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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar  
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING DECISION TO PURCHASE MOMA'S BUBBLE TEA BAR FOR 
PEOPLE IN BANGKO AND METROPOLITAN AREA 

 
จุฑามาศ ภู่ทอง1  สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ์2 และประภสัสร วเิศษประภา3 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
(2) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคชานมไข่มุกในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจ านวน 400 คน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 21-30 ปี และ 31-40 
ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีรายได้เฉล่ียประมาณ 
20,001-30,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนมากจะบริโภคชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ประมาณ 1-3 
คร้ังต่อสัปดาห์ ส าหรับผลการศึกษาพบวา่ประเด็นแรกคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ประเด็นท่ีสองคือความส าคญัของ
คุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากและดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
ประเด็นท่ีสามคือความส าคญัของการตดัสินใจซ้ือของชานมไข่มุกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก
เช่นเดียวกนั และการตั้งราคาสินคา้ราคาเดียวเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ประเด็นท่ีส่ีคือผลการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก 
Moma’s Bubble Tea Bar อยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั .01 และ 05 ตามล าดบั และประเด็น
สุดทา้ย คือผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ชานมไข่มุก 
Moma’s Bubble Tea Bar อยา่งมีนยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั .01   
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research are to study (1) To Study the marketing mix that affects to consumer 

buy decision of Moma’s Bubble Tea Bar beverage grand in Bangkok and Metropolitan Area (2) To study 
the Brand Equity that affects to consumer buy decision of Moma’s Bubble Tea Bar beverage grand in 
Bangkok and Metropolitan Area. The sample group is 400 people who use Moma’s Bubble Tea Bar 
beverage grand Moma’s Bubble Tea Bar beverage grand in Bangkok and Metropolitan Area. Most 
respondents are female, aged between 21-30 years old and 31-40 years old, graduated with a bachelor's 
degree. Have a career as a private company employee and earn about 20,001-30,000 baht per month, most 
consumer purchasing behavior analysis showed that the buying frequency was 1-3 times per week. For the 
test results, the first issue is the marketing Mixed factor which the customers focus highly was. The 
highest average is product, the second issue is the brand equity as a whole at a very high level and brand 
association is the most average. The third issue is purchase decision as a whole at a very high level too. 
The pricing for one price is very important and the average is the highest. The fourth issue is the 
hypothesis test, item 1 is marketing mix factors influencing purchase decision Moma’s Bubble Tea Bar 
beverage of the significantly to .01 and .05 respectively and the last issue is the result of the hypothesis 
test. 2 is the Brand Equity, influencing the purchase decision Moma’s Bubble Tea Bar because of the 
significantly to .01 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ชานมไข่มุก เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือประมาณ พ.ศ. 2544 ไดรั้บความนิยมอยา่ง

มากในหมู่วยัรุ่น เกิดเป็นกระแสเคร่ืองด่ืมแฟชัน่ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทางรสชาติท่ียงัไม่หลากหลายมากนกั
ในช่วงนั้นท าใหไ้ม่นานกระแสเร่ิมเบาลง จนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2554 ธุรกิจชานมไข่มุกเร่ิมกลบัมาค่อย ๆ 
เติบโตอีกคร้ัง เน่ืองจากเร่ิมมีเมนูท่ีหลากหลายมากข้ึน เมด็ไข่มุกสามารถใส่เคร่ืองด่ืมไดห้ลากหลายมากข้ึน 
ไม่จ  ากดัแค่ชานมและชาผลไมเ้ท่านั้น แต่เร่ิมมีชาไทย ชาเขียว กาแฟ และโกโก ้ร่วมกบับรรจุภณัฑท่ี์สวยงาม
มากข้ึน ท าใหช้านมไข่มุกกลบัมาฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ัง 

