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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณค่าตราสนิคา้และการสื่อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร (IMC) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผูบ้รโิภคในเขต 
กลุ่มกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครัง้นี้คือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรในเขต
กรุงเทพมหานคร 400คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่นเบนมาตรฐาน สถติิทีใ่ช ้
ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว              
การวเิคราะหค์วามแตกต่างและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 25-35ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป ตามสมมติฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม                 
ที่มสีถานภาพ และอาชพี แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรแขง็ตราเบทาโกรด้านอนาคตในการซื้อผลติภณัฑ์              
ที่แตกต่างกนั  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี เพศ สถานภาพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรแขง็ตราเบทาโกร  
ดา้นความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์ที่แตกต่างกนั ผู้ตอบแบบสอบถามที่ม ีเพศ อายุ สถานภาพระดบัการศกึษา รายได้             
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ด้า นค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ ์               
ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 คุณค่าตราสนิคา้โดยรวม ประกอบไปดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ คุณภาพ 
ทีถู่กรบัรู ้ความผูกพนักบัตราสนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อเนื้อสุกรแช่แขง็
ตราเบทาโกร ด้านอนาคตที่จะซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ด้านความถี่ในการบรโิภคเนื้อสุกรแช่แขง็
ตราเบทาโกร และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01  
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร(IMC) ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้พนักงาน             
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                 
ตราเบทาโกรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร                  
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ด้านความถี่ในการบริโภคเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง               
ตราเบทาโกร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
ค าส าคญั: เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร คุณค่าตราสนิคา้ การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study the relationship between brand equity and integrated 
marketing communication (IMC) with consumer purchasing behavior Betagro frozen pork in the Bangkok 
metropolitan area. The sample in this research consisted of four hundred consumers of the Betagro brand. A 
questionnaire was used as the tool for data collection. The data were analyzed using statistical methods of 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One way anova, Brown- Forsythe and the Pearson correlation 
coefficient. 
 The results of the hypotheses were as follow: Most of the respondents were females, aged between 
twenty five to thirty five years of age, single, Bachelor’s degree, working as companies employees and 
having monthly income above of 45,001Baht. The results of the hypothese found that consumers of different 
status and career had different consumer purchasing behavior of Betagro frozen pork in term of future 
purchase. Consumers of different sex marital status had different consumer purchasing behavior of Betagro 
frozen pork in term of the frequency of purchase. Consumers at different sex ages status education monthly 
income had different consumer purchasing behavior of Betagro frozen pork in term of the amount of money 
spent on products. Brand Equity included brand awareness, perceived quality, brand association and brand 
loyalty were correlated with the consumer purchasing behavior of Betagro frozen pork in term of future 
purchase, frequency of purchase and the amount of money spent on products at at 0.01 statistical significant 
level. Integrated marketing communication (IMC) included advertising, personal selling, sale promotion, public 
relation, marketing activity were correlated with the consumer purchasing behavior of Betagro frozen pork  in 
term of future purchase, frequency of purchase and amount of money spent on products at 0.01 statistical 
significance level. 
 
Keywords: Betagro Frozen Pork, Brand Equity, Integrated Marketing Communication 
 
บทน า 
 ในอนาคตธุรกจิอาหารแช่แขง็มแีนวโน้มว่าจะปรบัตวัสงูขึน้เรื่องๆจากความต้องการของผู้บรโิภคที่ต้องการ
ความสะดวกสบายมากขึน้ในการจบัจ่ายใชส้อยและบรษิทัต่างๆ กต็อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย
ด้วยการออกผลติภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการซึ่งการท าการตลาดในแต่ละผลติภัณฑ์จงึต้องหาจุดขาย             
เพื่อท าใหผ้ลติภณัฑข์องตนเองมคีวามโดดเด่น ในเรื่องของสะทอ้นให้เหน็คุณค่าตราสนิค้าต่อสายตาผูบ้รโิภค เพื่อให้
เกดิทศันคตแิละความเชื่อมัน่จนท าใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมการซือ้เกดิขึน้และอกีสว่นหนึ่งทีส่ าคญัไม่แพก้นัคอื  การสรา้ง
การรบัรู้ ความเข้าใจ ให้กบัผู้บรโิภคตามที่ผู้ผลิตต้องการสื่อออกไปให้มากที่สุด โดยการสื่อสารทางการตลาดแบบ             
ครบวงจรสามารถท าได้ด้วยการใช้ค าพูดในการบอกถึงสรรพคุณ หรอืรูปภาพให้ผู้บรโิภคเห็นถึงผลติภัณฑ์ได้ ทัง้นี้               
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กเ็พื่อเพิม่ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค กระตุน้การขายใหเ้พิม่มากขึน้ และสรา้งความจงรกัภกัดใีหก้บัตราสนิคา้ ซึง่ถอืว่า
