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หลักการและเหตุผล 

โรคไมติดตอเรื้อรังเปนปญหาสุขภาพสําคัญท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญ ปญหาสุขภาพของประชาชนใน

อําเภอสองก็เชนเดียวกัน จากรายงานขอมูลประชากรในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสอง จังหวัดแพร ป พ.ศ.2560 พบวา

โรคท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีเปนมากท่ีสุด 2 อันดับแรกคือโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 6,387ราย คิดเปนรอยละ 

12.28 และโรคเบาหวาน จํานวน 2,461 ราย คิดเปนรอยละ 4.73 ซ่ึงมีสาเหตุท่ีสําคัญมาจากพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีไมเหมาะสม โดยน้ําตาลเปนปจจัยเสี่ยงรวมของโรคหลาย ๆ โรค เชน โรคอวน โรคเบาหวาน และโรค

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคฟนผุ เปนตน 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลสอง ไดดําเนินงานสงเสริมสุขภาพในหลาย

กลุมอายุ เชน กลุมเด็กกอนวัยเรียน กลุมเด็กวัยเรียน กลุมผูปวยติดบานติดเตียง และกลุมผูสูงอายุ ซ่ึงเปนกลุม

ประชากรท่ีสามารถเขาถึงไดงาย เนื่องจากมีสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการดําเนินโครงการและสามารถจัดการปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมได แตในการทําโครงการสงเสริมสุขภาพในกลุมประชาชนท่ัวไปนั้นเขาถึงไดยาก จึงทําการ

สนับสนุน และ ผลักดันใหเกิดรานคาตนแบบผานโครงการ หวานนอยก็อรอยได ท่ีทําใหเขาถึงกลุมประชาชน

ท่ัวไปไดมากข้ึน และ ตอยอดใหเกิดการสรางกระแสทางสังคมในการลดการบริโภคน้ําตาล โดยเพ่ิมทางเลือกใน

การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน้ําตาลลดลง ซ่ึงเปนการสรางคานิยมในการบริโภคเครื่องดื่ม หรืออาหารท่ีมี

รสชาติหวานนอย อันจะนําไปสูในการสรางกระแสสงเสริมสุขภาพในชุมชนท่ียั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือสรางรานคาตนแบบในการลดปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่ม 
2. เพ่ือสรางกระแสในการลดปริมาณน้ําตาลในอาหาร/เครื่องดื่มในเขตอําเภอสอง 

สถานท่ีดําเนินโครงการ และ ระยะเวลาดําเนินโครงการ   

         ราน Bee& Ice coffee อําเภอสอง จังหวัดแพร  

         ดําเนินโครงการระหวาง วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561– 30 เมษายน  2561 

วิธีการศึกษา 

     1. สํารวจเพ่ือคนหารานคาท่ีนาสนใจ และ มีความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ 

     2. ศึกษาขอมูลของราน Bee & Ice coffee  

     3. ติดตอประสานงานกับเจาของราน Bee & Ice coffee และชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการและข้ันตอน

การดําเนินงาน 

     4. สํารวจปริมาณน้ําตาลในสวนผสมของเครื่องดื่มแตละชนิดของราน Bee & Ice coffee 



     5. คํานวณปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มแตละชนิดและเทียบกับเกณฑปริมาณน้ําตาลของโครงการเด็กไทย

ทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขโดยน้ําหวานหรือเครื่องดื่มท่ีใสน้ําแข็ง ควรมี

น้ําตาลไมเกิน 10 %  

     6. คิดสูตรหวานนอยเปนเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา โดยกําหนดปริมาณสวนผสมท่ีมีน้ําตาลเปน

สวนประกอบของเครื่องดื่มแตละชนิดรวมกับเจาของราน 

     7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สื่อตางๆท่ีใชในการดําเนินโครงการและออกแบบโลโกโครงการ 

