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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ที่อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ส่ือ ณ จุดขาย ได้แก่ การจัดวางสินค้า ป้ายโฆษณาแบบห้อย และป้ายโฆษณาล้อมกอง             
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ เกี่ยวกับท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อ
โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) ร้อยละ 31.1 ท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกร้อยละ 36.1 และท่าน
รู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกร้อยละ 16 (3) ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ เกี่ยวกับท่าน
มักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) ร้อยละ 27.4  ท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่
ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกร้อยละ 42.4 และท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกร้อยละ 
19.2  งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง และ
พัฒนากลยุทธ์ส่ือ ณ จุดขาย ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค    
                                                     
ค าส าคัญ: ส่ือ ณ จุดขาย ซื้อแบบฉับพลัน ผลิตภัณฑ์กูลิโกะ 
 
 

ABSTRACT 
 

This aims of this research are to study the factors affecting impulse buying behavior on consumers on 
GLICO snack foods in the Bangkok metropolitan area. The focus group in this research consisted of 400 
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consumers who bought GLICO products and lived in the Bangkok metropolitan area. The results of the study 
were as follows: (1) the consumers were divided in terms of demographics, including gender, age, education 
level, occupation and different average income were statistically significant on the impulse buying behavior 
on consumers on GLICO snack foods at a level of 0.05; (2) point of purchase media, including displays, 
hangings and wrap-arounds, affected consumers of unplanned impulse buying behavior on GLICO snack foods 
at 31.1%, excited to unplanned buying at 36.1%, and entertained with unplanned buying at 16.0 %;               
(3) marketing mix, including Product, Price, Place and Promotion affected consumers of unplanned impulse 
buying behavior on GLICO snack food at 27.4%, excited by unplanned buying at 42.4% and entertained with 
unplanned buying at 19.2%. This research can be beneficial to Thai GLICO Co., Ltd. to be used as a guideline 
for targeting the correct target market and develop point of purchase media and the marketing mix related to 
consumer behavior.   
 
Keywords: Point of Purchase Media, Impulse Buying, GLICO Products 
 

บทน า 
บริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด ก็ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 17% แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 

2558 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสองก็ตาม แต่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับความยากล าบาก
มากขึ้น เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ จากการเข้ามาช่วงชิง  และขยายส่วนแบ่งตลาดบิสกิ
ตของผู้ประกอบการทั้งรายเดมิและรายใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาคล้ายกันที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ท าให้ผู้ประกอบการต้องมี
การน ากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูแปลกใหม่และ
ทันสมัยต่างจากคู่แข่งอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบผสมผสาน เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าาหมาย อัน
จะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคให้หันมานิยมทานผลิตภัณฑ์กูลิ โกะท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ ซึ่งเครื่องมือ
การตลาดที่ส าคัญ ที่จะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้า และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในขั้นสุดท้ายที่
ใกล้ตัวผู้บริโภคมากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง คือ การส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย (Point of Purchase) การท าการส่งเสริมการขาย ณ 
จุดขายของตลาดบิสกิตท าหน้าที่ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้จดจ าในตราสินค้า และท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างฉับพลัน 
เพราะว่ามีผู้บริโภคบางกลุ่มที่อาจไม่ได้วางแผนในการซื้อสินค้ามาก่อนล่วงหน้า และตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจมา
ก่อน โดยการส่งเสริมส่ือ ณ จุดขายมีเครื่องมือหลากหลาย อาทิ Display , Shelf Talker , Hanging , Wrap Around , Floor 
Stand เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อดึงดูดความสนใจและย้ า เตือนความทรงจ าของผู้บริโภค ให้ข้อมูลข่าวสารและการโน้ม
น้าวผู้บริโภค การสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า โดยสนับสนุนให้เกิดการซื้อสินค้า และด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้ การท าโฆษณาแบบ 
Mass Media เช่น ทีวีวิทยุ นิตยสาร จ าเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากในการวางแผนส่ือ และอาจจะไม่ได้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้  ส่ือ ณ จุดขาย ถือเป็นการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ในแต่ละปีบริษัท ไทยกูลิโกะ จ ากัด ใช้งบประมาณ
จ านวนมากในการจัดท าส่ือ ณ จุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดการซื้อสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับ
บริษัท ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาส่ือ ณ จุดขาย แยกออกมาจากการส่งเสริมการขายท่ีอยู่ในส่วนประสมทางการตลาด                                                                                                                                                                         

