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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการสํารวจความเห็นและการตัดสินใจตอราคาขายสูงสุดที่จะไมเลือกซื้อเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล
เปนสวนประกอบ (sugar-sweetened beverages: SSBs) เพื่อหาสวนตางของราคาขายปลีกในทองตลาดกับราคา
สูงสุดที่ผบู ริโภคยอมจายเพื่อซื้อ SSBs ทําการศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม เลือกกลุมตัวอยาง
จํานวน 680 คน จากนักเรียน 32,806 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิจําแนกตามชนิดและขนาดโรงเรียน
เก็ บ ขอมู ล ดวยแบบสอบถามรวมกั บ จัด แสดงเครื่อ งดื่มเพื่ อ ใหผูต อบไดพิจารณาชนิด ขนาดและบรรจุ ภัณ ฑได
ถูกตองมากขึ้นไดรับแบบสอบถามคืนจากนักเรียน 648 คน (รอยละ 95.3) อายุเฉลี่ย 14.80±1.52 ป รอยละ 60.4
ของนักเรียนไดรับเงินจากผูปกครองอยางนอย 500 บาทตอสัปดาห ใชซื้อ SSBs 112 บาท (เฉลี่ย 15.11 บาท/วัน)
รอยละ 34.6 บริโภค SSBs 5 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา และรอยละ 17.6 บริโภคทุกวัน จากการเก็บขอมูล SSBs
104 ชนิด พบวานักเรียนตัดสินใจไมซื้อ SSBs เมื่อราคาเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 1.18-3.29 บาท และในสวนใหญของสินคา
ที่สํารวจ สวนตางราคาที่สงผลตอการไมซื้อ SSBs คือมากกวา 3 บาทขึ้นไป ราคาขายปลีกในทองตลาดเปนปจจัย
หลักที่มีผลตอการตัดสินใจ
คําสําคัญ: เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเปนสวนประกอบ นักเรียนมัธยมศึกษา ราคา ภาษี

Abstract
This study aimed to survey opinion and decision making for the price point that effect on purchase of
sugar-sweetened beverages in secondary school students. The price difference was calculated from the
difference between maximum affordable price and current retail market price. The study was conducted in
secondary school students in Muang, Chiang Mai. From 32,608 students, 680 were recruited in this study
using stratified random sampling by school type and school size. Structured questionnaire was administered.
To increase validity, SSBs were also displayed to show their brand, size and packaging. Results yielded a
95.3% response rate, with 648 students. The mean age was 14.80+1.52 years. In one week, 60.4% were
paid at least 500 bahts for expenses from guardian, 112 bahts (15.11 bahts/day) was spent on SSBs. The
34.6% of students consumed SSBs 5 times/week or more and 17.6% consumed SSBs everyday. From all 104
displayed SSBs, the students decided not to buy SSBs when the price increased in range from 1.18-3.29
baht. In all SSBs including in this study, the price points that effect on purchase of SSB is over 3 bahts. Retail
price is a key factor for the decision making.
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