
ป้องกันและควบคมุปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในประเด็นการจดัเก็บภาษี
เคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณน า้ตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ มีสาระส าคญัคือการเสนอจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของน า้ตาล อาทิ น า้อดัลม ชาเขียว กาแฟ เคร่ืองด่ืมชูก าลัง 
เป็นต้น (The Standard. 2560) 

 
และเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้มีพระราชบญัญัติสรรพาสามิตใหม่ออกมา 

โดยกรมสรรพสามิตเป็นผู้ด าเนินการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานโดยได้จดัเก็บอตัรา
ตามมูลค่าและตามปริมาณความหวานของเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์รวมทัง้จัดเก็บภาษีตาม
ปริมาณความหวานของเคร่ืองด่ืมผงและเคร่ืองด่ืมเข้มข้นเพิ่มเติม เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนกัถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพหากบริโภคเคร่ืองด่ืมดงักล่าว โดยในระยะแรกจะไม่เพิ่มภาระภาษีมากนัก 
แตห่ลงัจาก 2 ปี ภาระภาษีจะเพิ่มขึน้ และปรับเพิ่มขึน้ทกุ 2 ปีจนถึงปี พ.ศ.2566 (กรมสรรพสามิต, 
2560) โดยอัตราภาษีน า้หวานในช่วง 2 แรกมีผลบังคบัใช้ไปแล้วตัง้แต่ 16 กันยายน พ.ศ.2560 
จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2562 ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.3 

 
ตำรำงท่ี 1.3 อตัราภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานท่ีกรมสรรพสามิตเรียกเก็บในชว่งปี    
                    พ.ศ.2560 – 2562 
  

ปริมำณน ำ้ตำลต่อ 100 มิลลิลิตร ภำษีที่เรียกเก็บต่อลิตร 
0 – 6 กรัม ไมเ่รียกเก็บ 

มากกวา่ 6 – 8 กรัม 10 สตางค์ 
มากกวา่ 8 – 10 กรัม 30 สตางค์ 
มากกวา่ 10 – 14 กรัม 50 สตางค์ 
มากกวา่ 14 กรัมขึน้ไป 1 บาท 

ท่ีมา: กรรมสรรพสามิต (2560) 
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แตห่ากอตัราภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานได้ปรับขึน้อย่างเต็มรูปแบบในวนัท่ี 1 
ตลุาคม พ.ศ.2566 จะท าให้อตัราภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานท่ีกรมสรรพสามิตเรียกเก็บ
เป็นดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.4   
 
ตำรำงท่ี 1.4 อตัราภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานท่ีกรมสรรพสามิตเรียกเก็บตัง้แตว่นัท่ี     
                   1 ตลุาคม พ.ศ.2566  
 

ปริมำณน ำ้ตำลต่อ 100 มิลลิลิตร ภำษีที่เรียกเก็บต่อลิตร 
0 – 6 กรัม ไมเ่รียกเก็บ 

มากกวา่ 6 – 8 กรัม 1 บาท 
มากกวา่ 8 – 10 กรัม 3 บาท 
มากกวา่ 10 กรัมขึน้ไป 5 บาท 

ท่ีมา: กรรมสรรพสามิต (2560) 
 

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เคยแสดง
ทศันะไว้ว่า ภาษีจะต้องไม่สูงไปจนท าให้ราคาสูงมากเสียจนผู้บริโภคเลิกซือ้ เพราะผู้ผลิตจะอยู่
ไม่ได้ แต่ภาษีก็จะต้องไม่ต ่าจนเกินไปจนท าให้ผู้ บริโภครู้สึกว่าราคาท่ีสูงขึน้ไม่ได้มีผลต่อการ
ตดัสินใจ ความยากจึงอยู่ท่ีการก าหนดความเหมาะสมของภาษี สิ่งเหล่านีภ้าษาวิชาการเรียกว่า 
‘ความยืดหยุ่นของอปุสงค์ท่ีมีตอ่ราคา’ ซึ่งผู้บริโภคแตล่ะกลุ่มจะมีการตอบสนองตอ่ราคาท่ีแพงขึน้
ไมเ่หมือนกนั (The Standard, 2560) 
 
 ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้ อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ประธาน
เครือข่ายไม่กินหวาน กล่าวว่าการปรับพฤติกรรมผู้ บริโภคให้ลดปริมาณน า้ตาลเช่ือว่าเป็น
มาตรการในระยะยาว เพราะจากการศึกษาในต่างประเทศพบว่ามาตรการทางด้านภาษีถือเป็น
เคร่ืองมือในการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ แตอ่ตัราภาษีจะต้องสงูไม่น้อยกว่า 20% จึงเช่ือว่า การ
ปรับภาษีจะชว่ยปรับพฤตกิรรมในระยะยาว เพราะการขึน้ภาษีมีลกัษณะขึน้แบบขัน้บนัไดปรับเพิ่ม
ในทกุ 2 ปี (หนงัสือพิมพ์โพสต์ทเูดย์, 2560) สอดคล้องกบัรายงานขององค์การอนามยัโลก (World 
Health Organization: WHO) ในหัวข้อ ”นโยบายการคลังส าหรับอาหารและการป้องกันโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รัง” ท่ีกลา่ววา่นโยบายด้านการคลงัจะต้องเพิ่มการจดัเก็บภาษีน า้หวานอยา่งน้อยร้อยละ 
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20 ของราคาขายปลีกจงึจะท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในเร่ืองการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมี
น า้ตาลในปริมาณมากลงได้  

 
ซึ่งราคาปัจจุบันราคาของชาเขียวพร้อมด่ืมหลังจากท่ีปรับขึน้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2560 มีราคาดงัตารางท่ี 1.5  
 
ตำรำงท่ี 1.5 ตารางแสดงราคาชาเขียวพร้อมดื่มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ตรำยี่ห้อ 
ปริมำณ 

(มิลลิลิตร) 

ปริมำณ
น ำ้ตำล 
(กรัม) 

รำคำเดมิ 
(บำท) 

รำคำใหม่ 
(บำท) 

อิชิตนั กรีนที รสต้นต ารับ 420 ไมร่ะบ ุ 16 20 

อิชิตนั กรีนที รสจมกูข้าว
ญ่ีปุ่ น 

420 25 16 20 

อิชิตนั กรีนที รสน า้ผึง้
มะนาว 

420 45 16 20 

อิชิตนั กรีนที รสต้นต ารับ 600 ไมร่ะบ ุ 20 25 

อิชิตนั กรีนที รสจมกูข้าว
ญ่ีปุ่ น 

600 ไมร่ะบ ุ 20 25 

อิชิตนั กรีนที รสน า้ผึง้
มะนาว 

600 35 29 25 

โออิชิ กรีนที รสแตงโม 380 ไมร่ะบ ุ 16 20 

โออิชิ กรีนที รสส้มยชู ุ 380 22 16 20 

โออิชิ กรีนที รสข้าวญ่ีปุ่ น 380 11 16 20 

โออิชิ กรีนที รสองุ่นเคียว
โฮ 

380 23 16 20 

โออิชิ กรีนที รสน า้ผึง้
มะนาว 

380 22 16 20 
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ตำรำงท่ี 1.5 (ตอ่) ตารางแสดงราคาชาเขียวพร้อมดื่มเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

ตรำยี่ห้อ 
ปริมำณ 

(มิลลิลิตร) 

ปริมำณ
น ำ้ตำล 
(กรัม) 

รำคำเดมิ 
(บำท) 

รำคำใหม่ 
(บำท) 

โออิชิ กรีนที รสต้นต ารับ 500 15 20 25 

โออิชิ กรีนที รสข้าวญ่ีปุ่ น 500 15 20 25 

โออิชิ กรีนที รสน า้ผึง้
มะนาว 

500 28 20 25 

ฟจูิชะ รสเทสตี ้ 500 ไมร่ะบ ุ 25 30 

ฟจูิชะ รสเนเจอรัล 500 ไมร่ะบ ุ 25 30 

ท่ีมา: จากการส ารวจ (2560) 
 

จะเห็นได้ว่าราคาท่ีปรับขึน้จะอยู่ในช่วง 20 – 30 บาท แตห่ากมีการปรับราคาเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 20 จากราคาขายปลีกเดิมท่ี 25 บาท ซึ่งตามรายงานขององค์การอนามยัโลกท่ีอ้างว่าจะท าให้
การบงัคบัใช้ภาษีนัน้เกิดประสิทธิภาพ และหากราคาเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 10 และ 5 ของราคาขาย
ปลีกท่ีเพิ่มขึน้ จะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด ดงันัน้งานวิจยัฉบบันีจ้ึงได้
ท าการศึกษาปัจจยัใดท่ียงัส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัจาก
การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน และระดบัราคาใดท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่ายเพิ่มมาก
ท่ีสดุ เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมสรรพสามิตในการปรับ
เพิ่มอัตราภาษีให้มีความเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขในการออกโครงการรณรงค์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการบริโภคน า้ตาลในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น หรือผู้ ผลิตชาเขียวพร้อมด่ืมใน
การออกกลยทุธ์ทางการตลาด ทัง้การตัง้ราคาและโปรโมชัน่ให้เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ  

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 
1. เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคมของผู้บริโภคเคร่ืองดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม

หลงัจากการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
ทราบถึงสภาพทัว่ไปของตลาดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมี

ตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัเก็บการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
เชิงนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมสรรพสามิตในการปรับอัตราภาษีให้มีความ
เหมาะสม กระทรวงสาธารณสขุในการออกโครงการรณรงค์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคน า้ตาล
ในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น หรือผู้ ประกอบการชาเขียวพร้อมด่ืมในการออกกลยุทธ์ทาง
การตลาด ทัง้การตัง้ราคาและโปรโมชัน่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากท่ีสุดและเกิดความพึงพอใจ
สงูสดุ 

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
ในการศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืมหลงั

การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานนัน้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ด้วย Ordered Logistic Regression 

 
ในการเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้ บริโภคตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 250 คน ในระหวา่งวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data)  
เป็นข้อมูล ท่ีได้จากการสอบถามผู้ บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการสุ่ม ผู้ ตอบ

แบบสอบถามแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกผู้ ตอบ
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แบบสอบถามแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนผู้บริโภคท่ีบริโภคชา
เขียวพร้อมด่ืมได้อย่างแน่นอน โดยเยาวรัตน์ ศรีวรานนัท์ (2556) ได้ท าการศกึษาความเต็มใจจ่าย
ของผู้ บริโภคในจังหวัดขอนแก่นท่ีมีต่อเนือ้สุกรอินทรีย์ และประทานทิพย์  กระมล (2557) ได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษในตลาด
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบล าดบั (Ordered logistic 
regression) ซึ่งได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภคตวัอย่างท่ี 222 และ 200 คน ตามล าดบั จะ
เห็นได้ว่าในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบล าดบั (Ordered logistic regression) สามารถ
ประเมินผลการศึกษาได้จากการเก็บแบบสอบถามท่ีอยู่ระหว่าง 200 – 250 ตัวอย่าง ดังนัน้
งานวิจยัฉบบันีจ้ึงได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริโภคตวัอย่างทัง้หมด 250 คน เน่ืองจากใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสจิกแบบล าดบั (Ordered logistic regression) เชน่เดียวกนั 
 

2. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากบทความ วารสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ จากส่ือออนไลน์และ

ออฟไลน์ทัง้ของภาครัฐและเอกชน มาคดักรองข้อมลูเพื่อให้สอดคล้องกบัการงานวิจยัฉบบันี ้
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมดื่ม หลงัการ
เก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู โดยแบบสอบถาม
แบง่ออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศกึษา รายได้ตอ่เดือน 
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซือ้ชาเขียวพร้อมด่ืม ได้แก่  ย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า ขนาด

ปริมาณบรรจภุณัฑ์ท่ีซือ้บอ่ยท่ีสดุ สาเหตใุนการซือ้ ความถ่ีในการซือ้ จ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้ ราคา
ท่ีซือ้ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้ สถานท่ีซือ้เป็นประจ า เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืม การให้
คะแนนในการตดัสินใจซือ้จากสิ่งใด 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านทศันคติ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความ
หวาน ได้แก่ การรับรู้ผลเสียของการบริโภคน า้ตาล การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตาม
ปริมาณความหวาน ทศันคตติอ่ภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่มของชาเขียวพร้อมด่ืมหลังการเก็บภาษี

เคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ได้แก่ ความเต็มใจจ่ายน้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 20 ของราคา
ขายปลีกเดิม ความเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้และ
ความเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้  แล้วให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเลือกระดบัราคาท่ีเพิ่มขึน้และสามารถยอมรับราคานัน้ได้  

 
สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเก่ียวกบัการศกึษา 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
แบง่การวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ส าหรับการอธิบายวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 คือ เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคม

ของผู้ บริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบคา่เฉล่ีย ความถ่ี ร้อยละ 

 
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ส าหรับการอธิบายวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ของ

ผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบล าดับ (Ordered logistic regression) ซึ่งได้ก าหนดตัวแปร
ตา่งๆ ไว้ดงันี ้

 
2.1 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ระดบัของของความเต็มใจจ่ายเพิ่ม

ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัจากการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน เป็น
ตวัแปรเชิงกลุ่มแบบอนัดบัสเกล 4 อนัดบั (Ordinal scale) ซึ่งจะให้ค่าการกะประมาณท่ีถูกต้อง
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และไม่เอนเอียงมากกว่าการวิเคราะห์แบบการถดถอยโลจิสติกแบบหลายทาง (Multinomial 
logistic regression) (เยาวรัตน์ ศรีวรานนัท์ อ้างถึง Greene, 2008)  
 

2.2 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ระดบัความเตม็
จา่ยเพิ่มประกอบด้วย 3 สว่น คือ ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของผู้บริโภค ด้านพฤตกิรรมการซือ้ชา
เขียวพร้อมด่ืม และด้านทศันคตแิละความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความ
หวาน



บทที่ 2 
 

กำรตรวจเอกสำร 
 

ในการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อม
ด่ืมหลังการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน” ผู้ท าวิจัยได้แบ่งการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และกรอบแนวความคดิมีแบง่เป็น 3 สว่น ได้แก่  