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาส่ือ ณ จุดขาย และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการจะทราบว่า เครื่องมือชนิดใดบ้างที่มีส่วน
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ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการส่ือสารทางการตลาดและ
สามารถน าไปปรับปรุงเครือ่งมอืทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย และเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าแบบฉับพลัน 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
 2. เพื่อศึกษาส่ือ ณ จุดขายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิ โกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภค           
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อ

แบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะแตกต่างกัน 
2. ส่ือ ณ จุดขาย ได้แก่ การจัดวางสินค้า (Display), ป้ายโฆษณาที่ช้ันวางของ (Shelf Talker), ป้ายโฆษณาแบบห้อย 

(Hanging), ป้ายโฆษณาล้อมกอง (Wrap Around), ชั้นโชว์สินค้าแบบวางบนพื้น  (Floor Stand) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place), การส่งเสริม
ทางการตลาด (Promotion) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือ ณ จุดขาย ธีรพันธ์ โล่ห์ทองค า (2544, น. 33) ได้กล่าวว่า การส่ือสารทางการตลาด ณ 
จุดซื้อ (Point-of Purchase Communications) หรือการส่ือสาร ณ จุดซื้อ เป็นเครื่องมือหน่ึงของการส่ือการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) โดยรวมถึงการจัดแสดงสินค้า (Display) การติดโปสเตอร์ (Poster) การใช้สัญลักษณ์ (Symbol) ต่าง ๆ ที่ใช้แทนสินค้า ป้าย
โฆษณา (Banner) แผ่นป้ายติดที่ช้ันวางของ (Shelf Talker) บัตรวางที่เคาน์เตอร์ (Counter Card) และรูปแบบอื่น ๆ ที่นักการ
ตลาดต้องการส่ือสารกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในร้านค้า ซึ่งออกแบบเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อ ณ จุดซื้อ โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือส่ือ ณ จุดขาย ดังต่อไปนี้ การจัดวางสินค้า (Display) ป้ายโฆษณาที่ช้ันวางของ (Shelf  
talker) ป้ายโฆษณาแบบห้อย (Hanging) ป้ายโฆษณาล้อมกอง (Wrap Around) และชั้นโชว์สินค้าแบบวางบนพื้น  (Floor 
Stand) เป็นการใช้ส่ือ ณ จุดขายเพื่อโฆษณาสินค้า ณ จุดที่ขายสินคา้ โดยจัดเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดความสนใจใน
ตัวสินคา้ ช่วยโน้มน้าวใจผู้บริโภค โดยการสร้างทัศนคติที่ดี  
 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาดคือตัวแปรหนึ่ง
ของการตลาดซึ่งสามารถควบคุมได้ โดยผู้ขายจะใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อช่วยตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค หรือ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยส่วนผสมทางการตลาดนั้นประกอบด้วย 4 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
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ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place) และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายคือ 4P’s ซึ่งเป็นส่วนผสมทางการตลาดของสินค้า โดยกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นส่ิงที่ ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ส่วนผสมทางการตลาดจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งทีบ่ริษัทใช้เพื่อติดตามวัตถุประสงค์ของการตลาดว่า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อยู่หรือไม่ 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการซ้ือแบบฉับพลัน การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมการซื้อจากแรงกระตุ้นสามารถ