     8. ประชาสัมพันธโครงการหวานนอยก็อรอยไดผานทางใบประชาสัมพันธโครงการและเสียงตามสาย 

     9. อธิบายข้ันตอนการสงเสริมการขายเครื่องดื่มสูตรหวานนอยแกเจาของราน  

     10. เปดตัวโครงการ และ มอบปายรานคาตนแบบ ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 

     11. จัดการสงเสริมการขายโดยลดราคาเครื่องดื่มสูตรหวานนอยแกวละ5บาท ตั้งแตวันท่ี20 – 28 

กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงจํากัดจํานวนแกวเพียง 500 แกว 

     12. ประชาสัมพันธ เพ่ือตอยอดโครงการ และ มอบปายรานคาตนแบบ ตามโครงการหวานนอย ก็อรอยได 

อยางเปนทางการ โดยทานนายอําเภอสอง ในเวที มหกรรมสุขภาพดีวิถีคนสอง อําเภอสอง ในวันท่ี 20 มีนาคม 

2561 

     13. รวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 4 ระยะ คือ 

          กอนดําเนินโครงการ : 17 - 19 กุมภาพันธ 2561 

          ระหวางดําเนินโครงการท่ีมีสงเสริมการขาย : 20 - 28 กุมภาพันธ 2561 

          ระหวางดําเนินโครงการท่ีไมมีสงเสริมการขาย : 1-31 มีนาคม 2561  

          และ หลังดําเนินโครงการ : 1-30 เมษายน 2561 

     14. วิเคราะหขอมูล 

     15. ขยายโครงการในรานอาหาร หรือ รานเครื่องดื่มในอําเภอสอง 

     16. ประเมินผลระยะยาวเพ่ือสํารวจกระแสลดการบริโภคน้ําตาลในชุมชน หลังดําเนินโครงการ 6 เดือน 

ผลการดําเนินโครงการ 

วัตถุดิบท่ีใชจะมีท้ังเมล็ดกาแฟสดท่ีชงกับเครื่องชงกาแฟสด ผงโกโก ผงชาเขียว ผงชานมไขมุกสําเร็จรูป 

น้ําหวานเฮลบลูบอย น้ําผึ้ง น้ําตาล น้ําเชื่อม ฟรุกโตสไซรัป ไซรัปแตงกลิ่นสังเคราะห ครีมเทียมขนหวาน ผง

คอฟฟเมต นมจืด น้ําชา และมะนาว ท่ีใชแตกตางกันไปในแตละเมนู จากเกณฑของโครงการเด็กไทยทําไดใน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดกําหนดปริมาณน้ําตาลท่ีเหมาะสมในเครื่องดื่ม คือ น้ําหวานหรือเครื่องดื่มท่ีไมใส

น้ําแข็ง ควรมีน้ําตาลในรูปแบบตางๆเปนสวนประกอบไมเกิน 5%  และน้ําหวานหรือเครื่องดื่มท่ีใสน้ําแข็ง ควร

มีน้ําตาลในรูปแบบตางๆเปนสวนประกอบไมเกิน 10%  จากการสํารวจพบวารายการเครื่องดื่มเติมน้ําตาลท่ีใส

น้ําแข็งท่ีมีปริมาณน้ําตาลเกินเกณฑในราน Bee & Ice coffee คือ โกโก ชาเขียวน้ําผึ้งมะนาว ชาน้ําผึ้งมะนาว 

ชาพีช ชาเนสที นมกลวย นมอัลมอนต นมชมพู Pink coffee Smoothieและชานมไขมุก จึงนํารายการ

เครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน้ําตาลเกณฑดังกลาวมาปรับสูตรรวมกับเจาของราน ใหมีปริมาณน้ําตาลท่ีลดลงแตรสชาติ

ยังคงเอกลักษณดานกลิ่นและความกลมกลอมอยู สวนเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน้ําตาลไมเกินเกณฑ ยังคงใชสูตร