สว่นท่ี 1 สว่นของแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
1. แนวคิดเร่ืองความเตม็ใจท่ีจะจา่ย (Willingness to pay) 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
3. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression) 
4. การวิเคราะห์โลจิสตกิแบบเรียงล าดบั (Ordered Logistic Regression) 

สว่นท่ี 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
สว่นท่ี 3 กรอบแนวความคดิ โดยทัง้ 3 สว่น มีรายละเอียดดงันี ้
 

ส่วนของแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

แนวคิดเร่ืองควำมเตม็ใจที่จะจ่ำย (Willingness to pay) 
 

ความยินดีหรือความเต็มใจของผู้บริโภคท่ีพร้อมจะจ่ายส าหรับสินค้าหรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่ง การท่ีผู้บริโภคจะยินดีจ่ายค่าสินค้านัน้ย่อมขึน้อยู่กบัราคาประเมินค่าสินค้าหรือบริการ
นัน้ของผู้บริโภค และขึน้อยู่กบัว่าผู้บริโภคมีความสามารถท่ีจะจ่ายได้มากน้อยเพียงใด ด้วยความ
ยินดีท่ีจะจ่ายนีถื้อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอุปสงค์ท่ีทรงประสิทธิผล โดยปัจจยัท่ีมีผลให้อุปสงค์
ส าหรับส าหรับสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งๆ เปล่ียนแปลงได้แก่ ระดับรายได้ของผู้บริโภค ราคา
สินค้าชนิดอ่ืนท่ีใช้ประกอบกันหรือทดแทนกัน รสนิยมของผู้ บริโภค จ านวนผู้ บริโภ คและการ
คาดคะเนเก่ียวกบัราคาในอนาคต (ภราดร ปรีชาศกัดิ,์ 2549) 
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แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกำรตัดสินใจซือ้ 
 

จากการค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ สามารถสรุปความหมายของ
การตดัสินใจ ดงันี ้

การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือกซึ่งคาดหวังว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึง
พอใจจากปัญหาใดปัญหาหนึ่ง แม้ว่าการตดัสินใจในการบริหารไม่ได้เร่ิมต้นหรือสิน้สุดด้วยการ
ตดัสินใจ เพราะต้องมีการก าหนดปัญหาก่อนจงึจะตดัสินใจแล้วจงึน าไปปฏิบตัิ (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2540, 231)  
 

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ตา่งๆท่ีมีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมกัจะต้องตดัสินใจในทางเลือกตา่งๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยท่ี
เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการท่ีส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 
 

การจากค้นคว้าสามารถสรุปความหมายของการตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือก
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางเลือก  โดยปัจจยัท่ีก าหนดการตดัสินใจจะเป็นทัง้
ปัจจยัภายในและภายนอกของผู้ตดัสินใจเอง 

 
โดยกระบวนการตัดสินใจเลือกของผู้ บริโภค สามารถเป็นล าดับขัน้ 5 ล าดับ ดังนี ้(ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2540:145)  
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ภำพท่ี 1 ล าดบัขัน้การตดัสินใจเลือกของผู้บริโภค 
ท่ีมา: ศริิวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2540) 
 
กำรวิเครำะห์กำรถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression) 
 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) ถูกน ามาใช้เพ่ือท านายว่าจะ
เกิดเหตกุารณ์หนึ่งขึน้หรือไม่ หรือมีโอกาสเกิดขึน้มากน้อยเพียงใด โดยมีการก าหนดค่าตวัแปรตวั
หนึ่งหรือหลายตัวท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการเกิดเหตุการณ์นัน้ๆ และในท่ีสุดก็จะท าให้เราเข้าใจ
สาเหตกุารเกิดเหตกุารณ์นัน้ๆ ได้ในท่ีสดุ (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, 2551) 

 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) คือ วิธี ท่ีน ามาใช้วิเคราะห์

ข้อมูลท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงคณุภาพ 2 ทางเลือก (Binary Response) เช่น เกิดเหตกุารณ์
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และไม่เกิดเหตุการณ์  หรือเลือกและไม่เลือก เป็นต้น ซึ่งค่าประมาณของตัวแปรตามจาก
แบบจ าลองจะเป็นคา่ความนา่เป็นของการเกิดเหตกุารณ์โดยมีคา่ในชว่ง 0 - 1  

 

ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1  +  𝛽2𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑛𝑋𝑛 

 

ทัง้นีก้ารประมาณแบบจ าลองจะใช้วิธีความนา่จะเป็นสงูสดุ (Max imum L ike l ihood 
Estimation: MLE) แทนวิธีก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least Square: OLS) เน่ืองจาก
แบบจ าลองโลจิท มีลกัษณะไมเ่ป็นเส้นตรง (Nonlinear Model) รูปทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิท คือ 

 

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑍𝑖) = 𝐹(𝛼 +  𝛽𝑋𝑖)  =    
1

1+ 𝑒−𝑍𝑖
  =  

1

1+ 𝑒−(𝛼+𝛽𝑋𝑖 )
 

 
เม่ือพิจารณาจากสมการ ถ้าเราคณูทัง้สองข้างของสมการด้วย   1 + 𝑒−𝑍𝑖   จะได้ 
 

(1 + 𝑒−𝑍𝑖    )𝑃𝑖      =      1 
 

หารทัง้สองข้างด้วย 𝑃𝑖  
 

               1 + 𝑒−𝑍𝑖     =      
1

𝑃𝑖
 

 

                                𝑒−𝑍𝑖     =      
1 − 𝑃𝑖
𝑃𝑖

 

 
หรือ 

                                𝑒−𝑍𝑖     =      
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
 

 

 
หา Log ของทัง้สองข้าง จะได้วา่   

                                            𝑍𝑖        =      𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) 
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โดยท่ี e = ฐานของ Natural Log ซึง่มีคา่ประมาณ 2.718 
 𝑃𝑖  = โอกาสท่ีเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ i 
 F = ฟังก์ชัน่ความนา่จะเป็นแบบสะสมโลจิสติก 
 α = คา่คงท่ี 
 β = คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ (coefficient) 
 
ดงันัน้  

𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
)     =      𝑍𝑖     =      𝛼 +  𝛽𝑋𝑖  

 
 ผลท่ีได้จากการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระแตล่ะตวัในแบบจ าลองโลจิทโดย 
Maximum likelihood method ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีได้จะอยู่ในรูปของ odd ratio ระหว่างความน่าจะ
เป็นท่ีจะเกิดขึน้ของเหตกุารณ์กับความน่าจะเป็นท่ีจะไม่เกิดขึน้ โดยแบบจ าของสามารถเขียนใน
รูปแบบสมการทัว่ไปได้ ดงันี ้
 

 𝑍𝑖        =      𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
)     =      𝑎 + 𝑏1𝑋1 + …+  𝑏𝑖𝑋𝑖    

 
การหาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของสมัประสิทธ์ิของแตล่ะตวัแปรอิสระ (Xi) 

นัน่คือ หากมีการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระไป 1 หน่วย จะส่งผลต่อโอกาสของเหตกุารณ์ท่ีจะ
เกิดขึน้ไปในทิศทางใด สามารถหาได้โดย 

  
𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑋𝑖

    =      
𝑒𝑍𝑖

(1 + 𝑒𝑍𝑖)2
∗ 𝑏𝑖  

 
จากข้อมูลของทฤษฎีท่ีกล่าวไปนัน้จะเป็นในส่วนของวิเคราะห์ของ  Binary Logistic 

Regression ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็น  2 ทางเลือก คือ
เหตกุารณ์ท่ีจะเกิด (1) และเหตกุารณ์ท่ีจะไม่เกิด (0) แตส่ าหรับการวิเคราะห์ในงานวิจยัฉบบันี ้จะ
ใช้การวิเคราะห์โลจิสติกแบบเรียงล าดบั คือตวัแปรตามท่ีวิเคราะห์ออกมานัน้มีลกัษณะเป็นระดบั
การวดัแบบมาตรเรียงล าดบั 
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กำรวิเครำะห์โลจิสตกิแบบเรียงล ำดับ (Ordered Logistic Regression) 
 

อัครพงศ์ อัน้ทอง (2550) ได้กล่าวถึงข้อมูลทางเศรษฐมิติในบางครัง้ ตัวแปรตามมี
ลักษณะเป็นทางเลือกท่ีเป็นล าดับต่อเน่ืองกัน (มีระดับการวัดแบบมาตรเรียงล าดับ: Ordinal 
scale) เช่น กรณีของการส ารวจความคิดเห็น, การให้ล าดบัความพึงพอใจ (Satisfaction rating) 
เป็นต้น ค่าของตัวแปรตามในลักษณะดังกล่าวมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกด้วยความน่าจะเป็น 
(Probability) ค่าหนึ่ง ดงันัน้แบบจ าลองพืน้ฐานของ Ordered Logistic Regression จะมีตวัแปร
ตามเป็นตวัแปรแฝงท่ีไมส่ามารถสงัเกตได้เชน่เดียวกบั Binary ดงันี ้

 

𝑦∗     =      𝑋′𝛽 +  𝜀 

 

ส าหรับสิ่งท่ีสงัเกตได้ คือ 

𝑦𝑖     =     

{
  
 

  
 
0             𝑖𝑓     𝑦 ≤  𝜇1 
1       𝑖𝑓 𝜇1 ≤ 𝑦 ≤  𝜇2
2      𝑖𝑓 𝜇2 ≤ 𝑦 ≤  𝜇3

.

.

.
𝑗            𝑖𝑓 𝜇𝑗−1 ≤ 𝑦 

 

 

เม่ือสมมติวา่  𝜀i มีการแจกแจงแบบปกตสิ าหรับทกุๆ คา่ i และเป็นอิสระตอ่กนั แบบจ าลองท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์จะถกูเรียกว่า Ordered Probit แตถ้่า 𝜀i มีการแจกแจงแบบ Logistic แบบจ าลองท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์จะถูกเรียกว่า Ordered Logistic (เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์ Binary Models ท่ี

มีแบบจ าลอง Probit และ Logit) สมมติว่าในกรณีท่ี 𝜀i  มีการแจกแจงแบบปกติสามารถหาความ
นา่จะเป็นท่ีทางเลือกแตล่ะทางจะถกูจดัล าดบัได้ ดงันี ้
 

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)              

 
ความนา่จะเป็นข้างต้นจะต้องมีคา่เป็นบวกดงันัน้จงึมีเง่ือนไขเพิ่มเตมิวา่ 

 
0 <  𝜇1 < 𝜇2 < … .  <  𝜇𝐽−1  

 

𝜇 และ 𝛽 เป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่รู้ค่าและจะถูกประมาณค่าพร้อมกันด้วยวิธี Maximum 

likelihood ค่า 𝛽 เป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีอยู่ในแบบจ าลอง   𝑦𝑖
∗  ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรแฝง (หรือความนา่จะเป็น) 
 
 ส าหรับแบบจ าลองนี ้ค่าสมัประสิทธ์ิจะยงัไม่ใช่ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) 
โดยสามารถผลกระทบสว่นเพิ่มของโลจิสตกิแบบเรียงล าดบัได้ ดงันี ้
 

     
𝜕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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ส่วนของงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
งำนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับควำมเตม็ใจจ่ำย 
 
 จรินทร์ ชลไพศาล (2549) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเต็มใจท่ีจะจ่ายส าหรับสินค้าเนือ้สุกร
อินทรีย์ ผลการศกึษา พบว่า ผู้บริโภคเนือ้สกุรส่วนใหญ่มีทศันคติตอ่สินค้าเกษตรอินทรีย์คอ่นข้างดี 
แต่คิดว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย  และคิดว่าข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัสินค้าเกษตรอินทรีย์มีไม่เพียงพอ นอกจากนีผ้ลการศกึษาพบว่าค่าความเต็มใจท่ี
จะจ่ายระดบัราคาส่วนตา่งสงูสดุระหว่างเนือ้สกุรอินทรีย์กบัเนือ้สุกรธรรมดา  1 กิโลกรัม (Mean of 
MWTP) มีคา่ประมาณ 25 บาทตอ่กิโลกรัม ซึง่หมายความว่า หากผู้ผลิตเนือ้สกุรอินทรีย์ตัง้ราคาสงู
กว่าเนือ้สุกรธรรมดา 25 บาทต่อกิโลกรัม จะมีผู้บริโภคประมาณ 50% ท่ีซือ้เนือ้สุกรอินทรีย์ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ผลิตสามารถประเมินศกัยภาพของตนได้ว่าจะเลือกผลิตสินค้าเนือ้สกุรอินทรีย์หรือไม่  เม่ือ
เทียบระหวา่งผลตอบแทนท่ีคาดว่าได้รับกบัต้นทนุการผลิตเนือ้สกุรอินทรีย์ ในขณะท่ีปัจจยัส าคญั
ท่ีเป็นตัวก าหนดความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผู้ บริโภค  ได้แก่ ระดับราคาส่วนต่างระหว่างเนือ้สุกร
อินทรีย์กับเนือ้สุกรธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความเต็มใจท่ีจะจ่าย  
ในขณะท่ีรายได้ต่อเดือน ความกังวลเก่ียวกับสุขภาพจากการบริโภคอาหาร ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และทัศนคติต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับความเต็มใจท่ีจะจ่าย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและงานศึกษาในอดีต ผลการศึกษา
ดงักล่าวจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
สามารถน าไปใช้ด าเนินนโยบายสง่เสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อยา่งเหมาะสม 
 
 จินดานาถ  กิตติสมบรูณ์สขุ (2558) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความพึงพอใจและความเตม็ใจจ่าย
ของผูบริโภคในการซือ้นม UHT ท่ีผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน สังเกตฉลากระบุคุณค่าทางโภชนาการเป็นบางครัง้ ผู้ บริโภค
ประมาณ 1 ใน 3 จะไมท่ราบวา่ในท้องตลาดมีผลิตภณัฑ์นม UHT ท่ีผสมนมผง แตค่นสว่นใหญ่ก็มี
ความเห็นว่านมโคสดแท้เป็นวัตถุดิบท่ีดีกว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ ปัจจยัวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต รองลงมา 
คือ ปริมาณไขมนั ปริมาณน า้ตาล และการแตง่กลิ่น ตามล าดบั สว่นปัจจยัราคาไมไ่ด้มีผลตอ่ความ
พึงพอใจของผู้บริโภคมากนกั นอกจากนีย้งัพบว่า ผู้บริโภคจะเต็มใจจ่ายเพิ่มให้กับนม  UHT ผลิต
จากนมโคแท้ 100 % ประมาณ 8 บาท ตอ่ 200 มิลลิลิตร  
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งำนวิจัยท่ีเก่ียวกับชำเขียวพร้อมดื่ม 
 