มีบทบาทส าคัญมากส าหรับการท าการตลาด ทัง้นี้  ผู้วิจ ัยเล็งเห็นว่าการศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้าไปพร้อมๆ            
กบัการศึกษาเรื่อง การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรจงึถือว่าเป็นผลดต่ีอตัวบรษิัทด้วย จะมสี่วนท าให้บรษิัท
สามารถประสบความส าเรจ็ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมุมมองผูบ้รโิภคซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ทางการตลาดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง 
เกดิกลยุทธใ์นการท าการตลาดใหม่ๆและอาจจะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ทีม่มีากขึน้ดว้ย 
 จากเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมานัน้ ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจต้องการศึกษาวจิยัเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและ            
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                
ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี้สามารถเป็นแนวทาง
ให้กบันักการตลาดและผู้ประกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจเนื้อสุกรแช่แขง็ และทราบถึง
พฤตกิรรมการซือ้เนื้อสกุรแช่แขง็อกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน 

2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้ากับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง              
ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC)กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตรา เบทาโกร ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกร          
แช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. ประชากรศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์เท่านัน้ ประชากรศาสตร์จะสนใจพฤติกรรม            
ของกลุ่มบุคคล ไม่สนใจพฤตกิรรมส่วนบุคคลการแบ่งส่วนแบ่งตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญทางสถิติที่ว ัดได้ของประชากรสามารถช่วยให้ก าหนดกลุ่ม                   
เป้าหมาย รวม ทัง้ง่ายต่อการวดัไดใ้นขณะทีด่า้นจติวทิยา และสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคิดและความรูส้กึ
ของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย อายุ เพศ การศกึษา รายได ้สถานะภาพ  ปราโมท ประสาทกุล(2543:2) 
 2. คุณค่าตราสนิคา้ คอื การท าใหผู้บ้รโิภคไดเ้รยีนรูแ้ละรูจ้กัตราสนิคา้ไดอ้ย่างถกูตอ้ง ซึง่การจะท าใหผู้บ้รโิภค
นัน้เรยีนรู้ได้ถึงตราสนิค้าต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกดิความสบัสนของผู้บรโิภคในความเขา้ใจเกี่ยวกบั              
ตราสนิคา้ เพราะถ้าผูบ้รโิภคมคีวามเขา้ในดา้นทีผ่ดิจะกลบัไปแกไ้ขน้ัน้ยากกว่า เควนิ เลน เคลเลอร์ (กุณฑล ีรื่นรมย ์
2560:75)  
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 3. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร หรือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Intergrated Margeting 
Communication or IMC) เป็นเครื่องมอืทีน่ิยมใช้กนัมากในกลุ่มธุรกจิทัง้สนิค้าอุปโภคและบรโิภค มุ่งหวงัว่าให้สนิค้า
เป็นทีรู่จ้กักบักลุ่มผูบ้รโิภคตลอดจนสามารถจูงใจใหลู้กคา้ตดัสนิใจซือ้ได ้การสื่อสารทางการตลาด เป็นสิง่ทีธุ่รกจิเลอืก
น ามาใชใ้หเ้หมาะสนกบัประเภทของสนิคา้ ซึง่สามารถเลอืกไดม้ากกว่า1ประเภทมาใชใ้หส้อดคลอ้งกนั ซึง่เครื่องมอืการ
สือ่สารทางการตลาดไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง 
การตลาดเชิงกิจกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า การอบรมพนักงาน การเล่ากันปากต่อปาก                 
ชื่นจติต ์แจง้เจนกจิ (2556: 41)  
  
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนและก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 
5% (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ . 2549: 177) ได้ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มตัวอย่างให้มี
ประสทิธภิาพในการวจิยัมากขึน้จงึเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง อกี15 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดยการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบ่งตามเขตทีม่ที ัง้หมดในกรุงเทพมหานคร โดยเลอืก
เขตที่มีร้านค้าของเบทาโกร และมียอดขายสูงสุด 10เขต ในการใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่                    
1. เขตอ่อนนุช 2. บางขนุเทยีน 3. บางนา 4. ลาดพรา้ว 5. ทุ่งครุ 6. หว้ยขวาง 7. บางแค 8. บางกอกน้อย 9. บางบอน                     
10. บางเขน (ที่มา: https://th.wikisource.org/wiki/) ต่อมาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota 
Sampling) ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีเ่จาะจงมาทัง้หมด 10 เขต ในกรุงเทพมหานคร ตามขัน้ตอนที ่1 โดนการก าหนด
สดัส่วนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 400 คน แล้วแบ่งโควตาเขตละ 40 คน ในจ านวน 10 เขต ที่เลือกมาและสุดท้าย คือ             
การสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling ) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามทีจ่ดัท าไว ้น าไปแจก
ตามเขตทีไ่ดก้ าหนดไวใ้หก้บักลุ่มตวัอย่างทีเ่ตม็ใจทีจ่ะใหข้อ้มลูกบัทางผูว้จิยั จ านวน 400 คน 
 เครือ่งมือในการท าวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้สร้างเครื่องมือ หรอืแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ใช้สาหรบังานวจิยัในครัง้นี้ได้มา  จาก การศกึษาจากเอกสารต่างๆ 
ทฤษฎี แนวความคิด วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม              
ใหค้รอบคลุมกบัสิง่ทีต่อ้งการศกึษาวจิยัโดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 1. แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามซึง่เป็นค าถามปลายปิด 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกบั คุณค่าตราสนิค้า เป็นการให้คะแนน Likert Scale จ านวน 12 ขอ้ ใช้ระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภท อนัตรภาค (Interval scale) ม ี5 ระดบั 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นแบบ Likert Scale จ านวน 15 ข้อ              