 การกลบัมาอีกคร้ังของชานมไข่มุกในราวปี 2016 ชานมไข่มุกไดก้ลบัเขา้สู่กระแสความนิยมอีกคร้ัง
โดยพอ้งกบัการเขา้สู่ต าแหน่งของไช่อิงเหวนิ ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของไตห้วนั และพรรค DPP หลงั
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การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมกระแสความนิยมไตห้วนัเร่ิมแพร่สะพดัภายหลงัไตห้วนัใชน้โยบาย New 
Southbound Policy เปิดให้นกัท่องเท่ียวจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลายประเทศเขา้ไปท่องเท่ียวในไตห้วนั
ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซ่ีา รวมถึงหน่วยงานการท่องเท่ียวและการลงทุนไตห้วนัไดอ้อกโฆษณาดึงดูดใจให้เขา้ไป
ท่องเท่ียวไตห้วนัซ่ึงชานมไข่มุกก็ถูกองคก์รต่างๆ น ามาโปร โมทในฐานะเคร่ืองด่ืมท่ีแสดงถึงความเป็น
ไตห้วนั และเป็นรสชาติเอกลกัษณ์ของไตห้วนัซ่ึงหาท่ีอ่ืนไม่ได ้นอกจากน้ีการท่องเท่ียวไตห้วนัยงัเพิ่ม
แคมเปญแวะท่องเท่ียวในกรุงไทเประหวา่งการพกัต่อเคร่ืองท่ีสนามบินไทเปเถาหยวน หากเดินทางดว้ยสาย
การบินแห่งชาติไตห้วนัอยา่ง EVA หรือ China Airlines ผูท่ี้มาท่องเท่ียวไตห้วนัมกัมีโอกาสไดชิ้มรสชาติชา
นมไข่มุกแบบไตห้วนัท่ีปรับปรุงใหม่ สามารถปรับระดบัความหวาน ลดน ้าตาล เพิ่มลดปริมาณน ้าแขง็ได้
ตามตอ้งการ ลดผลกระทบต่อสุขภาพท่ีหวาดกลวักนัไปไดใ้นอีกทางหน่ึง การส่งเสริมธุรกิจของรัฐบาล
ไตห้วนั ท าให้นกัลงทุนชาวไตห้วนัมีความกลา้ท่ีจะเปิดการลงทุนและขยายสาขาของร้านชานมไข่มุกไปยงั
ต่างประเทศมากข้ึน 

มูลค่าตลาดชานมไข่มุกจากรายงานการวจิยัตลาดของบริษทั Allied Analytics ในปี 2017 มูลค่า
ตลาดชานมไข่มุกทัว่โลกอยูท่ี่ 1,954 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ราวๆ 65,000 ลา้นบาท) คาดวา่ภายในปี 2023 จะมี
มูลค่าแตะ 3,214 ลา้นเหรียญ (ราว 100,000 ลา้นบาท)ตลาดท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วท่ีสุดอยุท่ี่อเมริกาเหนือ ซ่ึง
ค าวา่ Bubble Tea และ Boba Tea เป็นกระแสนิยมใหเ้ห็นตามโซเชียลมีเดียของวยัรุ่น โดยเฉพาะการลงรูป
ร้านเคร่ืองด่ืมใน Instagram (VOICE, 2561) 

จากกระแสปัจจุบนัของผูบ้ริโภคท่ีนิยมบริโภคสินคา้ท่ีค  านึกถึงคุณภาพและราคาสินคา้ควบคู่กนัมา 
จึงท าใหร้้านเคร่ืองด่ืมชา กาแฟเปิดเป็นจ านวนมาก รวมถึงแบรนดท่ี์ไดรั้บความนิยมหน่ึงในนั้นคือแบรนด ์
“Moma's bubble tea bar” 

Moma's bubble tea bar เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีวางจ าหน่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 ปี มีการขยาย
สาขาช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่งรวดเร็วถึง 50 สาขา ถือเป็นแบรนดห์น่ึงของแฟรนไชส์เคร่ืองด่ืมท่ี
ผูบ้ริโภคใหค้วามนิยมโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล จากจุดเด่นท่ีมีเมนูเคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิดจาก
จุดเด่นคือเร่ืองราคาเร่ิมตน้ 19 บาท แพงสุด 29 บาท อดัแน่นดว้ยวตัถุดิบน าเขา้จากประเทศไตห้วนัทั้งผงชา 
และไข่มุก จนท าใหช้ามีรสชาติหอม และไข่มุกเหนียวหนึบ นอกจากน้ีทางร้านยงัคงค านึงถึงคุณภาพท่ีลูกคา้
จะตอ้งประทบัใจ เพราะทางร้านไดก้ าหนดรสชาติของเคร่ืองด่ืมทุกชนิด ใหมี้ความเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
สามารถสั่งไดว้า่จะเพิ่มหวาน หรือลดหวานเหมือนเคร่ืองด่ืมราคาแพงทัว่ไป แลว้แต่ความชอบส่วนบุคคล
ของลูกคา้ รวมถึงมีโปรโมชัน่ส าหรับบางสาขาท่ีตอ้งการดึงดูดลูกคา้ จะมีการท าการส่งเสริมการตลาด 
สามารถท าใหเ้รียกลูกคา้ไดม้ากข้ึน (Youtube, 2561 

