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การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก และเพื่อเปนประโยชนกับ
ผูประกอบการอ่ืนท่ีสนใจทําธุรกิจแคตตาล็อก  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากร ท่ีเคยซ้ือ
สินคาภายในระยะเวลา 1 ป ผานแคตตาล็อก ในเขตอําเภอเมือง เชียงใหม  จํานวน 200 ราย  
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ 
และคาเฉล่ีย   

จากการศึกษาพบผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป   
สถานภาพเปนโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ีย
ตอเดือนคือ 5,001 – 10,000 บาท   สถานท่ีไปซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน 
ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสีฟน มากท่ีสุดคือ ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  บ๊ิกซี คารฟูร  แมคโคร 
และสถานท่ีไปซ้ือของใชอ่ืน ๆ นอกจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองใชไฟฟา ซีดีเพลง เส้ือผา
เคร่ืองสําอางคือ ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  บ๊ิกซี  คารฟูร แมคโคร  โดยมีความถ่ีในการไป
ซ้ือของใชอ่ืน ๆ หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคามากท่ีสุดคือ เดือนละ 2 คร้ัง  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาผาน แคตตาล็อก พบวาผูตอบแบบสอบถาม รูจัก
แคตตาล็อกจําหนายสินคามากท่ีสุดคือ ฟรายเดย   และเคยซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุดคือ 
ฟรายเดยเชนกัน  สวนใหญบริษัทท่ีซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด คือ เซเวน แคตตาล็อก และ
การส่ังซ้ือสินคาแคตตาล็อกผานชองทางท่ีบอยที่สุดคือจาก พนักงาน/ตัวแทนจําหนาย โดยเหตุผลท่ี
ใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกคือ ความหลากหลายของสินคา สําหรับความคิดเห็นตอ
องคประกอบในการออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อก มีความนาสนใจคือ การจัดวางภาพ และขอความ



 จ 

ดึงดูดใหสนใจสินคา  ประเภทสินคาท่ีเคยซ้ือผานแคตตาล็อก มากท่ีสุดคือ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม    และประเภทสินคาท่ีซ้ือผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุดคือ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเสริม
ความงาม  

สวนใหญการใชระยะเวลาโดยเฉล่ียในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละคร้ัง
คือซ้ือทันที หากถูกใจ   และการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกคือ ตัดสินใจดวยตนเอง  โอกาส
ในการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก ชวงลดราคาหรือแถมสินคา   รายการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกโดย
เฉล่ีย 2 รายการหรือ   นอยกวา 2 รายการ/คร้ัง   ความถ่ีในการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกเดือนละ 1 
คร้ัง   จํานวนเงินท่ีใชซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย 100 - 500 บาท    วิธีการชําระคาสินคาเปนเงิน
สด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาในการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก   โดยปญหาท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ สินคาชํารุด   สวนใหญมีความพอใจในคุณภาพสินคาท่ีซ้ือ และจะซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อกในคร้ังตอไป  โดยเหตุผลท่ีจะซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไปเพราะสะดวกในการ
ส่ังซ้ือ    สวนเหตุผลท่ีจะไมซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไปคือไดสินคาไมเหมือนในแคต
ตาล็อก  

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ปจจัยในการส่ังซ้ือสินคาอันดับหนึ่งคือ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  อันดับสอง  ปจจัยดานราคา   อันดับ
สาม ปจจัยดานการจัดจําหนาย และอันดับส่ี ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับ
แรกคือรูปแบบของสินคามีความสวยงาม และ สินคามีคุณภาพ รองลงมาคือ สินคามีเอกลักษณ
เฉพาะ หาซ้ือไดยาก  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรก
คือราคาของสินคาถูกวาเม่ือเทียบกับราคาในทองตลาด รองลงมาคือ  คุณภาพสินคาคุมคากับราคาท่ี
กําหนดไว   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก 
ลําดับแรกคือสถานท่ีส่ังซ้ือสินคาสะดวก  รองลงมาคือ การตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียใน
ระดับมากลําดับแรกคือมีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ เชน คูปองสวนลด  รองลงมาคือ การ
โฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน SMS ผานมือถือ    
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ABSTRACT 
 

 
 The objectives of this independent study were twofold: to investigate the behavior of 
consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing products through catalogs and to 
bring informative benefits to entrepreneurs who interested in operating catalog business.  
Research samplings were identified to 200 consumers who had purchased products through 
catalogs within a year. Data were collected by the distribution of questionnaires; then, analyzed 
by the use of descriptive statistics, including frequency, percentage and mean. 
 The findings showed that most respondents were 26-30 years old, single, females, 
holding Bachelor’s degree, working as employee for private company and earning monthly 
income at the amount of 5,001-10,000 baht. The majority purchased daily consumption goods 
such as rice, fish sauce, soap, toothpaste and etc. as well as other types of product such as electric 
appliances, CD music, cloths and cosmetics from the hypermarts; Tesco Lotus, Big-C, Carrefour, 
and Makro the most. The frequency in purchasing products or going shopping at shopping malls 
was mostly found at 2 times a month. 
 Results of the study on purchasing behavior of consumers towards purchasing products 
through catalogs were presented as follows. The majority mostly knew Friday as the goods 
catalog and also mostly used to purchase goods from it. When they purchased goods through the 
catalog, they mostly purchased via the company – Seven Catalog and the product order was 
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mostly done via staff/representative channel. Reason in purchasing products from catalog was 
product’s variety. In their opinion, the designing elements which made the catalog interesting 
were layout and attractive words. Type of product that consumers used to purchase through the 
catalog the most was in the cosmetic and beauty category. 

Most of them decided to purchase products through catalog at immediately if they 
satisfied with it and the influencing person was referred to the consumers themselves. Chance to 
purchase products through catalog was occurred when there was discount or giveaway promotion. 
In each time of purchasing products through catalog, they mostly purchased 2 or lower than 2 
items, at the frequency of once a month, with the total amount of 100-500 Baht, and paid by cash.  
The majority found problems from purchasing products through catalog; the most problem that 
they found was the damaged product. Most of them satisfied with the product quality and wished 
to purchase products through catalog in the future as it was convenient to make an order. 
However, the reason of those who would not purchase products through catalog was to be 
delivered a product which was unlikely to the one shown in the catalog.   
 Results of the study on marketing mix factor suggested that the consumers ranked the top 
concern on product factor; following by price, place, and promotion factors, respectively. 
 In product factor, the consumers rated for its importance at high level and the top 
important elements were the beauty of product, the quality of product, and the uniqueness of 
product which was difficult to find from other shopping places. 
 In price factor, the consumers rated for its importance at high level and the top important 
elements were the cheaper prices comparing to general market and the product quality which was 
worthwhile for its price. 
 In place factor, the consumers rated for its importance at high level and the top important 
elements were the convenient place to make orders and the punctuality of product delivery. 
 In promotion factor, the consumers rated for its importance at high level and the top 
important elements were the attractive promotions such as discount coupon, and the 
advertisements done via media such as SMS via mobile phone. 

 