โดย ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) ม ี5 ระดบั 
 4. เป็นแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ขอ้ที่ 1-2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความต้องการของผู้บรโิภค ,ผู้ที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อ,เหตุผล                
ในการเลือกซื้อและสถานที่ที่ซื้อ ลักษณะค าถามเป็นค าถามชนิดปลายปิด มีหลายค าตอบให้ เลือก ข้อที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกีย่วกบัแนวโน้นพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ขอ้ที ่4 เป็นค าถามเกีย่วกบั
ความถี่ในการซื้อ ลกัษณะเป็นค าถาม ปลายเปิด โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale) ขอ้ที่ 5 

https://th.wikisource.org/wiki/
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เป็นค าถามเกี่ยวกบัจ านวนเงนิในการซื้อต่อครัง้ ลกัษณะเป็นค าถาม ปลายเปิด โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อตัราสว่น (Ratio Scale) 
 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 คุณค่าตราสนิค้าที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง            
ตรา เบทาโกรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จ าแนกค่าความเชื่อมัน่เป็นรายดา้นได ้ดงันี้  

ดา้นการรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ มคี่าความเชื่อมัน่   เท่ากบั  0.768  
ดา้นคุณภาพทีร่บัรู ้มคี่าความเชื่อมัน่    เท่ากบั  0.757 
ดา้นความผกูพนัธก์บัตราสนิคา้ มคี่าความเชื่อมัน่  เท่ากบั  0.815  
ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคี่าความเชื่อมัน่   เท่ากบั  0.887 

 แบบสอบถามส่วนที่ 3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร(IMC) ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งจ าแนกค่าความเชื่อมัน่เป็นรายด้าน              
ไดด้งันี้  
 ดา้นการโฆษณา     เท่ากบั  0.722 
 ดา้นการสง่เสรมิการขาย    เท่ากบั  0.829 
 ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน    เท่ากบั  0.866 
 ดา้นประชาสมัพนัธ ์    เท่ากบั  0.749 
 ดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม    เท่ากบั  0.706 
 6. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปเกบ็ขอ้มลูจากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน 
 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจยั  
 ผู้วจิยัเก็บรวมรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง              
ตรา เบทาโกรของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด โดยการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเรจ็รูป สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถติิเชงิพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบโดยสถิติ t-test แบบ Independent                
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ใชส้ถิตวิเิคราะห์จากสถติิ One-Way Analysis of Variance หรอืสถติิ Brown-
Forsythe และการทดสอบสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั  
 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อ ยละ 43 อายุ  25-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 44.3                    
มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 60 มอีาชพี พนกังานเอกชน คดิเป็น
รอ้ยละ 53.8 มรีายไดอ้ยู่ที ่45,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 
 ดา้นคุณค่าตราสนิคา้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
คุณค่าตราสินค้า ของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ด้านการรู้จกัตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก                 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ด้านความ
เชื่อมโยงกับตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า โดยรวม                
อยู่ในระดบัด ีมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.56  
 ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ด้านการโฆษณา 
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ด้านการส่งเสรมิการขาย โดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย             
เท่ากบั 3.97 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน โดยรวมอยู่ในระดบัดี มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.98 ด้านการประชาสมัพนัธ ์ 
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โดยรวมอยู่ในระดบัดี มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 ด้านการตลาดเชงิกจิกรรม  โดยรวมอยู่ในระดบัดี มคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.16  
 ผลการทดสอบการวิจยั 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรข์องผูซ้ือ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า  

ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นอนาคตทีจ่ะกลบัซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที ่0.01 
ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร ความถีใ่นการซือ้เนื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร(ครัง้/ 1เดอืน)มากกว่า เพศ ชาย 

ผูบ้รโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัทพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัย  
ส าคญัที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยเพศหญิงมพีฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร               
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่า
เพศชาย 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมีนัย 
ส าคญัที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 36-45 ปีพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็              
ตราเบทาโกรดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 46-55 