ส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงร้าน Moma's bubble tea bar ไดพ้ิถีพิถนั
ในการผลิต ดว้ยวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน จ าหน่ายในราคา 19 บาท มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลาย
หลายขนาดใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกสามารถสร้างสรรคเ์พื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจซ้ือ เช่น โปรโมชัน่สะสม
แตม้ 
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อยา่งไรก็ตามแบรนดห์รือตราสินคา้นั้นมีความจ าเป็น และมีความส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้
ผูบ้ริโภคสามารถจ าตราสินคา้ได ้จนท าใหใ้ชเ้วลานอ้ยลงในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถ
จ าแบรนดเ์ฟรนไชส์ชอบชาไดม้าเป็นล าดบัตน้ๆ ท่ีมีความแขง็แกร่ง เม่ือนึกถึงเฟรนไชส์เคร่ืองด่ืมและมีการ
บอกกนัปากต่อปากถึงจุดเด่นแบรนดต์รา Moma's bubble tea bar จึงเป็นท่ีนิยมในวงกวา้ง 

เม่ือท าการด าเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหน่ึง แฟรนไชส์ Moma's bubble tea bar ไดท้  าการ
ประชาสัมพนัธ์ถึงตราสินคา้ อาทิ จากหนา้เวป็ไซต ์เพจเฟสบุค๊ รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จนท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และเขา้ใจจนเกิดการยอมรับ ทั้งจากการมองเห็น การไดล้ิ้มรสชาติ กล่ินหอมของชาท่ีมี
ความเขม้ขน้ และองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีส าคญัในความเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเขม้ขน้ กลมกล่อม หวานมนั 

แต่เน่ืองจากกระแสในปัจจุบนัท่ีเฟรนไชส์ชา กาแฟเหมือนธุรกิจ Moma's bubble tea bar นั้น ได้
เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เพื่อมาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาด เพราะพบวา่ในปี 2560 นอกจากเฟรนไชส์ชา 
กาแฟราคา 19 บาท จะแข่งขนักนัเองระหวา่งสาขายีห่อ้เดียวกนัแลว้ พวกเขายงัตอ้งแข่งขนักบัยีห่อ้อ่ืนๆ ดว้ย 
ซ่ึงมีไม่ต ่ากวา่ 30 ยีห่อ้ในปัจจุบนั ท าใหธุ้รกิจชอบชาจึงตอ้งมีการศึกษาส่ิงท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค และน ามาปรับใชเ้พื่อพฒันาธุรกิจ (“ไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์”, 2560) 

จากความส าคญัปัจจยัท่ีกล่าวมานั้น ดงันั้นผูท้  าวจิยัจึงท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด 
คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม Moma's bubble tea bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อใหฝ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ธุรกิจ) น าผลไปใชใ้นการพฒันาและท าการตลาด รวมถึงทราบถึง
ความสาคญัจากปัจจยัตวัแปรต่างๆ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานม
ไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (2) เพื่อศึกษาคุณค่า
ตราสินคา้ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
ขอบเขตของการวจัิย  

(1) ขอบเขตดา้นประชากรไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
คุณค่าตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar และสุดทา้ยคือ (3) ขอบเขตดา้น
ระยะเวลา ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2562 

 
 
 



 
 

(5) 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย  
(1) ประโยชน์เชิงวชิาการ ท าใหส้ามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาและพฒันา

รูปแบบของการการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้ และ
ความภกัดีของผูบ้ริโภค และ (2) ประโยชน์เชิงนโยบาย หรือผูท่ี้สนใจในธุรกิจชานมไข่มุกไดท้ราบถึงปัจจยั
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด และคุณค่าตราสินคา้ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
หรือผูท่ี้สนใจเกิดความเขา้ใจ สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ทางการตลาดแและน าไปใชป้ระยกุตใ์นการ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic) กล่าวคือ Hanna and Woznial (2001), และShiffman 
and Kanuk (2003) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล เช่น อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้
สถานภาพ ศาสนา และเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแลว้ใชเ้ป็นลกัษณะพื้นฐานท่ี
นกัการตลาดมกัน ามาพิจารณาส าหรับการแบ่งส่วนตลาดโดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ ความชอบ 
และอตัราการใชสิ้นคา้ของผูบ้ริโภค สุวสา ชยัสุรัตน์ (2537) กล่าวเพิ่มเติมวา่ ประชากรศาสตร์ 
(Demographic) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นหลกัเกณฑใ์นการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรท่ีอยูใ่นตวั
บุคคลนั้นๆ ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาดของครอบครัว รายได ้การศึกษา อาชีพ วฏัจกัรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เช้ือ
ชาติ สัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class) 

2. ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factors) กล่าวคือ คอทเลอร์ (Kotler, 
2545) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดต่างๆ ท่ี
บริษทัไดน้ ามาปรับใช ้เพื่อปฏิบติัการตามขั้นตอนกระบวนการใหไ้ดเ้ป้าหมายท่ีบรรลุตามวตัถุประสงค์
ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายท่ีกาหนดไว ้ในขณะท่ีแนวคิดปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแมค็ คาร์
ต้ี (McCarthy, 1993, pp. 46 - 50) ไดก้ล่าวไวว้า่ “ส่วนประสมทางการตลาด (marketing Mix) ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ (product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการขาย 
(promotion) หรือ 4Ps เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีน ามาผสมผสานปรับใชต่้อสินคา้ และการใหบ้ริการ เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดของธุรกิจ” 

3. คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) กล่าวคือ อาเคอร์ (Aaker, 1991) ไดใ้ห้ความหมายของคุณค่าตรา
สินคา้ไวว้า่ คุณค่าตราสินคา้ คือ สินทรัพยแ์ละความเช่ือมัน่ของตราสินคา้โดยรวมเช่ือมโยงกนัระหวา่งตรา
สินคา้ ช่ือ สัญลกัษณ์ท่ีเพิ่มหรือลดจากคุณค่าของสินคา้หรือบริการไปสู่บริษทั หรือลูกคา้ของบริษทั ในขณะ
ท่ีแนวคิดคุณค่าตราสินคา้ของ Elliot & Percy (2007) ไดใ้ห้ความหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้า่ การรับรู้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้ ท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้และเกิดของทศันคติเก่ียวกบัตราสินคา้ ซ่ึงจะมีอิทธิพล
เชิงอารมณ์จนส่งผลใหเ้กิดความชอบและสร้างความจงรักภกัดีกบัผูบ้ริโภคต่อตราสินคา้นั้น  
 



 
 

(6) 
 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชาผลไมโ้อชายะของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี มีระดบัการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญษตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 40,001 บาทข้ึนไป ซ่ึงผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อชาผลไม ้ 
โอชายะ อยูใ่นระดบัมาก 

 จิตชุดา นรเวทางคก์ุล (2557) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตวฒันา พบวา่พนกังานผูใ้ห้บริการ การสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการ ราคา สถานท่ีจดัจ าหน่าย และผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นรวมการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง  

จิตพนธ์ ชุมเกตุ, พรชยั อร่ามรัตน์, และ วรวฒัน์ จนัทิม (บทคดัย่อ) ท าการศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุกของผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ีเขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูป้ระกอบการร้านชานมไข่มุกทั้งรายเดิมและรายใหม่ควรให้ความส าคญักบัปัจจยั
ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา 3) ดา้นสภานท่ีจ าหน่าย 4) ดา้นการส่งเสริมการ
ขาย 

ณัฏฐ์ประชา สิริกาณจนวงศ์ (2558)  โครงการจดัตั้งธุรกิจเคร่ืองด่ืมชา: กรณีศึกษา Master Tea 
พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียท่ี 4.24 โดยให้ความส าคญักบัท่ีตั้งของร้านหาไดง่้าย ใน
ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย  ด้านส่งเส ริมการขาย  มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคน ้ าชาของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พัชร สิงห์ศักดา (2557)  ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบ เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีตวัแปรอิสระทั้งหมด3 ตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามนั้นคือการตดัสินใจบริโภค ท่ีมีค่านยัส าคญันอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 0.05ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคชาชงของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์ (2556) เร่ืองการรับรู้ตราสินค้าชาเขียวอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1) ดา้นการระลึก ผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึงตวัแทนโฆษณาไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
(ร้อยละ86.5) และมีคะแนนการรับรู้ด้านการระลึกโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ด้านการจดจ า ผูบ้ริโภค
สามารถจดจ า ตวัแทนโฆษณาไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด และมีคะแนนการรับรู้ดา้นการจดจ าโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  
 



 
 

(7) 
 

 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายไดต่้อเดือน 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P 