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (Kim, 2003) ซึ่งปัจจัยภายในจะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยเช่น สถานะภาพทาง
สังคม ความช่ืนชอบส่วนบุคคล การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตนเองและนิสัยส่วนตัว ส่วนปัจจัยภายนอกคือส่ิงเร้าต่าง ๆ ที่พบ 
ในขณะที่ก าลังเลือกซื้อสินค้า เช่น การจัดแสดงสินค้า การจัดวางสินค้า และสภาพแวดล้อมของร้านค้า การซื้อจากแรงกระตุ้น 
ขั้นตอนเริ่มจากการที่ลูกค้าพบเจอกับส่ิงเร้าในขณะที่เดินค้นหาสินค้า ถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าโดยที่ลูกค้าจะ
ไม่ได้ค้นหาข้อมูลของสินค้านั้นและประเมินตัวเลือกอื่นมาก่อนในขณะที่ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะมี
ความรู้สึกต้องการซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตั้งใจในตอนแรก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากเพื่อคัดเลือกเขตใน
กรุงเทพมหานคร 20% ของจ านวนเขตในกรุงเทพมหานคร (20% ของ 50 เขต) เท่ากับ 10 เขต เนื่องจากประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การด าเนินชีวิตประจ าวัน รายได้ การเลือกบริโภคอาหาร เป็นต้น จึงเปิดโอกาสให้
ประชากรทุกหน่วยมีสิทธ์ิได้รับเลือกเท่า ๆ กัน ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตบางกอกน้อย เขตบางกะปิ เขตจตุจักร เขตหลักส่ี เขตบางแค 
เขตสาทร เขตบางนา เขตคลองเตย เขตธนบุรี 
 ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เนื่องจากลักษณะประชากรแต่ละเขตที่ได้เลือกมาใน
ขั้นตอนที่ 1 มีลักษณะที่เหมือนกัน เพื่อให้ได้สัดส่วนที่เท่ากันในแต่ละเขต จึงก าหนดให้เขตละ 40 คน ดังตารางที่ 1 แสดงรายช่ือ
เขต สถานท่ี และขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถาม 
 ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลเจาะจงห้างสรรพสินค้าท่ีตั้งอยู่
ในแต่ละเขตที่เลือกมาจากข้ันตอนที่ 1 เนื่องจากเป็นสถานท่ีที่มีผลิตภัณฑ์กูลิโกะวางจ าหน่ายดังนี้ 1) เขตปทุมวัน คือ บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ราชด าริ 2) เขตบางกอกน้อย คือ แม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ์ 37 3) เขตบางกะปิ คือ เดอะมอลล์บางกะปิ 4) เขตจตุจักร 
คือ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว 5) เขตหลักส่ี คือ เทสโก้โลตัสหลักส่ี 6) เขตบางแค คือ แม็คโครสาขาเพชรเกษม 7) เขตสาทร คือ 
แม็คโครสาขาสาทร 8) เขตบางนา คือ เซ็นทรัลพลาซา บางนา 9) เขตคลองเตย คือ เทสโก้โลตัสพระราม 4 10) เขตธนบุรี คือ 
เดอะมอลล์ท่าพระ 
 ข้ันตอนที่  4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ ถามโดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความยินดีให้ความร่วมมือท่ีจะตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึง พฤติกรรมการ
ซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ือ ณ จุดขาย ของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ส่วนที่ 
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3 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน 

การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                        
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey method) โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาจาก

แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้ศึกษาต้นคว้าจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง อินเตอร์เน็ต และต าราทางวิชาการเกี่ยวกับการตลาดเพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิตการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางงสถิติเพื่อการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 มีช่วงอายุ 
24-29 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 มีรายได้ 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.75                                                                                                                                                                            
 ส่ือ ณ จุดขาย ของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยรวมในระดับน่าสนใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน่าสนใจมาก คือ ด้านการจัดวางสินค้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.67 รองลงมาได้แก่ ด้านช้ันโชว์สินค้าแบบวางบนพื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.55 ด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 
ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน่าสนใจปานกลาง คือ ด้านป้ายโฆษณาแบบห้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 และด้านป้ายโฆษณาที่ช้ัน
วางของ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 ตามล าดับ         
 ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยรวมในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ด้านที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ด้านราคาและด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากันเท่ากับ 3.32 ตามล าดับ     
 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นกับพฤติกรรมการซื้อ โดยรวมใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่
ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) 
และท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 3.58 และ 3.55 ตามล าดับ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน          
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะแตกต่างกัน      
 สมมติฐาน 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ด้านท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่
ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยเพศหญิงจะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก มากกว่าเพศชาย    
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 สมมติฐาน 1.2 อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นราย
ด้าน คือ ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) และท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่
ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านท่านจะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้
ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 สมมติฐาน 1.3 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ แตกต่างกัน โดยจ าแนก
เป็นรายด้าน คือ ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่
ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก และท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
 สมมติฐาน 1.4 อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ แตกต่างกัน โดยจ าแนกเป็นราย
ด้าน คือ ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) และท่านจะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อ
ของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อ
ของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 สมมติฐาน 1.5 รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ แตกต่างกัน โดยจ าแนก
เป็นรายด้าน คือ ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) ท่านจะรู้สึกตื่นเต้น 
เวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก และท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ ในตอนแรก 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
 สมมติฐานที่ 2 ส่ือ ณ จุดขาย ประกอบด้วย การจัดวางสินค้า (X1) ป้ายโฆษณาที่ช้ันวางของ (X2) ป้ายโฆษณาแบบห้อย 
(X3) ป้ายโฆษณาล้อมกอง (X4) ช้ันโชว์ สินค้าแบบวางบนพ้ืน (X5) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          
 สมมติฐาน 2.1 ส่ือ ณ จุดขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) พบว่า ด้านป้าย
โฆษณาแบบห้อย (X3) และด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน 
(ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) (Y1)          
 สมมติฐาน 2.2 ส่ือ ณ จุดขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไมไ่ด้ตัง้ใจจะซื้อไว้ในตอนแรก พบว่า ด้านป้ายโฆษณาแบบห้อย (X3) และ
ด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก (Y2) 
 สมมติฐาน 2.3 ส่ือ ณ จุดขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในข้อท่านท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก พบว่า ด้านการจัดวางสินค้า (X1) 
และด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ใน           
ตอนแรก (Y3)            
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (X1) ราคา (X2) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3)  การ
ส่งเสริมทางการตลาด (X4) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐาน 3.1 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะ
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แบบฉับพลัน (ตัดสินใจซื้อโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า) (Y1)        
 สมมติฐาน 3.2 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก พบว่า ด้านราคา (X2) และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด (X4) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก (Y2)  
สมมติฐาน 3.3 ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในข้อท่านท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก พบว่า ด้านราคา (X2) และด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้ท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก (Y3)  
    