และ ผูบ้รโิภคอายุ 36-45 ปี ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีท่่านจะซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกรต่อมากกว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 65 ปีขึน้ไป  
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอนาคตทีจ่ะกลบัซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั 
ที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                
ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านอนาคตที่จะกลบัซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
มากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และ โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอนาคตทีจ่ะกลบัซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุร
แช่แขง็ตราเบทาโกร น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพอย่ารา้ง/หมา้ย  
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ความถี่ในการซื้อเนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร(ครัง้/1 เดือน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั              
ที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน โดยผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็    
ตราเบทาโกความถี่ในการซื้อเนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดือน) น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/               
อยู่ด้วยกนั และผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรถ/อยู่ด้วยกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
ความถีใ่นการบรโิภคเนื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดอืน) น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัที่ 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์             
เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) น้อยกว่า ผูบ้รโิภค
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ที่มสีถานภาพสมรถ/อยู่ด้วยกนั และผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรถ/อยู่ด้วยกนั มีพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกร             
แช่แขง็ตราเบทาโกร ดา้นดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่า ผูบ้รโิภค           
ทีม่สีถานภาพหย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บรโิภคแตกต่าง พบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาที่ แตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์               
เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร/ีเทยีบเท่าม ีพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคที่มรีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี 
 ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บรโิภคแตกต่าง พบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาที่ แตกต่างกนัมพีฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตรด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์               
เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกรต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
พนักงานเอกชน  มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นอนาคตทีจ่ะกลบัซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร มากกว่า ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีแม่บา้น/พ่อบา้น 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานครของผู้บรโิภคแตกต่างกนั  พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายไดท้ี่ แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์               
เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที ่0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ผู้บรโิภคที่มี
ระดบัรายไดท้ี่ 15,000-25,000 บาท มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
รายได้ที่ 25,001-35,000 บาท และผู้บรโิภคที่มีระดบัรายได้ที่ 15,000-25,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์             
เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้า่ยโดยประมาณทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุร
แช่แขง็ตราเบทาโกรต่อครัง้ น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้ที่ 35,001-45,000 บาท และผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้             
ที ่35,001-45,000 บาท อย่างมนียัส าคญัที ่0.01 และโดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดท้ี ่25,001-35,000 บาท มพีฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ์
เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดท้ี ่35,001-45,000 บาท  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ย การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ คุณภาพทีถู่ก รบัรู ้ความเชื่อมโยงกบั
ตราสนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อพจิารณาราบขอ้พบว่า 
 ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวม ดา้นคุณภาพที่ถูกรบัรูโ้ดยรวม ด้านการเชื่อมโยงกบัตราสนิค้าโดยรวม และ
ด้านความภักดีต่อตราสนิค้าโดยรวม มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร            
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู กล่าวคอืถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบั
คุณค่าตราสนิคา้ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้โดยรวม ดา้นคุณภาพทีถู่กรบัรูโ้ดยรวม ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้โดยรวม 
และด้านความภักดีต่อตราสนิค้าโดยรวม ดขีึ้น กจ็ะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นอนาคตทีจ่ะกลบัซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 
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 ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้โดยรวม กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้าโดยรวม และด้านความภักดีต่อตราสินค้าโดยรวม                  
มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
ดา้นความถีใ่นการซือ้เนื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภค
มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิค้าดา้นคุณภาพที่ถูกรบัรู้โดยรวม ด้านการเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้โดยรวม 
และด้านความภักดีต่อตราสนิค้าโดยรวมดีขึ้น กจ็ะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครความถีใ่นการซือ้เนื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร(ครัง้/ 1เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า  
 ด้านการรู้จกัตราสนิค้าโดยรวม กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผู้บรโิภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร  (บาท/ครัง้)                   
ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเห็นเกี่ยวกบัคุณค่าตราสนิค้าด้านการรู้จกั             
ตราสินค้าโดยรวมดีขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร  (บาท/ครัง้) เพิ่มขึ้น                   
ในระดบัต ่ามาก 
 ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้โดยรวม ด้านการเชื่อมโยงกบัตราสนิค้าโดยรวม และด้านความภักดีต่อตราสนิค้า
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร  (บาท/ครัง้) ในทศิทาง
เดียวกัน ในระดับต ่ า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้                
โดยรวม ดา้นการเชื่อมโยงกบัตราสนิคา้โดยรวม และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยรวมดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้ านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อ
ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (บาท/ครัง้) เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า  

สมมติฐานข้อท่ี 3 การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย 
การขายโดยใชพ้นกังาน  การประชาสมัพนัธ ์และการตลาดเชงิกจิกรรม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์
เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
 ด้านการโฆษณาโดยรวม ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวม ด้านการประชาสมัพันธ์โดยรวม และด้าน
การตลาดเชิงกิจกรรมโดยรวมกิจกรรม กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบท าโกรในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะซื้อในครัง้ต่อไป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับ              
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ และด้านการตลาดเชงิกจิกรรม ดขีึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอนาคตทีจ่ะซือ้เพิม่ขึน้ ในระดบัต ่า  
 ดา้นการขายโดยใชพ้นักงาน และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เน้ือสุกรแช่แขง็
ตราเบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะกลบัซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ในทิศทาง
เดยีวกนั ในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
(IMC) ด้านการขายโดยใช้พนักงาน และด้านการตลาดเชงิกจิกรรม ดขีึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์เนื้อสุกร            
แช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะกลับซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง              
ตราเบทาโกร เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 ด้านการโฆษณาโดยรวมและการตลาดเชิงกิจกรรม กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง               
ตราเบทาโกรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถี่ในการซื้อเนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดือน)               
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่ามาก กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด              
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แบบครบวงจร ด้านการโฆษณาโดยรวมถ้าดีขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร                 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร (ครัง้/1 เดือน) เพิ่มขึ้น                 
ในระดบัต ่ามาก 
 ดา้นการส่งเสรมิการขายโดยรวม ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานโดยรวม ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวม และ
ด้านการตลาดเชิงกจิกรรมโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้เนื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดอืน) ในทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัต ่า กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรดา้นการส่งเสรมิ
การขายโดยรวม ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานโดยรวม ดา้นการประชาสมัพนัธโ์ดยรวม และดา้นการตลาดเชงิกจิกรรม
โดยรวม ดีขึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดา้นความถีใ่นการซือ้เนื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดอืน) เพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
 ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) โดยรวม การโฆษณาโดยรวม ด้านการประชาสมัพนัธ์
โดยรวม กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                   
ด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร  (บาท/ครัง้) ในทิศทางเดียวกัน                   
ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร
(IMC)โดยรวม ด้านการโฆษณาโดยรวม ด้านการประชาสมัพันธ์โดยรวมดีขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์               
เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลิตภัณฑ์                
เน้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร (บาท/ครัง้) เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 การสง่เสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นกังาน และการตลาดเชงิกจิกรรม  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (บาท/ครัง้) ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับ              
ความคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ดา้นการส่งเสรมิการขาย การขายโดยใชพ้นักงาน
และการตลาดเชิงกิจกรรมดีขึ้น จะมีพฤติกรรมการซื้ อเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร เพิม่ขึน้ในระดบัทีต่ ่า 
 