ธีรศกัดิ์ เจริญวฒุิวนพนัธ์ (2552) ได้ศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภคชาเขียวพร้อมดื่มใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผู้ บริโภคชาพร้อมด่ืมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ในช่วง 20 – 29 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และเป็นนักเรียน นิสิต 
นกัศึกษา รายได้อยู่ในช่วง 5,000 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ด้านประโยชน์และ
โทษของชา โดยมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 5.71 จากคะแนนรวม 13 คะแนน ทัง้นีไ้ด้ใช้แบบจ าลองมลัติ
โนเมียลโลจิทในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค ซึง่แบง่ผู้บริโภคออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เลือกด่ืมชาพร้อมพร้อมด่ืมรสธรรมชาติ ไม่ผสมน า้ตาล กลุ่มท่ี 2 เลือกด่ืมรสต้น
ต ารับท่ีมีสว่นผสมเฉพาะน า้ตาลหรือสารให้ความหวาน กลุม่ท่ี 3 เลือกด่ืมรสท่ีมีส่วนผสมอ่ืนๆ เป็น
ส่วนประกอบ ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อความน่าจะเป็นในการเลือกรสต้นต ารับในทิศทาง
ตรงกันข้าม ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีผลตอ่ความน่าจะเป็นในการบริโภคชาพร้อมด่ืมรสต้นต ารับใน
ทิศทางตรงกนัข้าม และมีผลต่อความน่าจะเป็นในการบริโภคชาพร้อมด่ืมรสท่ีมีส่วนผสมอ่ืนๆ ใน
ทิศทางเดียวกนั ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลตอ่ความนา่จะเป็นในการบริโภคชาพร้อมด่ืม
รสธรรมชาติไม่ผสมน า้ตาล และรสต้นต ารับในทิศทางเดียวกัน วัตถุประสงค์ในการด่ืมมีผลต่อ
ความนา่จะเป็นในการบริโภคชาพร้อมดื่มรสธรรมชาตไิมผ่สมน า้ตาลเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกนั แต่
มีผลตอ่ความนา่จะเป็นในการบริโภคชาพร้อมดื่มรสต้นต ารับในทิศทางตรงกนัข้าม 
 
งำนวิจัยท่ีเก่ียวกับ Ordered logistic regression 
 

เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคในจังหวัด
ขอนแก่นท่ีมีต่อเนือ้สุกรอินทรีย์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดบัความเต็มใจจ่าย
เพิ่มของผู้บริโภคท่ีมีตอ่เนือ้สกุรอินทรีย์ ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามสมัภาษณ์
ตวัต่อตวัจากกลุ่มผู้บริโภคจานวน 222 ตวัอย่าง ท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบล าดับ (Ordered logistic regression) พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซือ้อาหารปรุงส าเร็จรูปมากกว่าท าอาหารรับประทานเอง แต่หากผู้บริโภค
ได้มีโอกาสเลือกซือ้อาหารสดด้วยตนเอง จะให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านความสดของ
อาหารเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรก รองลงมาคือ ราคา สาหรับผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ระดบั
ความเตม็ใจจ่ายเพิ่มของผู้บริโภคท่ีมีตอ่เนือ้สกุรอินทรีย์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มเต็มใจจา่ยเงิน
เพิ่มขึน้เพ่ือซือ้เนือ้สกุรอินทรีย์ในระดบัร้อยละท่ีสงูมกัจะเป็นผู้บริโภคเพศชาย มีสมาชิกในครัวเรือน
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อายุต ่ากว่า 18 ปีอาศัยอยู่ร่วมด้วย มีรายได้ครัวเรือนมากกว่า 20,000 บาท/เดือน เป็นผู้ ท่ีให้
ความส าคญัในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารท่ีจะรับประทานโดยดูจากฉลากหรือ
มาตรฐานความปลอดภัย และเป็นผู้ ท่ีตระหนกัถึงสวสัดิภาพสตัว์ (Animal welfare) ดงันัน้ในการ
พฒันาตลาดเนือ้สกุรอินทรีย์ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว 

 
ประทานทิพย์ กระมล (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ผลผลิต

เกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษในตลาดเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พฒันาและเพิ่มตลาดเกษตรกรให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงมากขึน้ รวมถึงเพิ่มปริมาณการซือ้ของผู้บริโภค
ในตลาด ดงันัน้การศกึษาฉบบันีจ้งเป็นการศกึษาเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การให้ราคาสว่นเพิ่ม
และปริมาณการซือ้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษของผู้บริโภค โดยสัมภาษณ์ผู้ ซือ้ใน
ตลาดเกษตรกรจ านวน 200 ราย และจากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยแบบจ าลองโลจิทแบบเรียงล าดบั 
(Ordered Logit Model) พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ราคาส่วนเพิ่มของผู้ และการ
เพิ่มปริมาณการซือ้ของผู้ บริโภคเก่ียวข้องกับความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และทศันคติด้านคณุภาพผลผลิต ความปลอดภยัจากสารเคมีปนเปือ้นในผลผลิต และ
การได้รับข่าวสารความรู้จากการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างสม ่าเสมอในตลาดเกษตรกร 
นอกจากนีย้งัพบว่าผู้บริโภคในตลาดเกษตรกรท่ีจ าหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีความน่าจะเป็นท่ี
จะจา่ยราคาสว่นเพิ่มสงูกวา่ผู้บริโภคในตลาดท่ีจ าหนา่ยผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษ 

 
Haghjou, Hayati, Pishbahar,  Mohammadrezaei and Dashti (2013)  ไ ด้ ศึ ก ษ า

เก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความเต็มใจจ่ายให้กับสินค้าอินทรีย์เพิ่มมากขึน้ในเมือง Tabriz  
ประเทศอิหร่าน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเมือง Tabriz  ประเทศ
อิหร่านให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ ซึ่งได้ใช้ Ordered Logit Model ในการหาระดบัความเต็มใจ
จ่ายเพิ่มและปัจจยัท่ีกระทบต่อความเต็มใจจ่ายนี ้จากผลการวิจยัพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ 95 มีความเต็มใจจ่ายในราคาท่ีสูงขึน้ให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยร้อยละ 55 เต็มใจจ่าย
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ 5 – 24 และร้อยละ 10 เต็มใจจ่ายเพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 35 โดยปัจจยัท่ี
กระทบตอ่ความเต็มใจจ่ายเพิ่มนีคื้อ รายได้ ครอบครัว การใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อม การรับรู้ข้อมลูด้าน
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สถานท่ีท่ีเลือกซือ้สินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเต็มใจจ่ายเพิ่มอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นีเ้พศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเตม็ใจจา่ยเพิ่มมากขึน้ และหากเป็นเพศหญิงท่ีแตง่งานและ
เป็นผู้ ซือ้สินค้า ก็มีแนวโน้มท่ีจะเตม็ใจจา่ยเพิ่มมากขึน้เช่นกนั รวมถึงสมาชิกใครอบครัวท่ีมีเดก็เล็ก 
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คนชราหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคพิเศษ มีแนวโน้มท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากขึน้ และจากการ
สอบถามนัน้พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ 80 เห็นว่าปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การซือ้
สินค้าเกษตรอินทรีย์คือ การขาดการประชาสมัพนัธ์ และการไมมี่ใบรับรองคณุภาพสินค้า  

 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถเขียนแบบจ าลองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความเต็มใจจ่ายของผู้ บริโภคท่ีมีต่อท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืมหลังการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตาม
ปริมาณความหวานได้ดงันี ้
 

𝑦𝑖         = 𝛽0+ 𝛽1Sex + 𝛽2Age + 𝛽3Status + 𝛽4Occupation+ 𝛽5Education + 𝛽6Inc    

               + 𝛽7Brand+ 𝛽8Capacity + 𝛽9Cause + 𝛽10Frequency+ 𝛽11Bottle  

               + 𝛽12Expense + 𝛽13Place + 𝛽14Good Taste + 𝛽15Healthy  

               + 𝛽16Easyto Buy + 𝛽17Cheap Price + 𝛽18KnowledgeOfSugar  

               + 𝛽19KnowledgeOfTax + 𝛽20Attitude  
 

เม่ือ 𝑦𝑖  เป็นตวัแปรแฝงไมส่ามารถสงัเกตได้ ซึง่สามารถก าหนดได้วา่ 

𝑦 = 0 ถ้าเตม็ใจจา่ยในราคาเดิม 

𝑦  = 1 ถ้าเตม็ใจจา่ยน้อยกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดมิ 

𝑦 = 2 ถ้าเตม็ใจจา่ยน้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ 

𝑦 = 3 ถ้าเตม็ใจจา่ยน้อยกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ 
 

𝛽0–  𝛽20 คือ คา่ประสิทธ์ของตวัแปรตา่งๆ ท่ีจะท าการประมาณคา่ และมีรายละเอียดของแตล่ะ

ตวัแปร ดงันี ้

ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค 

 เพศ (Sex)  คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคเป็นเพศหญิง เทา่กบั 0 เม่ือ
ผู้บริโภคเป็นเพศชาย 

 สถานภาพ (Status) คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคมีสถานะโสด เทา่กบั 0 
เม่ือผู้บริโภคมีสถานะอ่ืนๆ 
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 อาย ุ(Age) คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคมีอายตุ ่ากวา่ 40 ปี เท่ากบั 0 เม่ือ
ผู้บริโภคมีอายมุากกว่า 40 ปี 

 อาชีพ (Occupation) คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคเป็นพนกังานบริษัท 
เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

 การศกึษา (Education) คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคมีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีขึน้ไป เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคมีการศกึษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

 รายได้ (Income) คือ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม (บาท) 
 
ด้ำนพฤตกิรรมกำรซือ้ชำเขียวพร้อมดื่ม 

 ย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า (Brand) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากบั 1 เม่ือผู้บริโภคซือ้ชาเขียวพร้อมด่ืม
ย่ีห้อฟจูิชะ เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคซือ้ชาเขียวพร้อมดื่มย่ีห้ออ่ืนๆ 

 ขนาดบรรจุภัณฑ์ (Capacity) คือ ตวัแปร Dummy เท่ากับ 1 เม่ือผู้บริโภคซือ้ขนาดบรรจุ
ภณัฑ์ขนาดเทา่กบั 500 มิลลิลิตร เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคซือ้ขนาดบรรจภุณัฑ์ขนาดอ่ืนๆ 

 สาเหตุในการซือ้ (Cause) คือ ตัวแปร Dummy เท่ากับ 1 เม่ือผู้ บริโภคซือ้เพราะเป็น
เคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบ เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคซือ้เพราะสาเหตอ่ืุนๆ 

 ความถ่ีในการซือ้ (Frequency) คือ จ านวนครัง้ท่ีซือ้ตอ่สปัดาห์ 

 จ านวนขวดท่ีซือ้ (Bottle) คือ จ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้ 

 คา่ใช้จา่ยในการซือ้ (Expenses) คือ จ านวนบาทตอ่ครัง้ 

 สถานท่ีซือ้ (Place) คือ เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคซือ้ชาเขียวพร้อมดื่มท่ีร้านสะดวกซือ้เทา่กบั 
0 เม่ือผู้บริโภคซือ้ชาเขียวพร้อมดื่มจากท่ีอ่ืนๆ 

 เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากรสชาติดี (Good Taste) คือ ตวัแปร Dummy 
เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากรสชาติดี เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภค
ไมช่ื่นชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากรสชาติดี 

 เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชน์ (Healthy) คือ ตวั
แปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมี
ประโยชน์ เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคไมช่ื่นชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากเคร่ืองดื่มท่ีมี
ประโยชน์ 
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 เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีหาซือ้ได้ทัว่ไป (Easy to buy) 
คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีหาซือ้ได้ทัว่ไป เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคไมช่ื่นชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจาก
เคร่ืองด่ืมท่ีหาซือ้ได้ทัว่ไป 

 เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีราคาถกูกวา่เคร่ืองดื่มประเภท
อ่ืน ๆ (Cheap Price) คือ ตวัแปร Dummy เทา่กบั 1 เม่ือผู้บริโภคช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่ม
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีราคาถกูกวา่เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ เทา่กบั 0 เม่ือผู้บริโภคไม่
ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากเคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาถกูกวา่เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ 

 
ด้ำนทัศนคติและควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับภำษีน ำ้หวำน 

 การรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล (Knowledge of Sugar) คือ ระดบัคะแนนจาก
ค าถามท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองผลเสียของการบริโภคน า้ตาลจ านวน 6 ข้อ มีคะแนนเต็ม 30 
คะแนน 

 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน(Knowledge of Sugar 
Tax) คือ ระดบัคะแนนจากค าถามสอบถามเก่ียวกบัภาษีน า้หวานเพ่ือทดสอบการรับรู้ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ มีคะแนนเตม็ 25 คะแนน 

 ทัศนคติต่อภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน (Attitude of Sugar Tax) คือ ระดับ
คะแนนจากค าถามสอบถามเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน จ านวน 6 ข้อ 
มีคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
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กรอบแนวควำมคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2 กรอบแนวความคิด

เคร่ืองด่ืมประเภทชาเขียวมีสว่นผสม

ของน า้ตาลอยูค่อ่นข้างสงู 

 

รัฐบาลออกพระราชบญัญัติสรรพสามิต

ใหมเ่ก่ียวกบัภาษีน า้หวานในเคร่ืองด่ืม 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเตม็ใจจา่ยเพิ่มของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียว

พร้อมดื่มหลงัจากการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 

 

สภาพทัว่ไปของตลาดเคร่ืองด่ืมชา

เขียวพร้อมด่ืม 

 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเตม็ใจจา่ยเพิ่มของ

ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัจาก

การเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความ

หวาน 

 

การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 

เศรษฐกิจและสงัคม เชน่ เพศ อาย ุ

รายได้ การศกึษา  รูปแบบร้อยละ 

ความถ่ี คา่เฉล่ีย 

 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเตม็ใจ

จา่ยเพิ่มด้วย Ordered Logistic 

Regression 

 

