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หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการดําเนินธุรกิจภายใตสภาวะท่ีมีการแขงขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วอยูตลอดเวลาดวยเง่ือนไขของกลไกธุรกิจท่ีสลับซับซอน มักจะกอใหเกิดแนวทางสําหรับ
ธุรกิจใหม ๆ ท่ีเขามาตอบสนองความตองการของตลาด ซ่ึงรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นโดยมากจะ
เปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในแบบเดิมใหมีศักยภาพมากข้ึนอาทิ เชน รูปแบบการเสนอขาย
สินคาและบริการของธุรกิจขายตรง (Direct Sale) หรือธุรกิจคาปลีกท่ีอาศัยจุดเดนทางดานกลยุทธ
ชองทางการจัดจําหนายมาชวยกระตุนการขาย (วารสาร direct marketing, 2551: ออนไลน) 

การตลาดทางตรงแบบแคตตาล็อก เปนการสงแคตตาล็อกสินคาถึงผูบริโภคโดยตรง 
เม่ือผูบริโภคมีความสนใจส่ังซ้ือสินคา ยอดส่ังซ้ือก็จะเกิดข้ึนกับผูทําธุรกิจเจาของรหัสในแคตตา 
ล็อกนั้นทันที ซ่ึงการตลาดแบบนี้สามารถทําไดงาย และมีศักยภาพไมแพ การตลาดแบบเครือขาย 
(Network Marketing) โดยในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก การตลาดแบบน้ีมีมูลคาทางธุรกิจเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในอเมริกา การตลาดแบบแคตตาล็อกมีมูลคาธุรกิจสูงกวา การตลาดแบบ
เครือขาย  ถึงประมาณ 4 เทาตัว และในประเทศไทยการตลาดแบบแคตตาล็อก กําลังมีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน (นวัตกรรมใหมของระบบการตลาดท่ีพัฒนาจากการตลาดระบบ Network 
Marketing, 2550: ออนไลน) 

สินคาแคตตาล็อกถือเปนรูปแบบการโปรโมทสินคาท่ีแพรหลายและมีมานาน ไมใช
ของใหมในตลาดตางประเทศ ไมวาจะเปนในอเมริกาหรือยุโรป เชน เยอรมัน เปนตน ซ่ึงในประเทศ
ไทยเองก็มีผูประกอบการหลายรายท่ีหันมาใหบริการขายสินคาผานทางแคตตาล็อก เชน บมจ. ซีพี 
ออลล (7-Catalog) บจก. เบทเตอรเวย ประเทศไทย (Friday, Friday Grand) บจก. เบล เมซอง 
ประเทศไทย (เบล เมซอง) เปนตน (ช้ีเหตุ  แคตตาล็อกเซลส ไมบูม, 2551: ออนไลน)   ซ่ึงแคตตาล็
อกเซลลในเมืองไทย แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1.มีหนาราน แตไมมีระบบขนสง โดยลูกคาสามารถ
ส่ังซ้ือและมารับสินคาท่ีจุดใกลบาน โดยเซเวน แคตตาล็อก ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด  เปน
ผูนําตลาด  2.ไมมีหนาราน และจัดสงสินคาถึงท่ีบาน มีผูคาในตลาดรายหลัก ๆ ไดแก ฟรายเดย 
บริษัทในเครือ เบตเตอรเวย   และเบลเมซอง  ปจจุบันเปล่ียนเปน His&Her ในเครือสหพัฒน  
(บิสิเนสไทย, 2553: ออนไลน) 
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จากการเติบโตของธุรกิจการซ้ือสินคาผานชองทางแคตตาล็อกท่ีมีเพิ่มมากข้ึน 
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจการซ้ือสินคาผานชองทางแค็ตตาล็อกนั้น ยังคงมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่องโดยเฉล่ียไมต่ํากวา 10% ตอป จากมูลคาตลาดรวมในปจจุบันท่ีมีสูงถึง 6,000-7,000 ลาน
บาท (มิสทินเดินหนาปนฟรายเดย, 2553: ออนไลน) ซ่ึงปจจัยการเติบโตเปนผลมาจากพฤติกรรม
ผูบริโภค โดยเฉพาะในตลาดตางจังหวัด ยังนิยมส่ังซ้ือสินคาผานชองทางดังกลาวอยางตอเนื่อง ซ่ึง
แตกตางจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตเมืองท่ีสามารถเดินเลือกซ้ือสินคาไดสะดวก
มากกวา จากการท่ีหางสรรพสินคาหรือกลุมโมเดิรนเทรดมีการขยายสาขาอยูใกลบาน ขณะท่ี
ผูบริโภคในตางจังหวัด อาจจะอยูในพื้นท่ีท่ีไมมีหางสรรพสินคา ทําใหไมสามารถเลือกซ้ือสินคาได
เหมือนคนในเขตตัวเมืองได  ผนวกกับผลพวงจากราคานํ้ามันท่ีเพิ่มข้ึน คาครองชีพท่ีสูงข้ึน สงผล
ใหพฤติกรรมในการจับจายใชสอยของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญ
ตองการความสะดวก ประหยัดเวลา และลดรายจายในการเดินทาง การสั่งซ้ือสินคาผานทางแคตตา 
ล็อกจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีหลายคนใหความสนใจและหันมาใชบริการ (แคตตาล็อกเซลล สบ
ชองบูม, 2552: ออนไลน)  