เดิม  และ เครื่องดื่มสูตรรอนทุกรายการมีปริมาณน้ําตาลไมเกินเกณฑ ซ่ึงแสดงในตารางท่ี1 และ ตารางท่ี2 

 



 

ตารางท่ี1 เปรียบเทียบปริมาณและรอยละของน้ําตาลในเครื่องดื่มใสน้ําแข็งสูตรดั้งเดิม กับ สูตรหวานนอย

ราน Bee & Ice coffee 

เคร่ืองดื่ม 

สูตรดั้งเดิม สูตรหวานนอย 

ปริมาณน้ําตาล 
(g) 

% น้ําตาล 
(g/ml) 

ปริมาณน้ําตาล 
(g) 

% น้ําตาล 
(g/ml) 

เอสเพรสโซ 3.15 2.6 3.15 2.6 

อเมริกาโน 4.20 3.5 4.20 3.5 

คาปูชิโน 3.15 2.6 3.15 2.6 

ลาเต 3.15 2.6 3.15 2.6 

มอคคา 3.15 2.6 3.15 2.6 

โกโก 6.30 5.25 3.15 2.6 

ชาเย็น 6.30 5.25 6.30 5.25 

ชายํา 6.30 5.25 6.30 5.25 

ชาเขียว 6.30 5.25 6.30 5.25 

ชาเขียวคาปู 6.30 5.25 6.30 5.25 

ชาเขียวน้ําผึ้งมะนาว 29.0 24.17 19.3 16.08 

ชาน้ําผึ้งมะนาว 29.0 24.17 19.3 16.08 

ชามะนาว 8.0 6.67 6.0 5.0 

ชาพีช 14.69 12.24 14.69 12.24 

ชาเนสที 9.45 7.88 3.15 2.63 

นมกลวย 18.3 15.25 11.15 9.3 

นมอัลมอนด 18.3 15.25 11.15 9.3 

นมชมพู 16.15 13.46 9.75 8.13 

Pink coffee 16.15 13.46 9.75 8.13 

Smoothie 7.65 6.38 4.5 3.75 

อิตาเลียนโซดา 2.25 1.88 2.25 1.88 

ชานมไขมุก 16.03 13.36 11.38 9.48 



ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณและรอยละของน้ําตาลในเครื่องดื่มรอนสูตรดั้งเดิมซ่ึงเปนสูตรหวานนอย ราน 

Bee & Ice coffee 

เคร่ืองดื่มรอน ปริมาณน้ําตาลในดั้งเดิมซึ่งเปน 
สูตรหวานนอย (g) 

% น้ําตาล (g/ml) 

เอสเพรสโซ -* -* 
อเมริกาโน -* -* 
คาปูชิโน -* -* 

ลาเต -* -* 
มอคคา -* -* 
โกโก 3.15** 2.6** 

ชารอน 3.15** 2.6** 
ชายํา 3.15** 2.6** 

ชาเขียว 3.15** 2.6** 
ชาเขียวคาปู 3.15** 2.6** 

หมายเหตุ (*) คือ กาแฟสูตรรอนท่ีทางรานไมใสนํ้าตาลให และใหเติมนํ้าตาลเอง  

หมายเหตุ (**) คือ เครื่องดื่มสูตรรอนท่ีทางรานเติมนํ้าตาลมาใหอยูแลว แตสามารถเติมนํ้าตาลเองได  
 

จากตารางปริมาณน้ําตาลขางตนจะยังคงมีเครื่องดื่มท่ีลดปริมาณน้ําตาลแลว แตยังคงเกินเกณฑของโครงการ

เด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยู คือ  

- ชาเขียวน้ําผึ้งมะนาว 

- ชาน้ําผึ้งมะนาว 

- ชาพีช 

โดยเครื่องดื่มท่ีเกินเกณฑของโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขางตน จะไมรวมอยูใน