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อที ่1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะแตกต่างกัน 
 1. เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยผู้บริโภคเพศหญิง มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิ
โกะแบบฉับพลัน มากกว่าผู้บริโภคเพศชาย เนื่องจากโดยทั่วไปเพศหญิงมักจะมีพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว และซื้อขนม 
มากกว่าเพศชาย จึงถือได้ว่าความชอบของเพศหญิงต่อขนมขบเคี้ยวเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของ
ผลิตภัณฑ์กูลิโกะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวรรณา น้าน าโชค, 2559) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดขนมขบเคี้ยวที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค: กรณีศึกษาบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกัน
มีความต้องการของผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวแตกต่างกัน 
 2. อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 18-23 ปี มีพฤติกรรมซื้อ
ผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า มากกว่า เมื่อเทียบกับผู้บริโภคที่มีอายุมาก เนื่องจากผู้บริโภคที่อายุน้อย
เป็นกลุ่มที่มีความช่ืนชอบในการรับประทานขนมขบเคี้ยวสูง อีกทั้งในการคิด พิจารณา และการตัดสินใจมักจะใช้เวลาตัดสินใจน้อย
กว่าผู้ที่อายุมาก ท าให้เมื่อพบสินค้าที่คุ้นเคย หรือเป็นท่ีรู้จัก จึงเกิดการซื้อแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า มากกว่ากลุ่มผู้ที่
อายุมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยผู้บริโภคที่อายุ 30-35 ปี จะรู้สึก
เพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกมากที่สุด เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่เริ่มรู้ถึงความต้องการของตนเอง มีก าร
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงความคุ้มค่า หากพบสินค้าที่ตรงกับความต้องการและมีความคุ้มค่าในการซื้อ ก็จะเกิดการซื้อสินค้า
นั้นด้วยความเพลิดเพลิน โดยผลการวิจัยที่พบนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวรรณา น้าน าโชค, 2559) ศึกษาปัจจัยทางการตลาด
ขนมขบเคี้ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค: กรณีศึกษาบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอายุแตกต่างกันมีความต้องการของผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวแตกต่างกัน และนอกจากนี้งานวิจัยของ (ณภัทร วุฒิเกรียงไกร
กุล และ อัจฉรา เกษสุรรณ, 2559) ที่ศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาล ประเภทขนมขบ
เคี้ยวของผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย ได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหลักที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 
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 3. ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมี
พฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า มากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากกลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรีนั้นเป็นกลุ่มที่มีการคิด พิจารณา หรือการใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารน้อยกว่า ซึ่งเมื่อพบสินค้าที่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ ก็จะเกิดการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นโดยทันที  
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จะตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไมไ่ดต้ั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าระดบัปริญญา
ตรีนั้นเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญในเรื่องการบริโภคอาหาร การเลือกซื้ออาหาร ความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพน้อยกว่ากลุ่มผู้ที่ระดับ
การศึกษาที่สูงกว่า จึงท าให้เกิดการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความพึงพอใจ เลือกซื้อโดยไม่มีข้อกังวล ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มที่
ระดับการศึกษาสูงกว่านั้นอาจมีข้อกังวลในการเลือกบริโภคอาหาร ดังนั้นผู้บริโภคในกลุ่มระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจึงเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะอย่างไม่มีข้อกังวล จึงท าให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง  
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก มากกว่าผู้ที่ระดับการศึกษาสูงกว่า เนื่องจาก ผู้ที่
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่เลือกซื้อสินค้าโดยการใช้เวลาในการพิจารณาเพียงเล็กน้อย ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นตรง
ตามความต้องการ และมีราคาที่อยู่ในระดับที่สามารถจ่ายได้ ก็จะซื้อโดยทันที ในขณะเดียวกันผู้ที่ระดับการศึกษาที่สูงกว่ามักจะมี
ความระมัดระวังในเรื่องสุขภาพ รับประทานอาหารเป็นเวลา ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุชญา อาภา
ภัทร, 2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบ Take Away แตกต่างกัน 
 4. อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่าง
กัน ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยอาชีพนักเรียน / นักศึกษามีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า มากกว่าอาชีพอ่ืน เนื่องจากกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา อยู่ในสังคมแบบกลุ่ม
เพื่อน ที่มักจะมีการบริโภคขนมขบเคี้ยวอยู่เป็นปกติ และเมื่อยิ่งมีการกระตุ้น จากปัจจัยทางการตลาดแล้วก็จะยิ่งท าให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะสูงกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน       