ซ่ึงสอดคลองกับคําสัมภาษณนายอําพา  ยงพิศาลภพ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท 
ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  ท่ีเปดเผยวาแนวโนมยอดขายสินคาของ  7-Catalog ในรูปแบบ “เมล 
ออรเดอร” ผานชองทางรานเซเวน อีเลฟเวน  มีอัตราการเติบโตสูงตั้งแตป 2553   โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีตางจังหวัด เนื่องจากสินคาเกษตรมีราคาดี ทําใหลูกคาในตางจังหวัดมีกําลังซ้ือเพิ่มข้ึน  สงผล
ใหการซื้อสินคาผานเซเวน แคตตาล็อก เปนอีกทางเลือกของผูบริโภคในตางจังหวัด  ท้ังนี้จาก
ทิศทางราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง  คาดวาสัดสวนรายไดของเซเวน แคตตาล็อก ใน
พื้นท่ีตางจังหวัดจะเพิ่มข้ึนจาก 52% เปน 55% ในปนี้ (เซเวน แคตตาล็อก ดันยอดขายตจว.รับกําลัง
ซ้ือพุง, 2554: ออนไลน )          

ในปจจุบัน ผูประกอบการสินคาแคตตาล็อกท่ีตองการขยายตลาดและกระตุนยอดขาย 
ไดมีการเพิ่มการขายสินคาท่ีมียี่หอหรือเปนท่ีรูจักใหมากข้ึน รวมถึงการโฆษณาออกส่ือตางๆ การใช
ดาราดังเปน พรีเซ็นเตอร เพื่อสรางความนาเช่ือถือขององคกรและตัวสินคาใหกับผูบริโภค รูปแบบ
การขายและกิจกรรมเหลานี้นาจะชวยใหผูประกอบการสินคาแคตตาล็อกสามารถท่ีจะเพิ่ม
กลุมเปาหมายในการจัดจําหนายและสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคไดไมมากก็นอย  

อยางไรก็ตาม กุญแจสําคัญของการขายสินคาผานแคตตาล็อก ท่ีนําไปสูความสําเร็จคือ
การคัดเลือกสินคา และการจัดระบบการส่ังซ้ือท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การเลือกสินคาท่ีมียี่หอเปนท่ีรูจักและมีคุณภาพดี การจัดพิมพแคตตา 
ล็อกรายป ข้ันตอนการส่ังซ้ือและชําระเงินท่ีไมยุงยาก การจัดสงสินคาท่ีรวดเร็วและครบตามจํานวน
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ท่ีส่ังซ้ือ การบริการคืนสินคาหากไมเปนท่ีพอใจตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  ดังนั้นหากผูประกอบการ
สินคาแคตตาล็อกทราบมุมมองและพฤติกรรมของผูบริโภคในการส่ังซ้ือสินคาผานทางแคตตาล็อก 
ก็จะสามารถนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบในการนําเสนอสินคา และบริการใหสามารถ
ตอบสนองกับพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคยุคใหมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
(กลยุทธทําแคตตาล็อกใหบูม, 2551: ออนไลน) 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูล และเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาด 
สําหรับผูประกอบการท้ังรายเกาและรายใหม ใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตอไป  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน 
แคตตาล็อก 

2. เพื่อเปนประโยชนกับผูประกอบการอ่ืนท่ีสนใจทําธุรกิจแคตตาล็อก 
   
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคา 
ผานแคตตาล็อก  

2.  ไดขอมูลเบ้ืองตนไปใชเพือ่เปนแนวทางสําหรับ การกาํหนดกลยุทธทาง 
การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
นิยามศัพท 

พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกของผูบริโภคและ
กระบวนการกระทําที่เกิดข้ึนกอนการซ้ือ และเปนตัวกําหนดใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 
ใครอยูในตลาดเปาหมาย ผูบริโภคซ้ืออะไร  ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ืออยางไร ใครมีสวน
รวมในการตัดสินใจซ้ือ 

แคตตาล็อก  หมายถึง  ชองทางการตลาดในการจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคท่ีจะอยู
ในรูปแบบคูมือรายละเอียดของสินคาในแตละรายการท่ีมีการนํามาจัดพิมพเปนสมุดรายการสินคา 
พิมพส่ีสี เย็บสันเลมปกแข็ง โดยรายละเอียดเนื้อหาในเลมจะมีรูปภาพสินคาพรอมอธิบายคุณสมบัติ
ของสินคาท่ีจัดจําหนาย ราคา และรหัสของสินคา วิธีการส่ังซ้ือ วิธีการชําระเงิน ใบสมัคร  ในท่ีนี้จะ
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รวมถึงแคตตาล็อกจําหนายสินคา ท่ีไมมีพนักงานขาย เชน เซเวน แคตตาล็อก His&Her และแคต
ตาล็อกจําหนายสินคา ท่ีมีพนักงานขาย เชน ฟรายเดย แคตตาล็อก มีสทีน แอมเวย กิฟฟารีน เปนตน   

   ผูบริโภค  หมายถึง บุคคลที่เปนผูท่ีเคยซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก ไมวาจะเปนแคต
ตาล็อกจําหนายสินคา ท่ีไมมีพนักงานขาย เชน เซเวน แคตตาล็อก His&Her และแคตตาล็อก
จําหนายสินคา ท่ีมีพนักงานขาย เชน ฟรายเดย แคตตาล็อก มีสทีน แอมเวย กิฟฟารีน หรือแคตตา 
ล็อกอ่ืน ๆ  ภายในระยะเวลา 1 ป ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

       วิธีการส่ังซ้ือสินคาทางแคตตาล็อก หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีผูบริโภคสามารถทําการ
เลือกซ้ือสินคาจากแคตตาล็อก  ไดแก การส่ังซ้ือสินคาหนารานเซเวน อีเลฟเวน  การกรอกใบส่ังซ้ือ 
การส่ังซ้ือสินคาทางโทรศัพท  ส่ังซ้ือสินคาทางโทรสาร หรือการส่ังซ้ือสินคาทางออนไลนซ่ึง
สามารถส่ังซ้ือได ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

 