รายการเครื่องดื่มหวานนอยในโครงการ 

สัดสวนของยอดขายสูตรดั้งเดิม กับ สูตรหวานนอย ในชวงกอนดําเนินโครงการมีจํานวนใกลเคียงกัน 

ในขณะท่ี สัดสวนในชวงดําเนินโครงการ และ หลังดําเนินโครงการ สูตรหวานนอยมียอดขายท่ีสูงกวาในชวง

กอนดําเนินโครงการ ดังแสดงผลในกราฟท่ี 1  กลาวคือ รอยละของยอดขายสูตรหวานนอย ในชวง กอน

ดําเนินโครงการ ระหวางดําเนินโครงการท่ีมี และ ไมมีสงเสริมการขาย และ หลังดําเนินโครงการ อยูท่ีรอยละ 

47.06, 82.51, 65.71 และ 74.53 ตามลําดับดังแสดงผลตามกราฟท่ี  3  

          ยอดขายเฉลี่ยตอวันของเครื่องดื่มในราน Bee & Ice coffee ในชวง กอนดําเนินโครงการ ระหวาง

ดําเนินโครงการท่ีมี และ ไมมีสงเสริมการขาย และ หลังดําเนินโครงการ คือ 68 แกว, 77 แกว, 79 แกว และ 

87 แกว ตามลําดับ ดังแสดงผลตามกราฟท่ี  2   

ดานความพึงพอใจของลูกคาพอใจในรสชาติของเครื่องดื่มสูตรหวานนอยสูงถึงรอยละ79  ไมพึงพอใจ

เพียงรอยละ2  สวนรอยละ3 ขอมูลสูญหายหมายถึงลูกคาไมไดใหขอมูล หรือ มีเพ่ือนฝากซ้ือจึงไมสามารถให

ขอมูลในรสชาติได ดังแสดงผลในกราฟท่ี 4 



ดานการขยายโครงการมีรานคาเขารวมโครงการหวานนอยก็อรอยได 4 ราน คือรานอาหารและ

เครื่องดื่มเขาสะเอียบ, รานเครื่องดื่มดําหวาน, รานมละคาเฟ ( M’LA Café )ในวิทยาลัยการอาชีพสอง และ 

รานอาหารครัวไมงาม  ซ่ึงรูปแบบการดําเนินงานมีความแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ รานเขาสะเอียบทําเปน

เมนูชูสุขภาพ, รานเครื่องดื่มดําหวานลดปริมาณน้ําตาลลงจากสูตรดั้งเดิมเปนเปอรเซ็นต ตามท่ีลูกคาตองการ

คือ ลดลง25%  50% 75% และ ไมใสน้ําตาลเลย, รานมละคาเฟทําทุกเมนูตามเกณฑของโครงการเด็กไทยทํา

ไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพราะ กําลังจะเปดราน โดยสรางจุดขายเปนผลิตผลในทองถ่ิน เนนการดูแล

สุขภาพ และ เปนศูนยสาธิตการตลาดใหกับนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพสอง และสุดทายรานอาหารครัวไม

งามลดปริมาณน้ําตาลในกลุมรายการอาหารประเภท ผัด ยํา และ แกงสม 

 

 



กราฟท่ี 1 แสดงสัดสวนยอดขายเฉล่ียของสูตรดั้งเดิม กับ สูตรหวานนอย กอนดําเนินโครงการ, ระหวาง

ดําเนินโครงการท่ีมีและไมมีการสงเสริมการขาย และ หลังดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ (*): กอนโครงการเปนเครื่องดื่มท่ีผูบริโภคสั่งหวานนอยท่ีบางสูตรยังมีปริมาณน้ําตาลเกิน 
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ก่อนโครงการ มีสง่เสริมการขาย ไมม่ีสง่สง่การขาย หลงัโครงการ 