ทราบถึงสภาพทัว่ไปของตลาดและปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ

เลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัเก็บภาษี

น า้หวาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายของหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 



บทที่ 3 
 

สภำพทั่วไปของกำรผลติและกำรตลำดของชำเขียวพร้อมดื่ม 
 

สภำพท่ัวไปของกำรผลิต 
 

กำรผลิต 
  
  “ชา” เป็นไม้ยืนต้น ท่ีเช่ือกันว่ามีแหล่งก าเนิดมาจากเทือกเขาทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีหลกัฐานการค้นพบต้นชาสายพนัธุ์ดัง้เดิมหลายสายพนัธุ์ท่ีเป็นพืช
พืน้เมืองประจ าถ่ินของมณฑลยูนนาน (Yu & Lin, 1987) และแพร่กระจายของแหล่งเพาะปลูกไป
ยงัประเทศทางเอเชียตะวนัออกรวมถึงประเทศญ่ีปุ่ น (Yamaguchi & Tanaka,1995) ชาเม่ือเจริญ
ตามธรรมชาติอาจมีความสูงถึง 10 – 15 เมตร แต่ในการเพาะปลูกมักตัดแต่งก่ิงให้เป็นพุ่ม
ประมาณ 0.6 – 1.0 เมตร เพ่ือความสะดวกในการเก็บใบชา  ชาเป็นพืชกึ่งร้อนท่ีเจริญเติบโตได้ดี
ในเขตอบอุน่และมีฝน ปลกูได้ดีท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 200 – 2,000 เมตร  
 
พนัธุ์ชาท่ีปลกูทางการค้าของไทยโดยทัว่ไป แบง่ได้เป็น 2 พนัธุ์ใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. กลุม่ชาพนัธุ์อสัสมั (Assam Tea)   
 กลุ่มนีมี้ช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Camellia sinensis var. assamica สามารถเรียกได้หลาย
ช่ือ เช่น ชาอสัสมั ชาพืน้เมือง  ชาป่า หรือชาเม่ียง เป็นต้น  ชาอสัสมัเป็นพันธุ์ชาท่ีใบใหญ่กว่าชา
พันธุ์ จีน  เป็นพันธุ์ ท่ี เจริญเติบโตได้ดีในป่าเขตร้อนชืน้ ท่ี มี ร่มไม้และแสงแดดพอประมาณ 
ชาอสัสมัพบมากบนเขตพืน้ท่ีสงูแถบภาคเหนือของไทยในจงัหวดั เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ล าปาง 
และแพร่ 
 

2. กลุม่ชาพนัธุ์จีน (Chinese Tea) 
กลุ่มนีมี้ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis var. sinensis   เป็นสายพนัธุ์ ท่ีน าเข้า

มาจากประเทศไต้หวนั และจีน เป็นสายพนัธุ์ท่ีได้จากการปรับปรุงพนัธุ์ ได้แก่ พนัธุ์อู่หลงเบอร์ 17 
ห รือ อู่ ห ล ง ก้ าน อ่ อ น  (Chin Shin Oolong No.17)  อู่ ห ล ง เบ อ ร์  12 (Chin Hsuan Oolong 
No.12)   พนัธุ์ส่ีฤด ู(Si Ji  หรือ Four Season) พนัธุ์ถิกวนอิม (Tieguanyin)  เป็นต้น เป็นสายพนัธุ์
ท่ีนิยมปลกูเน่ืองจากให้ผลผลิตสงูและเป็นท่ีต้องการของตลาด ปลกูมากในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน 
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เช่น จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน การปลูกจะปลูกเป็นแถวแบบขัน้บนัได มีการจดัการ
แปลงปลกูอย่างเป็นระบบ และตดัแตง่ก่ิงอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้ชาแตกยอดใหม่และสะดวกตอ่การ
เก็บเก่ียวผลผลิต  (ส านกัวิชาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง, 2557) 
 
กำรแปรรูป 
 

“ชา” ผลิตจากยอดอ่อนของต้นชา Camellia sinensis (L.) สายพนัธุ์ชาท่ีปลูกในประเทศ
ไทยแบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ คือ ชาสายพันธุ์อัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) 
และชาสายพนัธุ์จีน   (Camellia sinensis var. sinensis)  ใบชาสดทัง้สายพนัธุ์อสัสมัและสายพนัธุ์
จีนท่ีนิยมน ามาผลิตชาเพ่ือให้ได้คณุภาพดีจะใช้เฉพาะยอดอ่อนของต้นชา น ามาเข้ากระบวนการ
ผึ่ง หมัก คัว่ นวด และอบท่ีแตกต่างกัน  ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาท่ีมีสี กลิ่น และรสชาติของน า้ชาท่ี
แตกตา่งกนัไป ขัน้ตอนการผลิตท่ีหลากหลาย ซบัซ้อน ประกอบกบัความช านาญของผู้ผลิตชาแต่
ละราย รวมทัง้สายพันธุ์ ชา สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน า้ 
ตลอดจนองค์ประกอบทางเคมีในใบชาสดจะเป็นตัวก าหนดคณุภาพและลักษณะเฉพาะของชา
ชนิดตา่งๆ    
 

กระบวนการผลิตชาเร่ิมจากการเก็บใบชาสด (tea plucking)  และน ามาเข้ากระบวนการ 
(processing) ท่ีท าให้เกิดการหมกัในระดบัท่ีแตกตา่งกนัไป  เม่ือจดัแบง่ประเภทชาตามระดบัของ
การหมกัจะสามารถแบ่งชาได้หลกั ๆ  3 ประเภท คือ ชาเขียว (green tea) ชาอู่หลง (oolong tea) 
และชาด า (black tea) ชาเขียวเป็นชาท่ีไม่ผ่านการหมกั ชาอูห่ลงเป็นชาท่ีหมกับางส่วน และชาด า
เป็นชาหมักอย่างสมบูรณ์ ระดบัการหมักท่ีต่างกันท าให้ชาแต่ละชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีท่ี
แตกตา่งกนั ส่งผลให้ชามีสี กลิ่น และรสชาติท่ีแตกตา่งกนั พบว่าชาเขียวมีสารคาเทชิ (catechins) 
สูงท่ีสุด (10 – 30 % โดยน า้หนัก) คาเทชินเป็นสารท่ีให้สีขาวเหลือง ให้รสชาติฝาดเล็กน้อย ชาอู่
หลงมีสารทีเอฟลาวิน (theaflavins, TFs)  สีของน า้ชาอู่หลงมีสีเข้มตามสารทีเอฟลาวิน มีรสชาติ
เข้มและฝาดกว่าชาเขียว ส่วนชาด าเป็นชาท่ีผ่านการหมกัอย่างสมบูรณ์ คาเทชินจะถกูออกซิไดซ์
และเกิดปฏิกิริยารวมตวักันเป็นสารในกลุ่มทีอะรูบิจิน ( thearubigins) ชาด ามีสารทีอะรูบิจินอยู่
ประมาณ 10 – 20 % โดยน า้หนกั  มีสารในกลุ่มทีเอฟลาวินประมาณ 1 – 2 % โดยน า้หนกั สีของ
น า้ชาด ามีสีน า้ตาลแดงตามสีของทีอะรูบจิิน  มีรสชาตเิข้มข้น และฝาด  
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ชาเขียว ชาอู่หลง และชาด าจะมีลกัษณะ  สี  กลิ่น และรสชาติท่ีแตกตา่งกนัไป ตามปัจจยั
หลัก ๆ 2 ปัจจัย ได้แก่ องค์ประกอบทางเคมีของใบชาสด  และกระบวนการผลิตชา  โดย
องค์ประกอบทางเคมีของใบชาท่ีแตกต่างกันเป็นผลมาจากสายพันธุ์ชา สภาพพืน้ท่ีปลูก สภาพ
ภมูิอากาศ ความอดุมสมบรูณ์ของ ดิน น า้ และการดแูลรักษา   ซึง่องค์ประกอบทางเคมีท่ีแตกตา่ง
กนันีจ้ะส่งผลตอ่ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึน้ระหว่างกระบวนการผลิต  ท าให้ได้ชาท่ีมีกลิ่นและรสชาติท่ี
แตกตา่งกนัไป   กระบวนการผลิตชาแตล่ะประเภทมีขัน้ตอนการผลิตแสดงดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 3 กระบวนการผลิตชาแตล่ะประเภท 

ท่ีมา: ส านกัวิชาอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง (2557) 
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สภำพท่ัวไปของตลำดชำเขียวพร้อมดื่ม 
 

ปัจจุบนัผู้ประกอบการชาเขียวพร้อมด่ืมท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดคือ โออิชิ มี
สว่นแบง่ทางการตลาดอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 46 รองลงมาคือ อิชิตนั มีส่วนแบง่ทางการตลาดอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 36 ท่ีเหลือเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ (BrandAge 
Online, 2560)  
 

มูลค่าของตลาดชาเขียวพร้อมด่ืมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตำรำงท่ี 3.1 มลูคา่ของตลาดชาเขียวพร้อมดื่มปี พ.ศ. 2554 – 2559 
 

ปีพุทธศักรำช มูลค่ำตลำดชำเขียวพร้อมดื่ม (ล้ำนบำท) 
2554 9,100 
2555 13,000 
2556 16,500 
2557 15,968 
2558 15,574 
2559 15,000 

ท่ีมา: Marketeer Online (2560) 
 
 โออิชิ ท่ีเป็นผู้น าในตลาดชาพร้อมด่ืมด าเนินกลยุทธ์เพ่ือท าให้ยังคงรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้ได้มากท่ีสดุ ดงันี ้(BrandAge Online, 2560) 

1. เน้นให้ผลิตภณัฑ์ชาพร้อมด่ืมกระจายให้ได้มากท่ีสดุ โดยเฉพาะกบัการใช้เครือข่ายการจดั
จ าหนา่ยท่ีมีประสิทธิภาพของไทยเบฟเข้ามาชว่ยในการกระจายสินค้า 

2. ปรับกลยุทธ์ในเร่ืองของเอสเคยูของสินค้าจากเดิมท่ีมีมากกว่า 136 เอสเคยู ในทกุรสชาต ิ
ทกุไซส์ เหลือเพียง 70 กวา่เอสเคยเูทา่นัน้ เหลือเพียงขนาดท่ีท ายอดขายได้ดี 

3. สร้างผลิตภณัฑ์ดาวรุ่งตวัใหม่ๆ ให้ตดิตลาดได้อย่างรวดเร็ว อย่างตวัโออิชิ ฟรุตที ท่ีเข้ามา
ช่วยขยายฐานการด่ืมในกลุ่มวยัรุ่นท่ีเป็นการเข้าถึง 2 พืน้ท่ีของตลาดเคร่ืองด่ืมคือทัง้ชา
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เขียว และน า้ผลไม้ ท าให้สามารถขยายฐานกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ เช่น กลุ่มวัยรุ่น ให้มา
แทนท่ีกลุม่ผู้บริโภคเดมิท่ีไมมี่แนวโน้มเพิ่มขึน้ 

4. เป็นผู้ประกอบการท่ีเปิดตวัผลิตภณัฑ์เป็นในตลาดเป็นรายแรกในตลาด อยา่งเชน่ ชา 
ผลไม้ โออิชิ องุ่นเคียวโฮ ท่ีผสมวุ้นมะพร้าว ซึ่งสามารถสร้างยอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้เป็นอย่างดี ท าให้ให้คู่แข่งต้องเปิดตวัสินค้าในแบบเดียวกันตามเข้ามาใน
ตลาด 

5. การร่วมเป็นพนัธมิตรกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีจะชว่ยสง่เสริมกนัทงด้านโปรโมชัน่ 
 

ทางด้านอิชิตนั มีแนวทางในการด าเนินกลยุทธ์เพ่ือชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนี ้(Brand 
Buffet, 2560) 

1. ลดความหลากหลายของขนากบรรจภุณัฑ์ลง 
2. ให้ความส าคญักบัตลาดตา่งประเทศ โดยมุง่ไปกลุม่ประเทศ CLMV และอินโดนีเซีย 
3. พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด และขยายไลน์จากกลุ่มสินค้าเดิม เพ่ือสร้างสมดุลให้กับ

สินค้าทัง้หมดให้มีความหลากหลาย ไมพ่ึง่พิงอยูก่บัสินค้าใดสินค้าหนึง่มากเกินไป 
4. ออกโปรโมชั่นท่ีดึงดูดให้ผู้ บริโภคกลับมา เช่น อิชิตันทัวร์ยกแก๊ง ให้ผู้ โชคดีเท่ียวญ่ีปุ่ น



บทที่ 4 
 

ผลกำรศึกษำ 
 

การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความเต็มใจจา่ยของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืมหลงั
การเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน ผลการศกึษาบางออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้
 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของผู้บริโภค  
 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการซือ้ชาเขียวพร้อมดื่ม  
 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณ

ความหวาน 
  
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่มของชาเขียวพร้อมด่ืมหลังการเก็บภาษี

เคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน  
 
ส่วนท่ี 5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม หลัง

การเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภค 
  

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้ บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ อาชีพ ระดับ
การศกึษา รายได้ตอ่เดือน มีผลการศกึษาดงันี ้

 
1. เพศ  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 194 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 77.6 และเพศชายจ านวน 56 ราย คดิเป็นร้อยละ 22.4 ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตำรำงท่ี 4.1 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
หญิง 194 77.6 
ชาย 56 22.4 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2. อาย ุ 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 

153 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมามีชว่งอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 
27.6 ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ช่วงอายุท่ีมากกว่า 50 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และช่วงอายุท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตำรำงท่ี 4.2 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามชว่งอาย ุ 
 

ช่วงอำยุ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
21 – 30 ปี 153 61.2 
31 – 40 ปี 69 27.6 
41 – 50 ปี 19  7.6 

มากกวา่ 50 ปี 8  3.2 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 1   0.4 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

3. สถานภาพ  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 197 ราย คิด

เป็นร้อยละ 78.8 รองลงมามีสถานภาพสมรสจ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และมีสถานภาพ
หยา่ร้างจ านวน 3 ราย คดิเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตำรำงท่ี 4.3 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถำนภำพ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
โสด 197 78.8 
สมรส 50 20.0 
หยา่ร้าง 3   1.2 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