สรปุผลและอภิปราย 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเพศหญิงความถี่ในการซื้อเนื้อสุกรแช่แข็ง 
ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดือน) มากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีนิสยัเรื่องของการจบัจ่ายในการซื้อ
วตัถุดิบมาท าอาหารเพื่อกลบัมาท ารบัประทานเองที่บ้าน จงึท าให้เพศหญิงมคีวามถี่ในเรื่องการซื้อ เนื้อสุกรแช่แขง็
ตราเบทาโกรมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ศศิธร พูนโสภิณ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ยีห่อ้ อซีโีก ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งยี่ห้อ อีซีโก ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกนัผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์             
เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ์เน้ือสุกรแช่แขง็    
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ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้               
โดยเพศหญิงด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่าเพศชาย เนื่องจาก             
เพศหญิงเป็นเพศที่ให้ความส าคญักบัเรื่องอาหารมากกว่าเพศชาย ดงันัน้การซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ ที่น ามา
ท าอาหารเพศหญิงจึงยอมที่จะจ่ายเพื่ อซื้อผลิตภัณฑ์เยอะมากกว่าเพศชาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
นานา ตริไพบลูย ์(2559) ไดศ้กึษา การสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
ร้าน กาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่าง                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการร้าน  กาแฟและขนมหวาน  ร้าน  After you ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกนัโดยเพศหญิงมี พฤติกรรมการใช้บรกิารร้าน กาแฟและขนมหวาน               
รา้น After you มากกว่าเพศชาย 
 อายุ พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร  (ต่อครัง้)               
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคอายุ 36-45 ปี 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                   
ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ 46-55 ปี และผู้บริโภคที่มอีายุ 65 ปีขึ้น เนื่องจาก ผู้บรโิภคอายุ             
36-45 ปี เป็นกลุ่มอายุที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวนัไปกบัการท างานี่หนัก จ าเป็นที่จะต้องเลอืกซื้ออาหารแช่แขง็มาไว้               
ทีบ่า้นเพื่อน าออกมารบัประทานไดง้่ายในช่วงเวลาทีก่ลบัมาถงึบา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ของ ศศธิร พนูโสภณิ
(2555) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ยีห่้อ อซีโีก ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า อายุที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อผลติภัณฑ์อาหารแช่แขง็ยี่ห้อ             
อซีโีก ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นค่าใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนั 
 สถานภาพ พบว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็
ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะกลบัซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด 
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอนาคตทีจ่ะกลบั
ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร มากกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน และผู้บริโภคที่มี
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครด้านอนาคตที่จะกลบัซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพ  
หย่าร้าง/หม้าย เน่ืองจากสถานภาพโสดในปจัจุบันอาจจะมีการเช่าห้องพักอยู่กับเพื่อนๆ ที่มีสถานะเดียวกันหรือ               
อยู่อาศัยกับคนรักที่ยังไม่ได้แต่งงานจึงท าให้มีแนวโน้มในการซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกรได้ในอนาคต                  
ส่วนสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนันัน้ ต้องการมีกิจกรรมส าหรบัครอบครวัการท าอาหารก็เป็นอีก1กิจกรรมที่คนที่มี
สถานะสมรส/อยู่ด้วยกัน นิยมท ากัยเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีและแนวโน้มการซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร               
กม็ีมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ได้ศกึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าและปจัจยั
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารร้านอาหารสฟ้ีาของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อซ ้าในอนาคต  
แตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการบรโิภคเนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดอืน) แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ด้วยกนั โดยผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด               
มพีฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรด้านความถี่ในการบรโิภคเนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร   
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(ครัง้/ 1 เดือน) น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน              
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกความถี่ในการบริโภคเนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร              
(ครัง้/ 1 เดอืน) มากกว่า ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ เนื่องจาก สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มคีวามถี ่            
ในการกลับมาซื้อในระยะเวลา 1 เดือนมากกว่า ทัง้สถานภาพโสดและสถานภาพ ม้าย/หย่าร้าง เป็นเพราะการ
รบัประทานอาหารนอกบ้านเป็นสิง่ที่สิ้นเปลืองและอาจจะมีการปนเป้ือนจากสารเคมี  ท าให้คนที่มีสถานภาพสมรส/             
อยู่ด้วยกันจึงเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แช่แข็งมาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อท าอาหารรับประทานเองมากกว่าการซื้อกิน                