สตูรดัง้เดิม สตูรหวานน้อย  



กราฟท่ี 2 แสดงยอดขายเฉล่ียตอวันในชวง กอนดําเนินโครงการ, ระหวางดําเนินโครงการท่ีมีและไมมีการ

สงเสริมการขาย และ หลังดําเนินโครงการ
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ยอดขายเคร่ืองดื่มเฉล่ียต่อวัน (แก้ว) 

ก่อนดาํเนินโครงการ มีส่งเสริมการขาย ไม่มีส่งเสริมการขาย หลงัดาํเนินโครงการ 
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ระดับความพึงพอใจในสูตรหวานนอย 

พอใจ เฉยๆ ไม่พึงพอใจ ข้อมลูสญูหาย 

กราฟท่ี 3 แสดงรอยละของยอดขายสูตรหวานนอยกอนดําเนินโครงการ, ระหวางดําเนินโครงการท่ีมีและ

ไมมีการสงเสริมการขาย และ หลังการดําเนินโครงการ 

 

 

กราฟท่ี 4 แสดงระดับความพึงพอใจในสูตรหวานนอยของโครงการหวานนอย ก็อรอยได 
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ร้อยละยอดขายเคร่ืองด่ืมสูตรหวานน้อย 

ก่อนโครงการ มีส่งเสริมการขาย ไม่มีส่งเสริมการขาย หลงัโครงการ 

 



โครงการหวานนอย ก็อรอยได มีจุดประสงคเพ่ือสรางรานคาตนแบบและปลุกกระแสลดการบริโภค

น้ําตาลในเครื่องดื่ม อาหาร และขนมแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรพ.สอง หลังจากนั้นจึงไดขยายผลของโครงการ 

เพ่ือสรางกระแสในชุมชนใหลดการบริโภคน้ําตาลใหกวางขวางมากข้ึน จากผลการดําเนินโครงการพบวาในชวง

ท่ีมีการสงเสริมการขายนั้น รอยละของยอดขายเครื่องดื่มสูตรหวานนอยเพ่ิมข้ึน แตภายหลังชวงสงเสริมการ

ขายพบวารอยละของยอดขายเครื่องดื่มสูตรหวานนอยลดลง สวนยอดขายโดยรวมของราน Bee & Ice 

coffee ในชวงกอนดําเนินโครงการ และ ระหวางดําเนินโครงการมีจํานวนท่ีไมตางกันมาก แสดงใหเห็นวา

โครงการนี้ไมไดสงเสริม หรือ รณรงคใหประชาชนหันมาบริโภคเครื่องดื่มเติมน้ําตาล แตสงเสริมใหประชนชนท่ี

บริโภคเครื่องดื่มเติมน้ําตาลอยูแลว หันมาเลือกดื่มเครื่องดื่มสูตรหวานนอยแทนสูตรดั้งเดิมของราน  ซ่ึงบรรลุ

เปนผลสําเร็จของโครงการกลาวคือ ยอดขายเครื่องดื่มสูตรหวานนอยเพ่ิมข้ึนจากรอยละ47.06ในชวงกอน

ดําเนินโครงการ เปนรอยละ 82.51 ในชวงดําเนินโครงการท่ีมีการสงเสริมการขาย,  เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 65.77 

ในชวงดําเนินโครงการท่ีไมมีการสงเสริมการขาย และ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 74.53 ในชวง1เดือนหลังดําเนิน

โครงการ  

ดานความพึงพอใจของลูกคาพอใจในรสชาติของเครื่องดื่มสูตรหวานนอยสูงถึงรอยละ79  แสดงใหเห็น

วาเครื่องดื่มท่ีมีรสชาติอรอย ไมจําเปนตองใชน้ําตาลในประมาณมาก ซ่ึงนอกจากจะชวยสงเสริมสุขภาพแลว 

ยังชวยลดตนทุนของผูประกอบการอีกดวย 

บทวิจารณ 
โครงการหวานนอยก็อรอยได เปนโครงการท่ีสนับสนุนการลดบริโภคน้ําตาลในเครื่องดื่ม เพ่ือการสราง