4. อาชีพ  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน

จ านวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.2 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.6 ประกอบอาชีพอ่ืนจ านวน 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.6 และประกอบอาชีพเกษตรกรจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ ตามล าดบั ดงั
ตารางท่ี 4.4 

 
ตำรำงท่ี 4.4 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

อำชีพ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
พนกังานบริษัทเอกชน 143 57.2 

ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 53 21.2 
นกัเรียน / นกัศกึษา 28 11.2 

ธุรกิจสว่นตวั 19 7.6 
เกษตรกร 3 1.2 
อ่ืนๆ 4 1.6 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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5. ระดบัการศกึษา  
จากผู้ ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

จ านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมามีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาโทจ านวน 75 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 มี
การศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีการศึกษาอยู่
ในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต ่ากว่าจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 และอนุปริญญาหรือ 
ปวส. จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตำรำงท่ี 4.5 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 168 67.2 
ปริญญาโท 75 30.0 
ปริญญาเอก 3  1.2 

มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 2  0.8 
มธัยมศกึษาตอนต้น / ต ่ากว่า 1  0.4 

อนปุริญญา / ปวส. 1  0.4 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

6. รายได้ตอ่เดือน  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 

30,000 บาท จ านวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 – 
45,000 บาท จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาทจ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 45,001 – 60,000 บาท 
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.6 และมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 60,000 บาท จ านวน 4 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตำรำงท่ี 4.6 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน  
 

ระดับรำยได้ต่อเดือน จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
15,001 – 30,000 บาท 145 58.0 
30,001 – 45,000 บาท 47 18.8 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 30 12.0 
45,001 – 60,000 บาท 24   9.6 
มากกวา่ 60,000 บาท 4   1.6 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนพฤตกิรรมกำรซือ้ชำเขียวพร้อมดื่ม 
 

ข้อมลูด้านพฤติกรรมการซือ้ชาเขียวพร้อมด่ืม ได้แก่ ย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า  ขนาดปริมาณบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีซือ้บอ่ยท่ีสดุ สาเหตใุนการซือ้ ความถ่ีในการซือ้ จ านวนขวดท่ีซือ้ต่อครัง้ ราคาต่อขวดท่ีซือ้ 
คา่ใช้จา่ยในการซือ้ตอ่ครัง้ สถานท่ีซือ้เป็นประจ า เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่ม การให้คะแนน
ในการตดัสินใจซือ้จากสิ่งใด มีผลการศกึษาดงันี ้

 
1. ย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า คือ ฟูจิชะ จ านวน 

101 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือย่ีห้อโออิชิ จ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.2 ย่ีห้ออิชิ
ตัน จ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และย่ีห้ออ่ืนๆ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.7 

 
ตำรำงท่ี 4.7 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า 
 

ยี่ห้อ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ฟจูิชะ 101 40.4 
โออิชิ 78 31.2 
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ตำรำงท่ี 4.7 (ตอ่) จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า 
 

ยี่ห้อ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
อิชิตนั 60 24.0 
อ่ืนๆ 11   4.4 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2. ขนาดปริมาณบรรจภุณัฑ์ท่ีซือ้ประจ า  
จากผู้ ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีขนาดปริมาณบรรจุภัณฑ์ท่ีซือ้เป็น

ประจ าเทา่กบั 500 มิลลิลิตร จ านวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมามีปริมาณบรรจภุณัฑ์
ท่ีซือ้เป็นประจ าน้อยกว่า 500 มิลลิลิตร จ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.6 และมีปริมาณบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีซือ้เป็นประจ ามากกว่า 500 มิลลิลิตร จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั ดัง
ตารางท่ี 4.8 

 
ตำรำงท่ี 4.8 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามขนาดปริมาณบรรจภุณัฑ์ 
                      ท่ีซือ้ประจ า 
 

ขนำดปริมำณบรรจุภัณฑ์ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
เทา่กบั 500 มล. 139 55.6 
น้อยกวา่ 500 มล. 109 43.6 
มากกวา่ 500 มล. 2   0.8 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

3. สาเหตใุนการซือ้  
จากผู้ ตอบแบบสอบถาม  250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีสาเหตุในการซือ้  คือ ต้องการดับ

กระหาย จ านวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีช่ืนชอบ จ านวน 67 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2 และมี
เหตผุลในการซือ้อ่ืนๆ จ านวน 8 ราย คดิเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.9 
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ตำรำงท่ี 4.9 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาเหตใุนการซือ้ 
 

สำเหตุในกำรซือ้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ต้องการดบักระหาย 122 48.8 
เป็นเคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบ  67 26.8 

มีโปรโมชัน่สง่เสริมการขาย  53 21.2 
อ่ืนๆ 8 3.2 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

4. ความถ่ีในการซือ้ (จ านวนครัง้ตอ่เดือน)  
จากผู้ ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 1 ครัง้ต่อ

เดือนมากท่ีสุด จ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมามีความถ่ีในการซือ้จ านวน 2 ครัง้ต่อ
เดือน จ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 3 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 31 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.4 มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 5 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10 มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 4 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.6 มีความถ่ีในการ
ซือ้จ านวน 10 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 20 ครัง้
ต่อเดือน จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 15 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 7 
ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 6 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 
มีความถ่ีในการซือ้จ านวน 8 และ 30 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2 และมีความถ่ี
ในการซือ้จ านวน 12 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตำรำงท่ี 4.10 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการซือ้ 
 

ควำมถี่ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
1 ครัง้ 80 32.0 
2 ครัง้ 47 18.8 
3 ครัง้ 31 12.4 
5 ครัง้ 25 10.0 
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ตำรำงท่ี 4.10 (ตอ่) จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการซือ้ 
 

ควำมถี่ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
4 ครัง้ 24   9.6 
10 ครัง้ 14   5.6 
20 ครัง้ 10   4.0 
15 ครัง้ 7   2.8 
6 ครัง้ 5   2.0 
8 ครัง้ 3   1.2 
30 ครัง้ 3   1.2 
12 ครัง้ 1   0.4 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

5. จ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีจ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้จ านวน 1 ขวด 

จ านวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมามีจ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้จ านวน 2 ขวด จ านวน 58 
ราย คดิเป็นร้อยละ 23.2 มีจ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้จ านวน 4 ขวด จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 
และ มีจ านวนขวดท่ีซือ้ต่อครัง้จ านวน 3 ขวด จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ ดัง
ตารางท่ี 4.11 

 
ตำรำงท่ี 4.11 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้ 
 

จ ำนวนขวดที่ซือ้ต่อครัง้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
1 ขวด 189 75.6 
2 ขวด 58 23.2 
4 ขวด 2   0.8 
3 ขวด 1   0.4 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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6. ราคาตอ่ขวดท่ีซือ้  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่ราคาท่ีซือ้ต่อขวดอยู่ระหว่าง 16 – 25 

บาท จ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมามีราคาท่ีซือ้ตอ่ขวดมากกว่า 26 บาท จ านวน 
55ราย คิดเป็นร้อยละ 22 และราคาท่ีซือ้ต่อขวดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 บาท จ านวน 43 ราย คิด
เป็นร้อยละ 17.2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.12 

 
ตำรำงท่ี 4.12 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามราคาท่ีซือ้ตอ่ขวด 
 

รำคำต่อขวดที่ซือ้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
16 – 25 บาท 152 60.8 

มากกวา่ 26 บาท 55 22.0 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15 บาท 43 17.2 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

7. คา่ใช้จา่ยในการซือ้ตอ่ครัง้  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 25 บาท จ านวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมามีค่าใช้จ่ายในการซือ้ยู่
ระหว่าง 26 – 50 บาท จ านวน 95 ราย คดิเป็นร้อยละ 38 มีคา่ใช้จ่ายในการซือ้ยู่ระหวา่ง 51 – 100 
บาท จ านวน 6 ราย คดิเป็นร้อยละ 2.4 และมีคา่ใช้จา่ยในการซือ้มากกว่า 100 บาท จ านวน 5 ราย 
คดิเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตำรำงท่ี 4.13 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคา่ใช้จา่ยในการซือ้ตอ่ 
                      ครัง้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ต่อครัง้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 25 บาท 144 57.6 

26 – 50 บาท 95 38.0 
51 – 100 บาท 6 2.4 
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ตำรำงท่ี 4.13 (ตอ่) จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามคา่ใช้จ่ายในการซือ้  
                      ตอ่ครัง้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ต่อครัง้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

มากกวา่ 100 บาท 5 2.0 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

8. สถานท่ีซือ้เป็นประจ า  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าส่วนใหญ่มีสถานท่ีซือ้เป็นประจ า คือ ร้านสะดวก

ซือ้ จ านวน 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.8 รองลงมาคือสถานท่ีอ่ืนๆ จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.2 และห้องสรรพสินค้า จ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 0.4 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตำรำงท่ี 4.14 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีซือ้เป็นประจ า 
 

สถำนที่ซือ้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ร้านสะดวกซือ้ 232 92.8 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 8  3.2 
ห้องสรรพสินค้า 1   0.4 

อ่ืนๆ 9   3.6 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

9. เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่ม  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน พบว่าเหตุผลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมมากท่ีสุด คือ 

รสชาติดี จ านวน 147 คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ หาซือ้ได้ทัว่ไป จ านวน 145 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 58 เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จ านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 17.2 และ ราคาถูก
กวา่เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ จ านวน 19 คดิเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตำรำงท่ี 4.15 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียว 
                      พร้อมดื่ม 
 

เหตุผลที่ช่ืนชอบชำเขียวพร้อมดื่ม จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
รสชาติดี 147 58.8 

หาซือ้ได้ทัว่ไป 145 58.0 
เป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 43 17.2 
ราคาถกูกว่าเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ 19   7.6 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

10. ระดบัคะแนนเฉล่ียของแตล่ะปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจขณะซือ้  
จากผู้ ตอบแบบสอบถาม  250 คน ในการให้คะแนนของแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจขณะซือ้ซึ่งมีคะแนนน้อยท่ีสุด คือ 1 คะแนน และมากท่ีสุด คือ 5 คะแนน พบว่าระดับ
คะแนนเฉล่ียของแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจขณะซือ้มากท่ีสุด คือ 3.94 จากปัจจัยด้าน
รสชาติ รองลง คือ 3.12 จากปัจจยัด้านราคา คะแนนเฉล่ีย 3.08 จากปัจจยัด้านย่ีห้อ คะแนนเฉล่ีย 
2.52 จากปัจจัยด้านโปรโมชั่น และคะแนนเฉล่ีย 2.33 จากปัจจัยด้านสถานท่ีซือ้ ตามล าดบั ดัง
ตารางท่ี 4.16 
 
ตำรำงท่ี 4.16 ระดบัคะแนนเฉล่ียของแตล่ะปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจขณะซือ้ 
  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
กำรตัดสินใจขณะ

ซือ้ 

ระดับคะแนน
ต ่ำสุด 

ระดับคะแนน
สูงสุด 

ระดับคะแนน
เฉล่ีย 

ค่ำส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

รสชาติ 1.00 5.00 3.94 1.49292 
ราคา 1.00 5.00 3.12 1.01079 
ย่ีห้อ 1.00 5.00 3.08 1.12930 

โปรโมชัน่ 1.00 5.00 2.52 1.51882 
สถานท่ีซือ้ 1.00 5.00 2.33 1.28433 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ส่วนที่  3 ระดับคะแนนด้ำนทัศนคติและควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับภำษีเคร่ืองดื่มตำม
ปริมำณควำมหวำน 

ระดับคะแนนด้านทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณ
ความหวาน ได้แก่ การรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษี
เคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน และทัศนคติต่อภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน มีผล
การศกึษาดงันี ้

 
1. ระดบัคะแนนการรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล  
จากผู้ ตอบแบบสอบถาม  250 คน ด้านการรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาลจาก

ค าถามท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองผลเสียของการบริโภคน า้ตาลจ านวน 6 ข้อ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ผลเสียของการบริโภคน า้ตาลในระดบัคะแนน  16 – 25 คะแนนมาก
ท่ีสุด จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมาคือในระดบัคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 
คะแนน จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 และในระดบัคะแนนมากกว่า 25 คะแนน จ านวน 39 
ราย คิดเป็นร้อยละ 15.6 ตามล าดบั โดยมีคะแนนท่ีน้อยท่ีสุด คือ 5 คะแนน และคะแนนท่ีมาก
ท่ีสดุ คือ 30 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียท่ี 21.4 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.17 
 
ตำรำงท่ี 4.17 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัคะแนนการรับรู้ 
                      ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล 
 

ช่วงคะแนน จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15 คะแนน 45  18.0 

16 – 25 คะแนน 166  66.4 
มากกวา่ 25 คะแนน 39  15.6 

รวม 250 100.0 
คะแนนน้อยท่ีสดุ 5 คะแนน  
คะแนนมากท่ีสดุ 30 คะแนน   
คะแนนเฉล่ีย 21.4 คะแนน  

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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2. ระดบัคะแนนของการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน ด้านการรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณ

ความหวาน จากค าถามท่ีเก่ียวข้องกับภาษีจ านวน 5 ข้อ มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีในระดบัคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 คะแนนมากท่ีสุด 
จ านวน 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือในระดบัคะแนนมากกว่า 20 คะแนน จ านวน 
40 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และในระดบัคะแนน 11 – 20 คะแนน จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 
14.8ตามล าดบั โดยมีคะแนนท่ีน้อยท่ีสดุ คือ 0 คะแนน และคะแนนท่ีมากท่ีสุด คือ 25 คะแนน มี
คะแนนเฉล่ียท่ี 9.1 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตำรำงท่ี 4.18 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัคะแนนของการ 
                      รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 
 

ช่วงคะแนน จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 10 คะแนน 173  69.2 

11 – 20 คะแนน 37  14.8 
มากกวา่ 20 คะแนน 40  16.0 

รวม 250 100.0 
คะแนนน้อยท่ีสดุ 0 คะแนน  
คะแนนมากท่ีสดุ 25 คะแนน   
คะแนนเฉล่ีย 9.1 คะแนน  

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

3. ระดบัคะแนนของทศันคตติอ่ภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน ด้านทศันคติตอ่ภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 