 ดา้นผลิตภณัฑ์  

 ดา้นราคา 

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 ดา้นส่งเสริมการตลาด 

คุณค่าตราสินคา้ 

 ความตระหนกัถึงสินคา้  

 การรับรู้คุณภาพ 

 การเช่ือมโยงตราสินคา้ 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

การตดัสินใจซ้ือ

ชานม 

ไข่มุก Moma’s 

Bubble Tea Bar 

ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 



 
 

(8) 
 

 
สมมติฐานการวจัิย  

(1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma's bubble 
tea bar ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือไม่ (2) ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อ
ตดัสินใจซ้ือ ชานมไข่มุก Moma's bubble tea bar ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
หรือไม ่
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภคชานมไข่มุก Moma's bubble tea bar ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี .05 
ตามสูตรของสูตรคอแครน (W.G. Cochran, 1977) ท าให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการ
การแจกแบบสอบถามดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) และการสุ่มตวัอยา่งแบบ
โควตา้ (quota sampling) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิดการวิจยั 
และ (2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม
ตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent sample  T-test ) การทดสอบความแตกต่างของค่าความ
แปรปรวน (One-way anova) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple liner Regression) 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุประมาณ 31-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและ
รายไดอ้ยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่มีความถ่ีในการบริโภคชานมไข่มุกประมาณ   
1-3 คร้ัง/สัปดาห์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือความถ่ีในการบริโภคชานมไข่มุกประมาณ 3-5 คร้ัง/
สัปดาห์  ส่วนการรู้จกัชานมไข่มุกยี่ห้อของ Moma’s Bubble Tea Bar ในเร่ืองการรู้จกัดว้ยตนเองมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด รองลงมาคือรู้จกัชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar จากส่ือสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ให้ความส าคญัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  



 
 

(9) 
 

ส าหรับการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar จากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 4 ดา้น มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลให้การตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar เพิ่มสูงข้ึนตามไป
ดว้ย 

ผลการวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar อยา่งมีนยัส าคญั
เน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000, 0.000, 0.043 และ 0.000 ตามล าดบั ส าหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้
ท่ี 2 พบว่าคุณค่าตราสินคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar อยา่งมี
นยัส าคญัเน่ืองจากมีค่า Sig. เท่ากบั .00 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริโภคชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar พบวา่ สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีชอบรับประทานของจุกจิก ขนมหวานหรือ
เคร่ืองด่ืมต่างๆ ในระหว่างวนัเพื่อให้เกิดความสดช่ืนและลดอาการง่วง ดงันั้นการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษาเฉพาะผูบ้ริโภคเท่านั้นเน่ืองจากในปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar โดยพบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 
31-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชนและรายได้อยู่ในช่วง 
30,001-40,000 บาทต่อเดือน และส่วนมากบริโภค 1-3 คร้ัง ต่อ/สัปดาห์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พุทธชาด บาลมงคล (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่จะด่ืม
ช่วงเยน็สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 

การให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยใหค้วามส าคญักบัดา้นราคามากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบัทั้งน้ีในภาพรวมแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริโภคมีการ
รับรู้และให้ความส าคญัคร่ืองมือทางการตลาดต่าง ๆ ท่ีร้าน Moma’s Bubble Tea Bar น ามาใชส้ร้างกลยุทธ์
เพื่อน าเสนอและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของอาร์มสตรอง
และคณะ (Armstrong et al, 2012) และเสรี วงศม์ณฑา (2542) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดคือ 
ชุดเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจใช้เป็นยุทธวิธีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ดว้ยการ



 
 

(10) 
 

พยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบและความพึงพอใจในตวัสินคา้ ประกอบไปดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดถึงแมก้ารศึกษาจะมีความแตกแตกต่าง
กนัในล าดบัของการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแต่ละดา้น แต่เป็นท่ีสังเกตไดว้่าใน
รายละเอียดของแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ผูบ้ริโภคยงัคงให้ความส าคัญกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ มาตรฐานของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ความคุม้ค่าของราคากบัคุณภาพท่ีไดรั้บ ท าเลท่ีตั้งท่ีหาง่าย
ความสะดวกในการเดินทาง การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ รสชาติท่ีดีมีความหลากหลาย และความ
เช่ียวชาญเร่ืองชา เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีธุรกิจชานมไข่มุก พยายามสร้างและน าเสนอเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจและตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble 
Tea Bar  