กระแสการดูแลสุขภาพ และเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค โดยคณะผูดําเนินโครงการไดเลือกราน Bee & Ice 

coffee เปนรานคาตนแบบในโครงการเนื่องจากเปนรานท่ีเปดมานาน มีคนในชุมชนรูจักเปนจํานวนมาก 

ตําแหนงรานตั้งอยูในจุดท่ีเขาถึงงาย คือ ติดถนนใหญและมีท่ีจอดรถ วัตถุดิบท่ีใชในรานมีคุณภาพดี เจาของ

รานมีความพิถีพิถันในการการชง เมนูเครื่องดื่มก็มีความหลากหลาย และ ลูกคาสวนใหญเปนกลุมวัยทํางานซ่ึง

การเขาถึงกลุมเปาหมายกลุมนี้เพ่ือดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพนั้นทําไดคอนขางยาก ฉะนั้นจึงเลือกราน 

Bee & Ice coffee เปนสถานท่ีในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพในกลุมดังกลาว 

 จากการเก็บขอมูลกอนดําเนินโครงการทําใหทราบวามีเครื่องดื่มภายในรานท่ีมีน้ําตาลนอยอยูแลว

หลายรายการ เชน เครื่องดื่มสูตรรอนทุกสูตรมีน้ําตาลไมเกิน 5% (ตามเกณฑโครงการเด็กไทยทําได )  แต

ลูกคาสามารถเติมน้ําตาลไดท่ีโตะตามตองการ ทําใหลูกคาบางรายท่ีไมทราบถึงอันตรายของการบริโภคน้ําตาล

ท่ีมากเกินไป เติมน้ําตาลในเครื่องดื่มดังกลาวอีก ฉะนั้นรูปแบบการดังเนินโครงการนาจะชวยสรางความ

ตระหนักใหกับลูกคาได สวนเครื่องดื่มสูตรเย็นใสน้ําแข็ง บางรายการมีน้ําตาลไมเกิน 10% (ตามเกณฑ

โครงการเด็กไทยทําได )  เชน กาแฟเย็น โกโกเย็น ชาเย็น เปนตน แตก็มีบางรายการท่ีมีน้ําตาลสูงถึง24%  

ไดแก ชาเขียวน้ําผึ้งมะนาว ชาน้ําผึ้งมะนาว นอกจากนี้ยังพบวาทางรานมีสูตรหวานนอยใหกับลูกคาเชนกัน แต

ไมทราบปริมาณน้ําตาลท่ีแนนอนข้ึนอยูกับเจาของรานจะลดปริมาณน้ําตาลท่ีใชชง ซ่ึงแตกตางจากสูตรหวาน

นอย ในชวงดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการโดยเครื่องดื่มรอนสูตรหวานนอย มีน้ําตาลไมเกิน5% และ 

เครื่องดื่มเย็นสูตรหวานนอย มีน้ําตาลไมเกิน 10% ฉะนัน้สูตรหวานนอยกอนดําเนินโครงการอาจจะไมใชสูตร

หวานนอยตามเกณฑของโครงการเด็กไทยทําได ในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 



ในชวงกอนดําเนินโครงการ มีการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของเทศบาล ใบประชาสัมพันธ

โครงการ และปายประชาสัมพันธโครงการ แตไมมีการประชาสัมพันธทาง Social network เนื่องจากทางราน

ไมมีเวปเพจ ซ่ึงหากรานคาท่ีมีเวปเพจจะชวยเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธมากยิ่งข้ึน 

ในสวนของการดําเนินโครงการแบงเปน 2 ชวงคือ ชวงท่ีมีสงเสริมการขายโดยมีสวนลดในเครื่องดื่มสูตร