 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะ
รู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก มากกว่าอาชีพอ่ืน เนื่องจากผลิตภัณฑ์กู ลิโกะ เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขนบ
เคี้ยวที่บุคคลทั่วไปสามารถบริโภคได้ มีวางจ าหน่ายอยู่ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ อีกทั้งผลิตภัณฑ์กูลิโกะมีการ
ส่งเสริมการตลาดที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้ จึงท าให้ผู้บริโภครู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ใน
ตอนแรก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับที่ (Kotler Philip. และ Kevin Lane Keller, 2009) กล่าวไว้ว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคลจะต้องการสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าของบริษัทก าลังเป็นที่ต้องการของกลุ่มอาชีพ
ประเภทใด เพื่อจะจัดเตรียมสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบุคคลนั้นอย่างเหมาะสม 
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 5. รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า โดยรายได้ 15,001 - 25,000 บาท มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า มากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นใน
การเข้าสู่วัยท างาน ซึ่งมีอายุน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการบริโภคขนมขบเคี้ยว อีกทั้งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ 
จึงท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวนี้มีการซื้อขนมขบเคี้ยวเพื่อรับประทาน       
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยรายได้ 35,001 - 45,000 
บาท และ 45,001 - 55,000 บาท จะรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกมากท่ีสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์กูลิ
โกะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจ
จะซื้อไว้ในตอนแรก 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก โดยรายได้  35,001 - 
45,000 บาท จะรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้
รายได้ค่อนข้างสูง และเมื่อต้องซื้อส่ิงของที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อ ก็ไม่ท าให้เกิดความกังวลในการใช้จ่ายเงิน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
(ณภัทร วุฒิเกรียงไกรกุล และ อัจฉรา เกษสุรรณ, 2559) ที่ศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮา
ลาล ประเภทขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ระบุว่ากลุ่มผู้มีรายได้ต่ านั้นเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญต่อสินค้าฮา
ลาลประเภทขนมขบเคี้ยว 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ส่ือ ณ จุดขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  ส่ือ ณ จุดขาย ด้านป้ายโฆษณาแบบห้อย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า และในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้น
เวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการจัดให้มีป้ายโฆษณาแบบห้อย 
เป็นส่ิงที่กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดดเด่น มีความเคล่ือนไหว ดึงดูดให้ผู้บริโภคหันไปมอง และท าให้ผู้บริโภค
สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล จึงเกิดเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลันอยู่เสมอ และ
นอกจากนี้ยังท าให้ผู้บริโภคเกิดความตื่นเต้นที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกอีกด้วย สอดคล้องกั บงานวิจัยของ 
(Merugu และ Vaddadi, 2017) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อท่ีฉับพลันของผู้บริโภคในเขตเมือง Visakhapatnam ประเทศอินเดีย ที่
พบว่าการจัดแสดงสินค้าในลักษณะที่ดึงดูดสายตาของลูกค้าจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกสร้างการกระตุ้นให้กับลูกค้าเกิด การรับรู้และการ
ตอบสนองกลับอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการซื้อแบบฉับพลัน 
  ส่ือ ณ จุดขาย ด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้
ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก และในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากป้ายโฆษณาล้อมกอง เป็นส่ิงที่กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจากต าแหน่ง
ในการวางที่โดดเด่น ชัดเจน ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากอยู่ในพ้ืนท่ีทางเดิน ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นสินค้าราคาพิ เศษ 
จึงเกิดเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลันอยู่เสมอ ท าให้ผู้บริ โภคเกิดความตื่นเต้นที่ได้ซื้อของที่
ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก และรู้สึกเพลิดเพลินเนื่องจากถูกจัดวางไว้ในจุดที่เดินผ่าน จึงมีความสะดวกสบายและไม่ต้องใช้ความ
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พยายามในการค้นหาสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่มีความพิเศษ เนื่องจากไม่ได้จัดอยู่ในช้ันวางสินค้าแบบปกติ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุภัคพร คล้ายแพร และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร, 2560) ที่ศึกษาการโฆษณา ณ จุดขาย ที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า การโฆษณา ณ จุดขาย ได้แก่ แผ่นป้ายโฆษณาในจุ ดแสดงสินค้า มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นป้ายโฆษณาแบบล้อม
กองจึงเป็นการจัดแสดงสินค้าท่ีช่วยส่งเสริมการซื้อแบบฉับพลัน 