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา กีเ่อีย่น (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑ์เบเกอรี ่รา้นพพัฟ์ แอนด ์พาย พบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั             
มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้นพพัฟ์ แอนด ์ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร  (ต่อครัง้) 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด 
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                  
ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) น้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั และผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                  
ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) มากกว่า ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่  เนื่องจาก สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั 
อาจจะมสีมาชกิทีม่ากกว่า 2 คน ท าใหส้ถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จงึมกีารซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
ทีเ่ยอะเพื่อซือ้เผื่อสมาชกิในบา้นคนอื่นๆ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย(2555) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่า
ตราสินค้าและปจัจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารสีฟ้าด้านค่าใช้จ่าย              
ในการซือ้ แตกต่างกนั 
 ระดบัการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกร
แช่แข็งตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                
ตราเบทาโกร (ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผูบ้รโิภค
ที่มีการศึกษาระดบัปรญิญาตรี/เทียบเท่าม ีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรต่อครัง้มากกว่า
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจาก ผูบ้รโิภคในปจัจบุนัสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาทีป่รญิญาตรแีละ
มีความเข้าใจว่าการบริโภคอาหารข้างทางจะมีสารปนเป้ือนมากกว่าการท าอาหารกินเองที่บ้านรวมไปถึงการ
รบัประทานอาหารนอกบ้านมีราคาที่แพงกว่าท าให้คนส่วนใหญ่ที่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรมีีพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รตันา กี่เอี่ยน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง คุณค่า             
ตราสนิค้าและปจัจยัทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อของผู้บรโิภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้านพัพฟ์  
แอนด ์พาย พบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัม ีพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้นพพัฟ์ 
แอนด ์พาย ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั 
 อาชพี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะกลบัซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตรา เบทาโกร แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชน                   
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นอนาคตทีจ่ะกลบั
ซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร มากกว่า ผูบ้รโิภคทีอ่าชพีแม่บ้าน/พ่อบา้น เนื่องจากพนักงานเอกชนเวลา
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ส่วนใหญ่มีเวลาในการเลอืกซื้อวตัถุดบิในการท าอาหารน้อยจงึเลือกซื้อผลติภัณฑ์แช่แขง็ที่มคีุณภาพเก็บไว้ซึ่งการ
ท าอาหารรบัประทานเองมีความปลอดภัยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ  ขวัญฤทัย ฉันทนา วรวฒัน์ (2558)                  
ได้ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อและความภกัดต่ีอตรา  KFC ของผู้บรโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อและความภกัดต่ีอตรา  KFC การกลบัมาซือ้ซ ้า            
ทีแ่ตกต่างกนั 
 รายได้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง                   
ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร              
(ต่อครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
รายได้ที่ 15,000-25,000 บาทมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายโดยประมาณทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรต่อครัง้ น้อยกว่า ผูบ้รโิภค 
ที่มีระดับรายได้ที่ 25,001-35,000 บาท โดยผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ที่ 15,000-25,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่จะซื้อ
ผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรต่อครัง้ น้อยกว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัรายได้ที่ 35,001-45,000 บาท เนื่องจาก                 
ผู้ที่มรีายได้สูงกว่าย่อมมกี าลงัในการซื้อผลติภัณฑ์เยอะกว่าเพื่อได้โปรโมชัน่และเป็นการซื้อสนิค้าตุนไว้ที่ละมากๆ      
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โฉมฉาย โฉมฉาย (2555) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารสฟ้ีาดา้นความถีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 คุณค่าตราสนิคา้ประกอบดว้ย การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ คุณภาพทีถู่ก รบัรู ้ความเชื่อมโยงกบั
ตราสนิคา้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกรของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
 คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย การรู้จกัชื่อตราสินค้า คุณภาพที่ถูกรบัรู้ ความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้า และ
ความภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภค               
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านอนาคตที่จะกลบัซื้อผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตรา เบทาโกร อย่างมนีั ยส าคญัทางสถิต ิ              
ที่ระดับ 0.01 โดยคุณค่าตราสินค้าโดยรวม มีความสมัพันธ์ทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก บริษัทเบทาโกร มีการท า
การตลาดอย่างต่อเนื่องและหลาหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงผู้บรโิภคมาเป็นระยะเวลานาน จนตราสนิค้า เบทาโกร                