หวานนอยแกวละ 5 บาท จากราคาแกวละ 35-45 บาท เหลือราคาแกวละ 30-40 บาท และ ชวงท่ีไมมี

สงเสริมการแตยังมีใชสื่อ เสียงตามสาย ใบประชาสัมพันธโครงการ ปายประชาสัมพันธโครงการ ปายเชิญชวน

การลดน้ําตาลในเครื่องดื่ม มีสื่อความรูตั้งโตะเรื่องประโยชนของการลดน้ําตาล รวมท้ังมีการชิงโชคสําหรับ

ลูกคาท่ีสั่งสูตรหวานนอย  ผลการดําเนินโครงการพบวา ชวงท่ีมีการสงเสริมการขายโดยการลดราคาลงแกวละ 

5 บาททําใหยอดขาย เครื่องดื่มสูตรหวานนอยสูงถึงรอยละ 82.51  ในขณะท่ีชวงไมมีการสงเสริมการขาย

ยอดขาย เครื่องดื่มสูตรหวานนอยลดลงเหลือรอยละ 65.77  แสดงใหเห็นถึงราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีท่ีวาดวยปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นของสิ่งแวดลอม 

กลาวคือ อาหารหรือเครื่องดื่มท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือจะตอง หาซ้ือหรือเขาถึงไดงาย ซ้ือไดสะดวก และ ราคาไม

แพง ( Available, Accessibility, Affordability ) ฉะนั้นการสงเสริมใหผูบริโภคหันมาบริโภคอาหาร หรือ 

เครื่องดื่มท่ีปลอดภัย ผลิตภัณฑดังกลาวจะตองหาซ้ือหรือเขาถึงไดงาย ซ้ือไดสะดวก และ ราคาไมแพง 

          นอกจากนี้ในชวง 1 เดือนหลังดําเนินโครงการ คือ 1 – 30 เมษายน พ.ศ.2561 พบวามียอดขายรวม

เฉลี่ยวันละ 87 แกวซ่ึงสูงกวา ชวงดําเนินโครงการท่ีมียอดขายเฉลี่ยวันละ 77-79 แกว เนื่องจากชวงเดือน

เมษายน เปนชวงท่ีมีสภาพอากาศรอนจัด และ เปนชวงเทศกาลสงกรานต มีนักทองเท่ียว และ ประชาชนท่ี

กลับภูมิลําเนามาอุดหนุนมากข้ึน อยางไรก็ตามรอยละของยอดขายสูตรหวานนอยก็สูงถึงรอยละ 74.53 ซ่ึง

นอยวาชวงท่ีมีการสงเสริมการขายเล็กนอย 

ดานการตอยอดโครงการหวานนอย ก็อรอยได มีรูปแบบการดําเนินโครงการท่ีแตกตางกันบางเล็กนอย 

ข้ึนอยูกับบริบทของราน ความถนัด และ ความชอบของเจาของราน แตยังคงยึดหลักการเดียวกันคือ ลดการ

บริโภคน้ําตาลในอาหารและ เครื่องดื่ม จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของผูประกอบเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง

ท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนและ ขยายผลของโครงการหวานนอยก็อรอยได  

 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินโครงการท่ีผานมาการพบวารานคามีเครื่องดื่มหลากหลายชนิด และ มีสูตรสวนผสมท่ี

แตกตางกัน การปรับสูตรเปนรายรายการทําใหเกิดความยุงยากสับสน ฉะนั้นในการขยายโครงการตอไปอาจ

ลดประมาณน้ําตาลลงเปนหลายระดับ แจกเปนเปอรเซ็นตใหลูกคาเขาใจงาย และ คนขายไมสับสน หรือ 

สรางอัตลักษณของรานทําใหสูตรปกติ หรือ สูตรดั้งเดิมเปนสูตรหวานนอย เพ่ือสรางเปนรานเครื่องดื่มสงเสริม

สุขภาพตอไป 