จากค าถามท่ีสอบถามเก่ียวกับภาษีจ านวน 6 ข้อ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อภาษีในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 คะแนนมากท่ีสุด จ านวน 133 
ราย คิดเป็นร้อยละ  53.2 รองลงมาคือในระดบัคะแนน 16 – 25 คะแนน จ านวน 96 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38.4 และในระดับคะแนนมากกว่า 25 คะแนน  จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.4 
ตามล าดับ โดยมีคะแนนท่ีน้อยท่ีสุด คือ 0 คะแนน และคะแนนท่ีมากท่ีสุด คือ 30 คะแนน มี
คะแนนเฉล่ียท่ี 17 คะแนน ดงัตารางท่ี 4.19 
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ตำรำงท่ี 4.19 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัคะแนนของของ 
                      ทศันคตติอ่ภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 
 

ช่วงคะแนน จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15 คะแนน 133  53.2 

16 – 25 คะแนน 96  38.4 
มากกวา่ 25 คะแนน 21    8.4 

รวม 250 100.0 
คะแนนน้อยท่ีสดุ 0 คะแนน  
คะแนนมากท่ีสดุ 30 คะแนน   
คะแนนเฉล่ีย 17 คะแนน  

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ส่วนที่  4 ข้อมูลด้ำนระดับควำมเต็มใจจ่ำยเพิ่มของชำเขียวพร้อมดื่มหลังกำรเก็บภำษี
เคร่ืองดื่มตำมปริมำณควำมหวำน 
 

ข้อมลูด้านระดบัความเตม็ใจจา่ยเพิ่มของชาเขียวพร้อมดื่มหลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตาม
ปริมาณความหวาน ได้แก่ ความเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิม 
ความเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้และความเต็มใจจ่าย
น้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ มีผลการศกึษาดงันี ้
 
จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเตม็ใจจา่ยแตล่ะระดบัราคา ได้แก่ 
 

1. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20 ของราคาขาย
ปลีกเดมิ หรือเทา่กบั 30 บาท  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน เก่ียวกบัความเตม็ใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20 

ของราคาขายปลีกเดิมท่ี 25 บาท หรือเพิ่มขึน้เทา่กบั 30 บาท พบวา่ส่วนใหญ่ยงัเลือกซือ้อยูจ่ านวน 
137 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.8 และไม่เลือกซือ้จ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.2 ดังตารางท่ี 
4.20 
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ตำรำงท่ี 4.20 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความเตม็ใจจา่ยน้อย  
                        กวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดมิ 
 

กำรซือ้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ไมซื่อ้ 113  45.2 
ซือ้ 137  54.8 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

2. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของราคาขาย
ปลีกท่ีเพิ่มขึน้ หรือเทา่กบั 33 บาท  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน เก่ียวกบัความเตม็ใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 10 

ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ท่ี 30 หรือเพิ่มขึน้เท่ากับ 33 บาท พบว่าส่วนใหญ่ไม่เลือกซือ้จ านวน 
206 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.4 และยังเลือกซือ้อยู่จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.6 ดงัตารางท่ี 
4.21 

 
ตำรำงท่ี 4.21 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความเตม็ใจจา่ยน้อย 
                        กวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ 
 

กำรซือ้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ไมซื่อ้ 206  82.4 
ซือ้ 44  17.6 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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3. จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาขาย
ปลีกท่ีเพิ่มขึน้ หรือเทา่กบั 35 บาท  
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 250 คน เก่ียวกับความเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 5 

ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ท่ี 33 บาท หรือเพิ่มขึน้เท่ากับ 35 บาท พบว่าส่วนใหญ่ไม่เลือกซือ้
จ านวน 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 84 และยงัเลือกซือ้อยูจ่ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ดงัตาราง
ท่ี 4.22 

 
ตำรำงท่ี 4.22 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความเตม็ใจจา่ยน้อย 
                      กวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ 
 

กำรซือ้ จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
ไมซื่อ้ 210  84.0 
ซือ้ 40  16.0 
รวม 250 100.0 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
จากข้อมลูของกลุ่มผู้บริโภคตวัอย่างทัง้หมด 250 คน สามารถสรุปจ านวนผู้ ท่ีเต็มใจจ่ายเพิ่มได้ ดงั
ตารางท่ี 4.23 
 
ตำรำงท่ี 4.23 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความเตม็ใจจา่ยในแต ่  
                      ละระดบั 
 

กำรเตม็ใจจ่ำยเพิ่ม จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
เตม็ใจจา่ยในราคาเดมิ 109 43.6 

เตม็ใจจา่ยน้อยกวา่หรือเทา่กบั
ร้อยละ 20 ของราคาขายปลีก
เดมิหรือเท่ากบั 30 บาท 

86 34.4 
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ตำรำงท่ี 4.23 (ตอ่) จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความเตม็ใจจา่ยใน  
                      แตล่ะระดบั 
 

กำรเตม็ใจจ่ำยเพิ่ม จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
เตม็ใจจา่ยน้อยกวา่หรือเทา่กบั
ร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ี
เพิ่มขึน้ หรือเทา่กบั 33 บาท 

16  6.4 

เตม็ใจจา่ยน้อยกวา่หรือเทา่กบั
ร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ี
เพิ่มขึน้ หรือเทา่กบั 35 บาท 

39 15.6 

รวม 250 100.0 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ส่วนที่  5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชำเขียวพร้อมดื่ม หลัง
กำรเก็บภำษีเคร่ืองดื่มตำมปริมำณควำมหวำน 
 
 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืม หลงั
การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression จากกลุ่ม
ผู้บริโภคตวัอย่าง 250 คน จากผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืม หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานนัน้ ได้แก่ การ
รับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล (Knowledge of Sugar) และสถานภาพ (Status) มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 90 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตาม
ปริมาณความหวาน (Knowledge of Sugar Tax) อายุ (Age) เพศ(Sex) ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ 
(Capacity) เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี (Good Taste) เหตผุลท่ีช่ืนชอบ
ชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถกูกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน (Cheap Price) มีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 สว่นปัจจยัอ่ืนๆ ไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิดงัตารางท่ี 4.24 
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ตำรำงท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้วย Ordered Logistic Regression 
 

Variable Estimate Std. Error Wald 
Threshold [WTP = .00] 2.660 1.252 4.512 
Threshold [WTP = 1.00] 4.721 1.276 13.699 
Threshold [WTP = 2.00] 5.227 1.283 16.608 
Income 0.00000111 0.000 0.117 
Frequency 0.026 0.027 0.872 
Bottle 0.116 0.289 0.160 
Expense -0.002 0.002 0.483 
Knowledge of Sugar* 0.047 0.026 3.254 
Knowledge of Sugar Tax*** 0.041 0.015 7.214 
Attitude of Sugar Tax -0.002 0.018 0.009 
Age*** -2.554 0.596 18.330 
Sex*** 1.020 0.317 10.368 
Status* 0.672 0.365 3.393 
Occupation -0.410 0.300 1.861 
Education -0.022 0.978 0.001 
Brand -0.323 0.322 1.006 
Capacity*** -0.967 0.313 9.548 
Cause -0.020 0.340 0.004 
Place 0.653 0.538 1.473 
Good Taste*** -0.825 0.318 6.751 
Healthy -0.348 0.374 0.867 
Easy to Buy -0.155 0.297 0.272 
Cheap Price*** 2.895 .880 10.815 
Chi-Square 95.910   
-2 Log Likelihood 500.092   
McFadden R2  0.161   
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หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90 
    ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 
               *** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 99 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากแบบจ าลอง Ordered Logistic Regression จะได้ตวัแปรตาม (𝑦𝑖) ทัง้หมด 4 กลุ่ม 
(k) ได้แก่ กลุ่มท่ีเตม็ใจจ่ายในราคาเดิม กลุ่มท่ีเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 20 ของราคา
ขายปลีกเดิม กลุ่มท่ีเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ และ
กลุ่มท่ีเต็มใจจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้  ดงันัน้เราจะได้สมการ
ออกมาทัง้หมด 3 สมการ (k-1) ดงันี ้ 
 
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  เป็นตวัแปรแฝงไมส่ามารถสงัเกตได้ ซึง่สามารถก าหนดได้วา่ 

 𝑦  = 0 ถ้าเตม็ใจจา่ยในราคาเดิม 

            𝑦  = 1 ถ้าเตม็ใจจ่ายน้อยกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดมิ 

            𝑦  = 2 ถ้าเตม็ใจจา่ยน้อยกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 10 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ 

            𝑦  = 3 ถ้าเตม็ใจจา่ยน้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 5 ของราคาขายปลีกท่ีเพิ่มขึน้ 
  
จะได้วา่  

 𝑦 = 0 ถ้า   𝑦 ≤ 2.66 

 𝑦 = 1 ถ้า   2.66 ≤ 𝑦 ≤ 4.721 

 𝑦 = 2 ถ้า   4.721 ≤ 𝑦 ≤ 5.227 

 𝑦 = 3 ถ้า   5.227 ≤ 𝑦  
 

ส าหรับความน่าจะเป็น (Probability) ของระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่มของผู้ บริโภคนัน้
สามารถค านวณได้จากสมการข้างต้นโดยการน าคา่เฉล่ียของตวัแปรจากตารางท่ี 4.25 แทนคา่ลง
สมการ  

 
ตำรำงท่ี 4.25 คา่เฉล่ียของตวัแปรอิสระ 
 

Variable Mean 
Income 28650.364 
Frequency 4.356 
Bottle 1.264 
Price 22.356 
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ตำรำงท่ี 4.25 (ตอ่) คา่เฉล่ียของตวัแปรอิสระ 
 

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 (ตวัแปร Dummy) 0.8920 
Sex (ตวัแปร Dummy) 0.776 
Status (ตวัแปร Dummy) 0.788 
Occupation (ตวัแปร Dummy) 0.572 
Education (ตวัแปร Dummy) 0.984 
Brand (ตวัแปร Dummy) 0.404 
Capacity (ตวัแปร Dummy) 0.556 
Cause (ตวัแปร Dummy) 0.268 
Place (ตวัแปร Dummy) 0.928 
Good Taste (ตวัแปร Dummy) 0.588 
Healthy (ตวัแปร Dummy) 0.172 
Easy to Buy (ตวัแปร Dummy) 0.58 
Cheap Price (ตวัแปร Dummy) 0.076 
หมายเหต:ุ ส าหรับตวัแปร Dummy หากคา่เฉล่ียท่ีค านวณได้มีคา่ต ่ากวา่ 0.5 ให้แทนคา่ตวัแปรนัน้ 
                เทา่กบั 0 ในสมการ แตห่ากคา่เฉล่ียท่ีค านวณได้มีคา่มากกวา่ 0.5 ให้แทนคา่ตวัแปรนัน้  
                เทา่กบั 1 ในสมการ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ดงันัน้จงึสามารถค านวณหาความนา่จะเป็นของแตล่ะทางเลือกได้คา่ดงันี ้

 Prob(𝑦 = 0) = 0.8375 

Prob(𝑦 = 1) = 0.1384 

Prob(𝑦 = 2) = 0.0094 

Prob(𝑦 = 3) = 0.0147 
 

และจากการค านวณจะท าให้ได้ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของปัจจัยท่ีมี
นัยส าคัญทางสถิติทั ง้หมด 8 ตัวแปร ได้แก่  การรับ รู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล 
(Knowledge of Sugar) และสถานภาพ (Status) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อย
ละ 90 การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน (Knowledge of Sugar 
Tax) อายุ (Age) เพศ(Sex) ขนาดบรรจุภัณฑ์ (Capacity) เหตุผลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืม
เน่ืองจากมีรสชาติดี (Good Taste) เหตุผลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่า
เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน (Cheap Price) มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ  99 จะ
ได้ผลเป็นดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตำรำงท่ี 4.26 กระทบสว่นเพิ่ม (Marginal Effect) ของปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

Variable Yi = 0 Yi = 1 Yi = 2 Yi = 3 
Knowledge of Sugar* 0.0064 0.0056 0.0004 0.0007 
Status* 0.0915 0.0801 0.0063 0.0097 
Knowledge of Sugar Tax *** 0.0056 0.0049 0.0004 0.0006 
Age*** -0.3463 -0.3034 -0.0238 -0.0368 
Sex*** 0.1388 0.1217 0.0095 0.0148 
Capacity*** -0.1316 -0.1153 -0.0090 -0.0140 
Good Taste*** -0.1123 -0.0984 -0.0077 -0.0119 
Cheap Price*** 0.3941 0.3453 0.0271 0.0419 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 
ในส่วนของปัจจยัด้านเศรษฐกิจและสงัคม ได้แก่ อายุ (Age) เพศ (Sex) และสถานภาพ (Status) 
ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซือ้ชาเขียวพร้อม ได้แก่ ขนาดบรรจภุัณฑ์ท่ีซือ้ประจ า (Capacity) เหตผุล
ท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี (Good Taste) และเหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อม
ด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน (Cheap Price) ปัจจัยด้านทัศนคติและความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีน า้หวาน ได้แก่ การรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล (Knowledge 
of Sugar Tax) และการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน (Knowledge 
of Sugar Tax) 

  
ส าหรับอาย ุ(Age) ผลการศกึษาพบวา่ เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมดื่มสงูขึน้หลงัการเก็บ

ภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ผู้บริโภคท่ีมีอายตุ ่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจ
จา่ยเพิ่มน้อยกวา่เม่ือเทียบกบัผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี หรือสามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้วา่ 

 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) 
น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี เทา่กบัร้อยละ 34.63 

 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 

30 บาท (𝑦 = 1) น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี เทา่กบัร้อยละ 30.34 

 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 

35 บาท (𝑦 = 3) น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี เทา่กบัร้อยละ 3.68 

 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต ่ากว่า 40 ปี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 

เป็น 33 บาท (𝑦 = 2) น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี เทา่กบัร้อยละ 2.38  
 
ส าหรับทางด้านเพศ (Sex) ผลการศกึษาพบวา่ เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสงูขึน้หลงั

การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน เพศหญิงมีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่ม
มากกวา่เม่ือเทียบกบัเพศชาย หรือสามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้วา่ 

 เพศหญิง มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) มากกว่าเพศชาย 
เทา่กบัร้อยละ 13.88 

 เพศหญิง มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 30 บาท (𝑦 = 1) 
มากกวา่เพศชาย เทา่กบัร้อยละ 12.17 
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 เพศหญิง มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 3) 
มากกวา่เพศชาย เทา่กบัร้อยละ 1.48 