ส าหรับความส าคญัคุณค่าตราสินคา้ของชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านการเช่ือมโยงตราสินค้ามีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความรับรู้ใน
คุณภาพ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ และด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีเร่ืองคุณค่าตราสินของ Keller (1993 อา้งใน วุฒิสุขเจริญ, 2555) ไดก้ล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้ คือผล
จากกระบวนการตลาดท่ีสร้างใหผ้ลิตภณัฑ ์ช่ือตราสินคา้ใหเ้กิดเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีมีต่อตราสินคา้ และ Elliot 
and Percy (2007) อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ ชิสากญัญ ์ศุภวงคธ์นากานต ์(2556) ศึกษา
เร่ืองการรับรู้ตราสินคา้ชาเขียวอิชิตนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่การรับรู้ดา้น
การระลึกและดา้นการจดจ ามีคะแนนการรับรู้ทั้งสองดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพ
ของคุณค่าตราสินคา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยคุณค่าตราสินคา้ดา้นท่านสามารถจดจ าตราสินคา้ชาเขียว 
อิชิตนัมาไดเ้ป็นอยา่งดีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตราสินคา้อิชิตนั เป็นตราสินคา้ท่ีสามารถจดจ าไดง่้าย เม่ือท่าน
รู้สึกหิวน ้า ท่านจะนึกถึงเคร่ืองด่ืมชาเขียวอิชิตนัมาเป็นล าดบัตน้ๆ  

จากการวิเคราะห์ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัส าคญั วนประสม
ทางการตลาดโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผลของความ
มีอิทธิพลระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดการตลาด และการตดัสินใจซ้ือสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีของ เรืองยศ วิทวสัการเวช (2547) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองด่ืมน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด เป็นตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมน ้าเสาวรสพร้อมด่ืม ในดา้นจ านวนท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
ตราสินคา้ท่ีซ้ือ แหล่งท่ีซ้ือ ผลิตภณัฑ ์เหตุผลในการซ้ือ สรุปผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



 
 

(11) 
 

ดงันั้นหากชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดไดต้รงกบัความสนใจและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก็จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 

ส่วนการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบว่า คุณค่าตราสินคา้โดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดย
เม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นความรับรู้ในคุณภาพ ดา้นการ
เช่ือมโยงตราสินคา้ และด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ โดยผลขมีอิทธิพลระหว่างคุณค่าตราสินคา้ และการ
ตดัสินใจซ้ือสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของชางยู่ เหวย (2558) ได้ศึกษาเร่ืองอิทธิพลภาพลักษณ์        
ตราสินคา้และค่านิยมทางสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟแฟรนไชส์ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกาแฟแฟรนไชส์
ต่างประเทศของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงวชิาการจากผลการวจัิย  

(1) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar มากท่ีสุด (B = 0.285) รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด (B = 
0.234) ดา้นราคา (B = 0.148) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (B = 0.078) ตามล าดบั (2) จากการศึกษา
พบวา่คุณภาพการบริการดา้นการเช่ือมโยงตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของชานมไข่มุก Moma’s 
Bubble Tea Bar มากท่ีสุด (B = 0.280) รองลงมาคือ ดา้นความรับรู้ในคุณภาพ (B = 0.276) ดา้นการรู้จกัตรา
สินคา้ (B = 0.203) และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ (B = 0.123) ตามล าดบั  
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเน้นศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้เคยบริโภคชานมไข่มุก Moma’s 
Bubble Tea Bar ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังถดัไป 
ผูว้จิยัขอแนะใหท้ าการศึกษากบักลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มอ่ืนๆ เช่นกลุ่มผูท่ี้ไม่เคยบริโภควา่ปัจจยั
อะไรท่ีจะส่งผลในการเลือกบริโภค เพื่อจะไดท้ราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และน ามาเปรียบเทียบเพื่อ
หาความแตกต่างของความตอ้งการอนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจ ชานมไข่มุกใน
การก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้(2) การศึกษาวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar อาทิ ดา้น
บุคลากร ดา้นดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ เป็นตน้ เพราะจะไดท้ราบขอ้มูลท่ี
คลอบคลุมถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และ (3) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง



 
 

(12) 
 

ปริมาณ ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัแนะน าวา่ควรใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเขา้มามีส่วนร่วมในการ
วิจยัควบคู่ไปดว้ย เช่นการสัมภาษณ์เคยบริโภคชานมไข่มุก Moma’s Bubble Tea Bar แบบเจาะลึก การ
สังเกต หรือการระดมสมอง เป็นตน้ เพื่อใหม้องเห็นภาพรวมแนวคิดท่ีมีความละเอียดและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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