  ส่ือ ณ จุดขาย ได้แก่ ด้านการจัดวางสินค้า มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมีความรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไมไ่ด้ตัง้ใจจะซื้อไว้ในตอนแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการจัดวางสินค้าเป็นส่ิงที่ท าให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นสินค้าได้ชัดเจน การจัดวางสินค้าท าให้ลูกค้า
สามารถค้นหาและหยิบสินค้าที่ต้องการได้สะดวก จึงมีผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ กูลิโกะแบบฉับพลัน เกี่ยวกับ
ความรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุภัคพร คล้ายแพร และ บัญชา 
วงศ์เลิศคุณากร, 2560) ที่ศึกษาการโฆษณา ณ จุดขาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การโฆษณา ณ จุดขาย ได้แก่ ประเภทการจัดวางสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และสอดคล้องกับท่ี (เสรี วงษ์มณฑา, 2540) กล่าวว่า การโชว์สินค้า เพื่อตั้งโชว์สินค้ายี่ห้อนั้นให้เด่น 
เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซื้อ และซื้อสินค้าเร็วข้ึน   
 สมมติฐานข้อที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด จ าหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากด้านผลิตภัณฑ์ เป็นส่ิงที่เสนอขายสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการบริโภค 
และผลิตภัณฑ์ที่ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงส่งผลให้ผู้บริโภคมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน 
ถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภูริชา กรพุฒินันท์ และ ชุติมาวดี ทองจีน, 2559) ที่ศึกษา 
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนท่ีอาศัยอยู่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนท่ีอาศัยอยู่ในจงัหวัดกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 
ที่อธิบายว่า การมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ก็จะ
ช่วยให้เกิดการซื้อแบบฉับพลัน  
  ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า ในข้อท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อ
ของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก และในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากราคา เป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่าง คุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นจึง
ส่งผลให้ผู้บริโภคมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน ถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ เป็น
ราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถจ่ายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุชญา  อาภาภัทร, 2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away สอดคล้องกับ (ณภัคอร  สงวนตั้ง, 2558) ที่ศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานครต่อการบริโภคขนมไทย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการด้านราคามีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, น. 11) ที่อธิบายว่า 
ผู้บริโภค มีความยินดีที่จะซื้อทันทีหากราคาที่ก าหนดไว้นั้นเหมาะสมและคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ดังนั้นถ้าหากการตั้ง
ราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะส่งเสริมให้เกิดการซื้อแบบฉับพลันของผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิ
โกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า และในข้อ
ท่านรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 เนื่องจากการส่งเสริม
การตลาดเป็นปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค โดยการส่งเสริมการตลาดเป็นการส่ือสารคุณค่าหรือประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์จูงใจให้ผู้บริโภคได้รู้จักและมีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมักจะซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะ
แบบฉับพลัน ถ้าหากได้รับการกระตุ้นด้วยการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (ชลธิชา  คงสุวรรณ, 2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมเบเกอรี่ ร้านเอพริล เบเกอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้ านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภค
ขนมเบเกอรี่ ร้านเอพริล เบเกอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และสอดคล้องกับ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542, 
น. 11) ที่อธิบายว่า การมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ โดยผู้บริโภค มีความยินดีที่จะ
ซื้อทันทีหากผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์    
 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในข้อท่านรู้สึกเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจ าหน่าย จะเป็นตัวน าเสนอสินค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึง
ช่องทางการจ าหน่ายได้อย่างสะดวกสบาย จึงเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อแบบฉับพลันด้วยความรู้สึกที่เพลิดเพลิน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชลธิชา คงสุวรรณ, 2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมเบเกอรี่ ร้านเอพริล เบเกอรี่ 
ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีอิทธิพล
ต่อการเลือกบริโภคขนมเบเกอรี่ ร้านเอพริล เบเกอรี่ ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และสอดคล้องกับ 
(Kotler และ Armstrong, 1996) ที่พบว่า การสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จะช่วยให้ผู้บริโภค
เกิดการซื้อท่ีเร็วข้ึน ไม่เกิดความลังเลในการหาสินค้า ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเพลินเพลินมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ            