 เพศหญิง มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 2) 
มากกวา่เพศชาย เทา่กบัร้อยละ 0.95 

 
 ด้านสถานภาพ (Status) ผลการศึกษาพบว่า เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้หลงั
การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน สถานภาพโสดมีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่าย
เพิ่มมากกวา่เม่ือเทียบกบัสถานภาพอ่ืน ๆ (สมรส หยา่ร้าง) หรือสามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้วา่ 

 สถานภาพโสด มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) มากกว่า
สถานภาพอ่ืน ๆ (สมรส หยา่ร้าง) เทา่กบัร้อยละ 9.15 

 สถานภาพโสด มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น  30 บาท        

(𝑦 = 1) มากกวา่สถานภาพอ่ืน ๆ (สมรส หยา่ร้าง) เทา่กบัร้อยละ 8.01 

 สถานภาพโสด มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น  35 บาท        

(𝑦 = 3) มากกวา่สถานภาพอ่ืน ๆ (สมรส หยา่ร้าง) เทา่กบัร้อยละ 0.97 

 สถานภาพโสด มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น  33 บาท        

(𝑦 = 2) มากกวา่สถานภาพอ่ืน ๆ (สมรส หยา่ร้าง) เทา่กบัร้อยละ 0.63 
 

ด้านขนาดบรรจุภัณฑ์ (Capacity) ผลการศึกษาพบว่า เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืม
สูงขึน้หลังการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ผู้บริโภคท่ีเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนาด
เท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มน้อยกว่าเม่ือเทียบกบัผู้บริโภคท่ีเลือก
บรรจภุณัฑ์ท่ีขนาดอ่ืน ๆ หรือสามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้วา่ 

 ผู้บริโภคท่ีเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็ม

ใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีเลือกบรรจภุณัฑ์ท่ีขนาดอ่ืน ๆ เท่ากับ
ร้อยละ 13.16 เป็นอนัดบัแรก 

 ผู้บริโภคท่ีเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็ม

ใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 30 บาท (𝑦 = 1) น้อยกว่าผู้ บริโภคท่ีเลือกบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีขนาดอ่ืน ๆ เทา่กบัร้อยละ 11.53 
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 ผู้บริโภคท่ีเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็ม

ใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 3) น้อยกว่าผู้ บริโภคท่ีเลือกบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีขนาดอ่ืน ๆ เทา่กบัร้อยละ 1.4 

 ผู้บริโภคท่ีเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเท่ากับ 500 มิลลิลิตร มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็ม

ใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 33 บาท (𝑦 = 2) น้อยกว่าผู้ บริโภคท่ีเลือกบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีขนาดอ่ืน ๆ เทา่กบัร้อยละ 0.9 
 

ส าหรับเหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาตดีิ (Good Taste) ผลการศกึษา
พบว่า เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 
ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดีมีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มน้อย
กว่าเม่ือเทียบกับผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี  หรือสามารถอธิบาย
เพิ่มเตมิได้วา่ 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจ

จ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) น้อยกว่าผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมี
รสชาตดีิ เทา่กบัร้อยละ 11.23 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจ

จา่ยเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 30 บาท (𝑦 = 1) น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีไมช่ื่นชอบชาเขียว
พร้อมดื่มเน่ืองจากมีรสชาตดีิ เทา่กบัร้อยละ 9.84 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจ

จา่ยเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 3) น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีไมช่ื่นชอบชาเขียว
พร้อมดื่มเน่ืองจากมีรสชาตดีิ เทา่กบัร้อยละ 1.19 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจ

จา่ยเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 33 บาท (𝑦 = 2) น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีไมช่ื่นชอบชาเขียว
พร้อมดื่มเน่ืองจากมีรสชาตดีิ เทา่กบัร้อยละ 0.77  

 
ส าหรับเหตุผลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน 

(Cheap Price) ผลการศึกษาพบว่า เม่ือระดับราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้หลังการเก็บภาษี
เคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ผู้ บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่า
เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ มีความน่าจะเป็นท่ีจะเตม็ใจจ่ายเพิ่มมากกวา่เม่ือเทียบกบัผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืน
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ชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถกูกว่าเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ หรือสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้
วา่ 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีราคาถกูกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ มี

ความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม (𝑦 = 0) มากกว่าผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชา
เขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากราคาถกูกวา่เคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ เทา่กบัร้อยละ 39.41  

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน มี

ความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 30 บาท (𝑦 = 1) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ 
เทา่กบัร้อยละ 34.53 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน มี

ความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 3) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ 
เทา่กบัร้อยละ 4.19 

 ผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน มี

ความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ีเพิ่มขึน้เป็น 33 บาท (𝑦 = 2) มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ 
เทา่กบัร้อยละ 2.71 

 
ด้านการรับรู้ของผลเสียของการบริโภคน า้ตาล (Knowledge of Sugar) ผลการศึกษา

พบว่า เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 
พบว่าผู้บริโภคท่ีรับรู้ผลเสียของน า้ตาลมีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มมากกว่าเม่ือเทียบกับ
ผู้บริโภคท่ีไมรั่บรู้ผลเสียของน า้ตาล หรือสามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้ว่า 

 ผู้ บริโภคท่ีรับรู้ผลเสียของน า้ตาล  มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม       

(𝑦 = 0) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไมรั่บรู้ผลเสียของน า้ตาล เทา่กบัร้อยละ 0.64 

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้ผลเสียของน า้ตาล มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ี

เพิ่มขึน้เป็น 30 บาท (𝑦 = 1) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไม่รับรู้ผลเสียของน า้ตาล เท่ากบัร้อย
ละ 0.56  
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 ผู้บริโภคท่ีรับรู้ผลเสียของน า้ตาล มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ี

เพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 3) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไม่รับรู้ผลเสียของน า้ตาล เท่ากบัร้อย
ละ 0.07 

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้ผลเสียของน า้ตาล มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคาท่ี

เพิ่มขึน้เป็น 33 บาท (𝑦 = 2) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไม่รับรู้ผลเสียของน า้ตาล เท่ากบัร้อย
ละ 0.04 

 
และด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน (Knowledge of 

Sugar Tax) ผลการศกึษาพบว่า เม่ือระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสงูขึน้หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองดื่ม
ตามปริมาณความหวาน พบว่าผู้บริโภคท่ีรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความ
หวาน มีความน่าจะเป็นท่ีจะเตม็ใจจา่ยเพิ่มมากกวา่เม่ือเทียบกบัผู้บริโภคท่ีไม่รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั
ภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน หรือสามารถอธิบายเพิ่มเตมิได้ว่า 

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายในราคาเดิม   

(𝑦 = 0) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไมรั่บรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษี เทา่กบัร้อยละ 0.56  

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคา

ท่ีเพิ่มขึน้เป็น 30 บาท (𝑦 = 1) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไมรั่บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาษี เท่ากบั
ร้อยละ 0.49 

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษี มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มในราคา

ท่ีเพิ่มขึน้เป็น 35 บาท (𝑦 = 3) มากกวา่ผู้บริโภคท่ีไมรั่บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาษี เท่ากบั
ร้อยละ 0.06   

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้รับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษี มีความนา่จะเป็นท่ีจะเตม็ใจจา่ยเพิ่มในราคา

ท่ีเพิ่มขึน้เป็น 33 บาท (𝑦 = 2) มากกว่าผู้บริโภคท่ีไมรั่บรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษี เทา่กบั
ร้อยละ0.04 

 
 จากระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสงูขึน้หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 
ในส่วนของภาครัฐบาลหรือผู้ ก าหนดนโยบาย มีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาครัฐบาล สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน (Sugar Tax) 
ยงัมีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม ถึงแม้ระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้หลงัการเก็บภาษี
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เคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน นัน่แสดงวา่ผลจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัภาษีไม่
มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ให้ลดลงได้หรือผลจากการใช้ภาษียังไม่เกิดประสิทธิภาพ
เทา่ท่ีควร  

 ผู้บริโภคท่ีรับรู้ผลเสียของน า้ตาลมีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม ถึงแม้ระดับราคาชาเขียว
พร้อมด่ืมสูงขึน้ หมายความว่าผู้บริโภคยังไม่มีความตระหนักในผลเสียของน า้ตาล
และยงัมีความช่ืนชอบในเคร่ืองดื่มท่ีมีรสชาติหวานอยูม่าก 

 
 ในส่วนของภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ การเพิ่มราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้หลังการ
เก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการ สามารถอธิบาย
ได้ดงันี ้

 กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายมุากกว่า 40 ปี เพศหญิง สถานะภาพโสด มีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม 
ถึงแม้ระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสงูขึน้ หมายความวา่ผู้บริโภคกลุ่มนีย้งัมีความภกัดี
ตอ่การบริโภคชาเขียวพร้อมดื่ม ราคาท่ีเพิ่มสงูขึน้ไมค่อ่ยมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 

 กลุ่มผู้บริโภคช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมราคาถกูกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ ถึงแม้จะมี
ระดบัราคาท่ีสูงขึน้ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมอยู่มาก
และถึงแม้ราคาจะเพิ่มสงูขึน้แตห่ากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบก็ยงัตดัสินใจซือ้ 

 กลุ่มผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาตดีิ มีความเต็มใจจ่ายเพิ่ม 
ถึงแม้ระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสูงขึน้ ท าให้เห็นได้ว่าท่ีผู้บริโภคยอมจ่ายสงูขึน้นัน้
ไม่ได้มาจากรสชาติท่ีดีของชาเขียวพร้อมด่ืมเพียงอย่างเดียว แต่มาจากปัจจัยด้าน
ราคาด้วยท่ีผู้บริโภคเห็นว่าราคาถูกกว่าเคร่ืงด่ืมประเภทอ่ืน ๆ สอดคล้องกับปัจจยั ท่ี
ผู้บริโภคช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่มราคาถกูกว่าเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ 

 กลุ่มผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้ขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ 500 มิลลิลิตร มีความ
เต็มใจจ่ายเพิ่ม ถึงแม้ระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสงูขึน้ แสดงให้เห็นผู้บริโภคท่ีเลือก
ซือ้ขนาดอ่ืน ๆ ตดัสินใจซือ้ได้ง่ายกวา่ 

 และกลุ่มผู้ บริโภคผู้ บริโภคท่ีรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความ
หวาน (Sugar Tax) และรับรู้ผลเสียของน า้ตาล ก็ยังตดัสินใจซือ้อยู่ หมายความว่า
กลุม่ผู้บริโภคเหลา่นีไ้มไ่ด้สนใจเก่ียวกบัเก่ียวกบัภาษีหรือผลเสียของน า้ตาล  



บทที่ 5 
 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลกำรศึกษำ 
 
 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม หลงัการเก็บภาษี
เคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคม
ของผู้ บริโภคเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืมในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมด่ืมหลงัจากการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณ
ความหวาน โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มผูบริโภคตัวอย่างจ านวน 250 คน น ามา
วิเคราะห์เชิงพรรณนาเพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคม และวิเคราะห์เชิง
ปริมาณด้วย Ordered Logistic Regression เพ่ือหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินเลือกซือ้ของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ซึ่งสามารถ
สรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 
 
 จากแบบสอบถามของกลุม่ผู้บริโภคตวัอย่างทัง้หมด 250 คน พบวา่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายรุะหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีระดบั
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 15,001 – 30,000 บาทต่อ
เดือน 
 
 กลุ่มผู้บริโภคตวัอย่างมีย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า คือ ฟูจิชะ ขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ีซือ้ประจ าเท่ากับ  
500 มิลลิลิตร สาเหตใุนการซือ้ คือ ต้องการดบักระหาย ความถ่ีในการซือ้ท่ี 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน
ขวดท่ีซือ้ต่อครัง้ คือ 1 ขวด ราคาต่อขวดท่ีซือ้อยู่ระหว่าง 16 – 25 บาท ค่าใช้จ่ายในการซือ้ต่อครัง้ 
คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 บาท ร้านสะดวกซือ้เป็นสถานท่ีท่ีซือ้เป็นประจ า ซึ่งเหตผุลท่ีท าให้ช่ืน
ชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติท่ีดี และในขณะซือ้มีปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้มาก
ท่ีสดุ คือ ด้านรสชาต ิ
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 ทางด้านทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีน า้หวาน พบว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ตัวอย่างรับรู้ผลเสียของการบริโภคน า้ตาลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน ผู้บริโภคมีคะแนนอยู่ระหว่าง 16 – 25 คะแนน มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 21.4 คะแนน ในส่วน
การรับรู้เก่ียวกับภาษีน า้หวาน กลุ่มผู้ บริโภคตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับต ่า คือ มี
คะแนนอยูใ่นช่วงน้อยกวา่หรือเท่ากบั 10 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 9.1 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 25 คะแนน และในส่วนของทศันคติต่อภาษีน า้หวาน พบว่ากลุ่มผู้บริโภคตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ทศันคติท่ีไมค่อ่ยดีตอ่ภาษีน า้หวาน เน่ืองจากมีคะแนนอยูใ่นชว่งน้อยกวา่หรือเทา่กบั 15 คะแนน มี
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 17 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน 
 