มคีวามมัน่คงอยู่ในใจของผูบ้รโิภคซึง่ผู้บรโิภคมกัจะเลอืกตราสนิค้าที่รูจ้กัมากกว่าสนิคา้ที่ไม่รูจ้กั จงึท าให้ในอนาคต
ผูบ้รโิภคจะมกีารกลบัมาซือ้ผลติภณัฑเ์บทาโกรไดอ้กีในครัง้ต่อๆ ไป เน่ืองจากผลติภณัฑต์ราเบทาโกรไดอ้ยู่ในใจของ
ผูบ้รโิภคแลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนิ ีธนาสมบรูณ์ผล (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัชื่อตราสนิคา้ คุณภาพทีถู่กรบัรู ้ความเชื่อมโยงต่อตราสินคา้ และความ
ภกัดต่ีอตราสนิคา้ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟเซกาเฟรโด ซาเนตต ิเอสเพรสโซ ดา้นการกลบัมา
ใชบ้รกิาร แตกต่างกนั 

คุณค่าตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู ้ด้านความเชื่อมโยงต่อตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า            
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความถีใ่นการบรโิภคเน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ครัง้/ 1 เดอืน) มคีวามสมัพนัธใ์น ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่ องจาก บริษัทเบทาโกร สามารถผลิตเนื้อสุกรที่มี                 
ความสดใหม่จนท าใหผู้บ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ด ้อกีทัง้ยงัมบีรรจุภณัฑท์ีส่ะอาดและยงัม ีQR CODE ทีบ่อกถงึกรรมวธิใีน
การผลติท าให้ผูบ้รโิภคมัน่ใจในการซือ้สนิคา้ และกลบัมาซือ้ซ ้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิัท เบทาโกร ยงัมคีวาม
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โดดเด่นเรื่องการผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรอนามัยที่ท าให้ผู้บริโภคนึกถึงตรา เบทาโกร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
รตันา กีเ่อีย่น (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิคา้และปจัจยัทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ร้านพัพฟ์ แอนด์ พาย พบว่า ด้านคุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพที่ถูกรบัรู้ ด้านความ
เชื่อมโยงต่อตราสนิค้า และด้านความภักดีต่อตราสนิค้า  ที่แตกต่างกนัมี พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่รา้นพพัฟ์ แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจยั 

1. จากผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคเพศหญิง ที่มพีฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร           
ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ มากกว่าเพศชาย ดังนัน้  ผู้วิจยัขอเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการ เบทาโกร ควรน ากลยุทธ ์
Celebrity marketing มาปรบัใช ้เพื่อให้ผูบ้รโิภคเพศหญิงใช้จ่ายเงนิในการซื้อผลติภณัฑเ์นื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร 
ให้มีปรมิาณการซื้อที่มากขึ้น เช่น การใช้บุคคลที่มีชื่อเสยีงที่ผู้บรโิภคเพศหญิงมีความชื่อชอบมาเป็นพรเีซ็นเตอร์              
เพื่อดงึดดูผูบ้รโิภคเพศหญงิใหซ้ือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ เป็นตน้ 

2. จากการวจิยัพบว่า คุณค่าตราสนิคา้โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็
ตราเบทาโกรของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครด้านอนาคตที่จะซือ้ผลติภณัฑ์เนื้อสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร ดงันัน้
ผู้วิจ ัยขอเสนอแนะว่า บริษัท เบทาโกร ควรให้ความส าคัญเรื่องการสร้างตราสินค้าให้มีความโดนเด่น และสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ ีควรมกีารน าเสนอตราสนิคา้ผ่านสื่อโฆษณา ประชาสมัพนัธใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อใหผู้้บรโิภคเกดิการ
จดจ าได้มากขึน้ เช่น การเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขนัท าอาหารในรายการต่างๆ หรอืเป็นผู้สนับสนุนในการช่วยเหลอื
สงัคม หากผูบ้รโิภครบัรูถ้งึตราสนิคา้มากขึน้ ย่อมสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกีารกลบัมาซือ้ในอนาคตมากขึน้ 
 3. จากการวจิยัพบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การซือ้ผลติภณัฑเ์น้ือสกุรแช่แขง็ตราเบทาโกร ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑ์
เน้ือสุกรแช่แขง็ตราเบทาโกร (ต่อครัง้)มากทีสุ่ด ดงันัน้ผู้วจิยัขอเสนอแนะว่า ให้ผูป้ระกอบการ เบทาโกร เน้นดา้นการ
โฆษณาและการประชาสมัพนัธ ์ในสื่อออนไลน์เป็นหลกัเน่ืองจากมตีน้ทุนทีถู่กกว่าการโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์ และยงั
สามารถวดัผลไดจ้ากการกดตดิตามของผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการอาจจะสรา้ง Line Official เพื่อเป็นการสื่อสารโดยตรง
กบัผูบ้รโิภค ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถลงโฆษณาและประชาสมัพนัธไ์ดง้่ายและรวดเรว็ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการขยายพื้นที่ในการท าวิจัยเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในพื้ นที่อื่นๆ นอกเหนือจาก กลุ่มตัวอย่าง                
ที่ได้ไปเก็บมา เพื่อให้ได้ข้อมูลประชากรศาสตร์ที่หลากหลายและคลอบคลุม  สามารถ น าข้อมูลที่ได้ไปวางแผน             
การสือ่สารทางการตลาดไดอ้ย่างแม่นย ามากยิง่ขึน้ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบคุณค่าตราสนิค้าอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งขนัในตลาด เพื่อให้ทราบถึงความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภคต่อตราสนิค้าอื่นๆ รวมถึงใช้เป็นแนวทางสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง ท าให้เกดิความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
 3. ในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ถ้าหากน าเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรมาศกึษาอีก ผูว้จิยัจะต้อง
ค านึงถงึปจัจยัของการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรในแต่ละดา้นมาศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ ในปจัจุบนั
เพื่อประยุกตใ์หไ้ดต้ามกระแสของสงัคม 
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ชีแ้นะและใหค้ าแนะน าเป็นอย่างดขีองอาจารยท์ีป่รกึษาและคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒจิากคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
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