 1. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล           
  1.1 ด้านการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า ผู้บริหาร นักการตลาด และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ควรพัฒนานโยบายด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลันที่เหมาะสม ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่อายุ 18-23 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพนักเรียน / นักศึกษา และรายได้ 15,001 - 25,000 บาท 
เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลัน โดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า มากที่สุด 
  1.2 ด้านการสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกนั้นผู้บริหาร นักการตลาด 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรพัฒนานโยบายด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะ แบบฉับพลันที่
เหมาะสม ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้ 35,001 - 
45,000 บาท และ 45,001 - 55,000 บาท         
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  1.3 ด้านความเพลิดเพลินเวลาที่ได้ซื้อของที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไว้ในตอนแรกนั้น ผู้บริหาร นักการตลาด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรพัฒนานโยบายด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กูลิโกะแบบฉับพลันที่เหมาะสม 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิง อายุ 30-35 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และรายได้ 35,001 - 45,000 บาท 
 2. ส่ือ ณ จุดขาย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์ กูลิโกะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ ด้านการจัดวางสินค้า ด้านป้ายโฆษณาแบบห้อย และด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาส่ือ ณ จุดขาย ด้าน
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากข้ึน เพื่อเพ่ิมการซื้อแบบฉับพลันของผู้บริโภค ดังนี้ 
  - ด้านป้ายโฆษณาล้อมกอง นักการตลาดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรเน้นการออกแบบให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่
ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อ ช่วยให้หาผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น การออกแบบป้ายตามเทศกาลต่าง ๆ ที่
ตกแต่งลวดลาย เลือกใช้โทนสี และการใส่รูปพรีเซ็นเตอร์ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่ืนชอบเพื่อกระตุ้นความสนใจ และเพลิดเพลินใน
การหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ ออกแบบป้ายเพื่อเสริมความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
  - ด้านป้ายโฆษณาแบบห้อย นักการตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้องควรออกแบบและจัดท าป้ายโฆษณาแบบห้อยให้
เหมาะสมกับสถานที่  ที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าโดยออกแบบให้มีความโดดเด่นมากกว่าสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน เช่น การน ารูปพรีเซ็นเตอร์มาใส่ที่ป้ายโฆษณา เพื่อกระตุ้นความสนใจและความตื่นเต้นของผู้บริโภค นอกจากนี้ควรหาพรี
เซ็นเตอร์ที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความช่ืนชอบเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเวลาเลือกซื้อสินค้าและเนื่องจากป้ายโฆษณาแบบห้อยมี
ขนาดไม่ใหญ่มากท าให้ไม่เปลืองเนื้อท่ีในการวาง จึงควรจัดวางให้กระจายทั่วร้าน เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นและช่วย
เตือนความจ าให้กับลูกค้า 
  - ด้านการจัดวางสินค้า นักการตลาดและผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดวางสินค้าควรจัดให้มีความเหมาะสมของ
ต าแหน่งที่จัดวาง ให้ผู้บริโภคสามารถหาได้ง่าย ให้เข้าถึงให้ผู้บริโภคกลุ่มอายุน้อยได้สะดวก ออกแบบการจัดวางสินค้าให้แปลกใหม่ 
เช่น วางเรียงเป็นช่ือผลิตภัณฑ์ การใช้ไฟ ใช้เสียงเข้ามาช่วยในการตกแต่ง การจัดวางผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่หลากหลายให้เลือกใน
จุดเดียวกัน และมีการเติมสินค้าในที่จัดวางสินค้าอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความง่ายต่อการเลือกสินค้า และให้ผลิตภัณฑ์กูลิโกะมีความ
โดดเด่น 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบ ฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด ดังนั้นจึงควรปรับปรุง ส่งเสริม 
และพัฒนาให้ด้านดังกล่าว มีความดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อให้เกิดการซื้อแบบฉับพลันเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
  - ด้านราคา ผู้บริหาร นักการตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้องควรตั้งราคาที่เหมาะสมไม่สูงเกินไป ราคาเหมาะสมกับ
ขนาดและปริมาณ ราคาไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ มีให้เลือกหลายราคาหลายขนาด ถ้าราคาที่ตั้งไม่สูง แต่คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้สูง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบบฉับพลันของผู้บริโภค 
  - ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผู้บริหาร และนักการตลาดควรหาพรีเซ็นเตอร์ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชื่นชอบ มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น จัดท าของพรีเมี่ยมแจกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจัดบูธแสดงสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมมอบของรางวัล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบบฉับพลัน 
  - ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริหาร นักการตลาด และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รสชาติ
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นรสชาติที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่ืนชอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากลองสินค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ใช้
งานง่ายขึ้น ใส่รูปพรีเซ็นเตอร์ลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความสวยงาม และกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบบฉับพลัน 
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  - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริหาร และนักการตลาดควรวางแผนและกระจายสินค้าตามร้านให้ทั่วถึง
สามารถหาซื้อได้ง่าย วางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบาย วางแผนการ
ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ 

ข้องเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป          
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันของผลิตภัณฑ์กูลิโกะ ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความสนใจของผู้บริโภค 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมในการซื้อแบบฉับพลัน เพื่อหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปริมาณการซื้อ ความถี่
ในการซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาด และการผลิตที่ตรงกับปริมาณการซื้อ 
 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณในการซื้อแบบฉับพลันของ
ผลิตภัณฑ์กูลิโกะ เพื่อทราบถึงลักษณะของการส่งเสริมการตลาดท่ีสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อมากที่สุด เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
วางแผนการส่งเสริมการตลาด 
 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผู้บริโภคแต่ละพื้นที่ เพื่อทราบว่าพื้นที่ใดมีพฤติกรรมการซื้อแบบฉับพลันมากที่สุด เพื่อ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางการตลาดอย่างเหมาะสมส าหรับแต่ละพื้นท่ี 
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