ด้านระดับความเต็มใจจ่ายเพิ่มของชาเขียวพร้อมด่ืมหลังการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตาม
ปริมาณความหวานของกลุ่มผู้ บริโภคตัวอย่าง 250 คน พบว่าส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายในราคาเดิม 
รองลงมา คือ เต็มใจจ่ายเพิ่ม ณ ระดบัราคา 30 บาท ล าดบัถัดมาเต็มใจจ่ายเพิ่ม ณ ระดบัราคา 
35 บาท และ เตม็ใจจา่ยเพิ่ม ณ ระดบัราคา 33 บาทเป็นล าดบัสดุท้าย 
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม 
หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน  พบว่าเม่ือระดบัราคาเพิ่มสงูขึน้กลุ่มผู้บริโภค
ตัวอย่างเพศหญิ ง มีสถานภาพโสด อายุมากกว่า  40 ปี  เลือกบรรจุภัณ ฑ์ ท่ีขนาดอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก 500 มิลลิลิตร เป็นผู้บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากมีรสชาติดีแตช่ื่น
ชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากราคาถูกกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ มีการรับรู้ผลเสียของน า้ตาล
และรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีน า้หวาน มีความน่าจะเป็นท่ีจะเต็มใจจ่ายเพิ่มหรือตัดสินใจซือ้
มากกว่า โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตอ่ความเต็มใจจ่ายเพิ่มหรือปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินเลือกซือ้
ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชาเขียวพร้อมดื่ม หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานมากท่ีสดุก็
คือ การชอบชาเขียวพร้อมดื่มเน่ืองจากราคาถกูกวา่เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ เน่ืองจากเห็นว่าหากชา
เขียวพร้อมด่ืมมีการปรับราคาขึน้ไปหลงัจากการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานแล้วแต่
ก็ยงัมีราคาท่ีถกูกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ จึงเป็นผลให้ผู้บริโภคยงัเลือกบริโภคอยู่ ซึ่งระดบัราคา
ท่ีกลุม่ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายเพิ่มหลงัจากการเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานก็คือ 30 บาท 
หรือเป็นราคาท่ีเพิ่มขึน้น้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกเดิมท่ี 25 บาท สอดคล้อง
กบัรายงานขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ในหวัข้อ ”นโยบายการ
คลงัส าหรับอาหารและการป้องกันโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง” ท่ีกล่าวว่านโยบายด้านการคลงัจะต้องเพิ่ม
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การจัดเก็บภาษีน า้หวานอย่างน้อยร้อยละ  20 ของราคาขายปลีกจึงจะท าให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในเร่ืองการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีน า้ตาลในปริมาณมากลงได้ 

 
จากระดบัราคาชาเขียวพร้อมด่ืมสงูขึน้หลงัการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน 

มีปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาครัฐบาล คือ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณ
ความหวานไม่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ให้ลดลงได้ และผู้บริโภคยงัไมมี่ความตระหนกัถึงผลเสียของ
การบริโภคน า้ตาลและยงัมีความช่ืนชอบในเคร่ืองดื่มท่ีมีรสชาตหิวานอยูม่าก  

 
ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนหรือผู้ ประกอบการ คือ กลุ่มผู้ บริโภคท่ีมีอายุ

มากกว่า 40 ปี เพศหญิง สถานะภาพโสดยงัมีความภักดีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม ระดบัราคาของชา
เขียวพร้อมด่ืมเพิ่มสูงขึน้ยังมีราคาถูกว่าเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืน ๆ ท าให้ผู้บริโภคยงัตดัสินใจซือ้อยู่
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบ ราคาท่ีเพิ่มขึน้จึงไม่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ท่ีลดลง กลุ่มผู้บริโภค
ท่ีไม่ช่ืนชอบชาเขียวพร้อมด่ืมเน่ืองจากรสชาตดีิและกลุ่มผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้ชาเขียวพร้อมด่ืมขนาด
อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 500 มิลลิลิตรมีการตดัสินใจซือ้และเต็มใจจ่ายมากกวา่ และการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกบัภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวานและการรับรู้ผลเสียของน า้ตาลไม่ได้ส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้ให้ลดลงได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม 
หลังการเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ข้อเสนอแนะส ำหรับภำครัฐบำล 
 

1. ทางภาครัฐบาลต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลเสียของการ
บริโภคน า้ตาล พร้อมทัง้เพิ่มประชาสมัพนัธ์ผลดีของภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานให้มาก
ยิ่งขึน้ 
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2. ภาครัฐบาลสามารถออกนโยบายท่ีสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาลดการบริโภค
เคร่ืองดื่มท่ีมีปริมาณน า้ตาลอยูม่าก  
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับภำคเอกชนหรือผู้ประกอบกำร 
 

1. เน้นท าการตลาดกับกลุ่มผู้ บริโภคกลุ่มอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ บริโภคท่ีมีอายุ
มากกวา่ 40 ปี เพศหญิง สถานะภาพโสดให้เกิดภกัดีตอ่ตราสินค้ามากย่ิงขึน้ 

 
2. ท าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีท าผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่ามากกว่าเดิม 

เช่น การซือ้ 1 แถม 1 การลดราคา เป็นต้น เพ่ือเป็นการตอกย า้ให้กบักลุ่มผู้บริโภคเห็นว่าชาเขียว
พร้อมดื่มมีราคาถกูกวา่เคร่ืองดื่มประเภทอ่ืน ๆ หากมีการปรับขึน้ราคาแล้ว 

 

3. ออกแบบขนาดบรรจภณัฑ์ให้มีขนาดท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากกลุม่ผู้บริโภคมี
การตดัสินจา่ยเพิ่มได้ง่ายกวา่กลุม่ผู้บริโภคท่ีซือ้ชาเขียวพร้อมดื่มท่ีมีขนาด 500 มิลลิลิตร 

 

4. สามารถโฆษณาประชาสมัพนัธ์ได้อย่างเต็มท่ีเพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มีมากยิ่งขึน้ 
เพ่ือให้ผู้ บริโภคเกอดการรับรู้และมีความตระหนักในสินค้าอยู่ เสมอ เน่ืองจากผู้ บริโภคไม่ได้
ตระหนกัเร่ืองผลเสียน า้ตาล อีกทัง้ยงัการรับรู้ในเร่ืองภาษีเคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวานก็ไม่ได้
มีผลตอ่การัดสินใจซือ้ท่ีลดลง 

 
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครัง้ต่อไป 
 

1. การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรจะศกึษาเพิ่มเตมิถึงราคาท่ีผู้บริโภคควรจะหยดุซือ้ ราคาใดจะ
เกิดประสิทธิภาพทางภาษีสูงสุด และผู้บริโภคมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ท่ีมีต่อราคาหรือความ
ออ่นไหวตอ่ราคามากน้อยเพียงใด 
 

2. ควรท าการศกึษาพฤตกิรรมก่อนซือ้และหลงัซือ้เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้ว่ามี
ความแตกตา่งกนัอยา่งไร 
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3. การเลือกกลุ่มผู้บริโภคตวัอย่างยงัเฉพาะเจาะจงในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้ผลการ
การศกึษาอาจจะยงัไม่ครอบคลมุพฤติกรรมของผู้บริโภคในจงัหวดัอ่ืน ๆ หรือทัง้ประเทศได้ ดงันัน้
การศกึษาครัง้ตอ่ไปอาจจะต้องสอบถามกลุม่ผู้บริโภคในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีสามารถวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้และอธิบายพฤตกิรรมได้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 
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ภำคผนวก



ภำคผนวก ก 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการศกึษา



แบบสอบถำม 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชำเขียวพร้อมดื่ม 

หลังกำรเก็บภำษีเคร่ืองดื่มตำมปริมำณควำมหวำน 
 
ค ำชีแ้จง 
แบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อชาเขียวพร้อมด่ืม หลงั
การเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน จดัท าขึน้เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาตามหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท า
ให้ทราบถึงสภาพทัว่ไปของตลาดและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ชา
เขียวพร้อมด่ืมหลงัเก็บภาษีน า้หวาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

1. ชาย     2. หญิง 
 

2. อาย ุ___________ ปี 
 

3. สถานะ 
1. โสด 
2. แตง่งานแล้ว 
3. หยา่ร้าง 

 
4. อาชีพ 

1.พนกังานบริษัทเอกชน   2. ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3.ธุรกิจสว่นตวั    4.เกษตรกร 
5.นกัเรียน / นกัศกึษา   6.อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

  
5. ระดบัการศกึษา 

1.มธัยมศกึษาตอนต้น / ต ่ากวา่  2. มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  
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3.อนปุริญญา / ปวส.    4.ปริญญาตรี 
5.ปริญญาโท    6.ปริญญาเอก 
7.อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

 
6. รายได้ ____________________ บาทตอ่เดือน  
 
ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการซือ้ชาเขียวพร้อมดื่ม 
1. ย่ีห้อท่ีซือ้ประจ า 

1.โออิชิ     2. อิชิตนั 
3.ฟจูิชะ     4.อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

 
2. ขนาดปริมาณบรรจภุณัฑ์ท่ีซือ้บอ่ยท่ีสดุ 

1. ปริมาณน้อยกว่า 500 มิลลิลิตร 
2. ปริมาณเทา่กบั 500 มิลลิลิตร 
3. ปริมาณมากกวา่ 500 มิลลิลิตร 

 
3. สาเหตใุนการซือ้ 

1. เป็นเคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบ   2. มีโปรโมชัน่สง่เสริมการขาย 
3. ต้องการดบักระหาย   4.อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 
 

4. ความถ่ีในการซือ้ตอ่สปัดาห์  จ านวน _____________ ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
 

5. จ านวนขวดท่ีซือ้ตอ่ครัง้ จ านวน_____________ขวดตอ่ครัง้ 
 
6. ราคาท่ีซือ้ประจ า  ราคา_____________ตอ่ขวด 

 

7. คา่ใช้จา่ยในการซือ้ตอ่ครัง้  จ านวน _____________ บาทตอ่ครัง้ 
 
8. สถานท่ีซือ้เป็นประจ า 
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1.ร้านสะดวกซือ้    2. ซุปเปอร์เก็ต 
3.ห้างสรรพสินค้า    4.อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

 
9. เหตผุลท่ีช่ืนชอบชาเขียวพร้อมดื่ม (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

1. รสชาติดี 
2. เป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 
3. หาซือ้ได้ทัว่ไป 
4. ราคาถกูกว่าเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ 
5. อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

 
10. เวลาซือ้ ท่านตดัสินใจซือ้จากอะไร (เรียงล าดบั 1 ถึง 5) 

1. รสชาติ 
2. ย่ีห้อ 
3. ราคา 
4. สถานท่ีซือ้ 
5. โปรโมชัน่ 

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคตแิละความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีน า้หวาน 
1. การรับรู้ผลเสียของการบริโภคน า้ตาล  

ค าถาม ทราบ ไมท่ราบ 
1. ท าให้เกิดโรคฟันผ ุ   
2. เป็นสาเหตหุลกัของโรคเบาหวาน   
3. ท าให้เกิดโรคหวัใจและความดนัโลหิต   
4. ท าให้เกิดไขมนัสะสมในอวยัวะตา่งๆ จนท าให้อ้วน   
5. หากบริโภคมากเกินไป จะท าให้ระบบการไหลเวียน

ของเลือดผิดปกติ 
  

6. หากบริโภคมากเกินไป จะท าให้ง่วงนอน   
7. ท าให้อารมณ์แปรปรวน   
8. หากบริโภคมากเกินไป จะท าให้ร่างกายรู้สึกอ่ิม   
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เน่ืองจากได้รับพลงังานท่ีมากเกินความต้องการ และ
อาจสง่ผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหารเพราะไม่
สามารถรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์อ่ืน ๆได้ 

 
2. การรับรู้ขา่วสารเก่ียวกบัภาษีน า้หวาน 

ค าถาม ทราบ ไมท่ราบ 
1. มีการบงัคบัใช้กฎหมายภาษีน า้หวานในประเทศไทย

แล้ว 
  

2. มีการเรียกเก็บภาษีตามปริมาณน า้ตาลตอ่เคร่ืองดื่ม 
100 มิลลิลิตร และเรียกเก็บเป็นล าดบัขัน้ 

  

3. ปรับภาษีขึน้ทกุ 2 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 ถึง 2566   
4. หากมีปริมาณน า้ตาล 0 – 6 กรัมตอ่เคร่ืองดื่ม 100 

มิลลิลิตร จะไมโ่ดนเรียกเก็บภาษี 
  

5. ผู้ประกอบการชาเขียวพร้อมด่ืมต้องจา่ยภาษีเพิ่มขึน้ 
2 สว่น คือ ภาษีน า้หวานท่ีจดัเก็บขึน้ตามปริมาณ
ความหวาน และภาษีตามมลูคา่ 

  

 
3. ทศันคติตอ่ภาษีน า้หวาน 

ค าถาม เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย 
1. เห็นด้วยหรือไมก่บัภาษีน า้หวาน   
2. หากมีมาตรการทางด้านภาษีน า้หวานแล้ว จะท าให้

คนบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานลดลง 
  

3. รัฐบาลจะมีรายได้จากการจดัเก็บภาษีน า้หวานมาก
ขึน้ 

  

4. รัฐบาลจะมีรายจา่ยด้านสาธารณสขุลดลง   
5. ผู้ประกอบการจะปรับปรุงสตูรให้เคร่ืองดื่มมีสว่นผสม

ของน า้ตาลน้อยลง 
  

6. ผู้ประกอบการจะผลกัภาระภาษีมายงัผู้บริโภค   
 



74 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านระดับความเตม็ใจจ่ายเพิ่มขึน้ของชาเขียวพร้อมดื่มหลังการเก็บภาษี
เคร่ืองดื่มตามปริมาณความหวาน 
 

เหตกุารณ์สมมติ 
 หากรัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายควบคมุน า้ตาลท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองด่ืมหลายๆ ประเภท หนึง่
ในนัน้ คือชาเขียวพร้อมด่ืม หากขณะนีร้าคาชาเขียวพร้อมด่ืมแบบขวด 500 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 
25 บาท จะต้องมีการปรับราคาขึน้ ทา่นจะยงัเลือกซือ้อยู่หรือไม่ 

 ราคาเพิ่มขึน้ 5 บาท เป็น 30 บาทตอ่ขวด 
1. ซือ้     2. ไมซื่อ้ 

 ราคาเพิ่มขึน้ 10 บาท เป็น 35 บาทตอ่ขวด 
1. ซือ้     2. ไมซื่อ้ 

 ราคาเพิ่มขึน้ 15 บาท เป็น 40 บาทตอ่ขวด 
1. ซือ้     2. ไมซื่อ้



ประวัตกิำรศึกษำและกำรท ำงำน 
 
ช่ือ – นำมสกุล     นางสาวสกลุรัตน์  จิตต์มาลา 
วัน เดือน ปี ที่เกิด    วนัท่ี 15 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2532 

สถำนที่เกิด     จงัหวดัเชียงราย 

ประวัตกิำรศึกษำ    เศรษฐศาสตรบณัฑิต    
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนปัจจุบัน   เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน    บริษัท เอด ูพาร์ค จ ากดั 

 
 


