
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน 

แคตตาล็อก  มีแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดการพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552: 142) 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา

หรือวิจยัเกีย่วกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค ท้ังท่ีเปนกลุมบุคคล กลุม หรือองคการ 
เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ
และประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนด
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม 

 
ตารางท่ี 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการที่เกีย่วกบัการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6 Ws 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target 
market) 

ลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน 
1.  ประชากรศาสตร 
2.  ภูมิศาสตร 
3.  จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห 
4.  พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การ
จัดจําหนาย และสงเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการท่ีเกี่ยวกับการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

คําถาม (6 Ws 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
2.  ผูบริโภคซ้ืออะไร 
 (What does the consumer 
buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ คือ
ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจาก
ผลิตภัณฑ เชน คุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ
และความแตกตางท่ีเหนือจาก
คูแขงขัน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑซ่ึง
ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ 
3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ ความ

แตกตางทางดานการแขงขัน 
ประกอบดวยความแตกตาง
ทางดานผลิตภณัฑ บริการ 
พนักงานและภาพลักษณ 

3.  ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where dose the consumer 
buy ?)  

ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภค
ไปทําการซ้ือ 

กลยุทธการจัดจําหนาย บริษทันํา
ผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย โดย
พิจารณาวาผานคนกลางอยางไร  

4.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer 
buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ 
(Objective) ผูบริโภคซ้ือสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือ คือ 
1. ปจจัยภายในหรือปจจัย

ทางดานจิตวิทยา 
2. ปจจัยทางดานสังคมและ

วัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบคุคล 

กลยุทธท่ีใชมากคือ  
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

ประกอบดวย การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ การขายโดย
พนักงานขายและการสงเสริม
การขาย 

3. กลยุทธดานราคา 
4. กลยุทธดานชองทางการจัด

จําหนาย 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการท่ีเกี่ยวกับการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6 Ws 1H) คําตอบท่ีตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดท่ีเก่ียวของ 
5.  ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ  
(Who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ ท่ีมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 
ประกอบดวย 
1. ผูริเร่ิม 
2. ผูมีอิทธิพล 
3. ผูตัดสินใจ 
4. ผูซ้ือ 
5. ผูใช 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณา การสงเสริมการตลาดโดย
ใชกลุมผูท่ีมีอิทธิพล 

6.  ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When dose the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซ้ือ เชนชวงเวลา
ใดของเดือน ชวงเวลาใดของ
วัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วันตาง ๆ   

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด เชน การสงเสริม
การตลาดเม่ือใดจึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซ้ือ 

7.  ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจ
ประกอบดวย 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซ้ือ 
5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

กลยุทธท่ีใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด ประกอบดวยการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ การขาย
โดยพนกังานขาย การสงเสริมการ
ขาย หรือการตลาดทางตรง เชน
พนักงานขายจะกําหนด
วัตถุประสงคในการขายให
สอดคลองกับการตัดสินใจซ้ือ 
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แนวคิดปจจัยสวนประสมการตลาด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2552: 81-82) 
ไดกลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัว

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษทัใชรวมกนัเพือ่ตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย
ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสูตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การ
ใชหรือบริโภคท่ีสามารถท่ีใหลูกคาเกิดความพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสไดและส่ิงท่ีสัมผัสไมได  
เชน บรรจุภณัฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปน
สินคา บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไมมีตัวตนกไ็ด 
ผลิตภัณฑจะตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑขายได  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

1.1   ความแตกตางของผลิตภัณฑ และ ความแตกตางทางการแขงขัน  
1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพืน้ฐาน 

รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ตราสินคา เปนตน 
1.3   การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของ

บริษัท เพื่อแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย 
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม และปรับปรุง

ใหดีข้ึน ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดยีิ่งข้ึน 
1.5 กลยุทธเกีย่วกับสวนประสมผลิตภัณฑ และสายผลิตภัณฑ  

2.  ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหได
ผลิตภัณฑ/บริการ คุมกับเงินท่ีจายไป หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ี
สองท่ีเกิดข้ึนมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคานั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผู
กําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

  2.1  คุณคาท่ีรับรูในสายตาลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา ใน
คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

  2.2  ตนทุนสินคา และคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
2.3  การแขงขัน 
2.4  ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 3.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึง
พอใจตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชจงูใจเพ่ือใหเกิดความตองการ
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เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนกังานขายทําการขาย (Personal Selling) และการ
ติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Non-Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึง 
อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ตองใชหลักการใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน 
(Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ 
คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกนัได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญมีดังนี ้
 3.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอและการสงเสริม
การตลาดเกีย่วกับผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธ
ในการโฆษณาจะเกี่ยวของกบั (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) และ
ยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics) (2) กลยุทธส่ือ (Media strategy) 
 3.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการส่ือสารระหวาง
บุคคลกับบุคคลเพ่ือพยายามจูงใจผูซ้ือท่ีเปนกลุมเปาหมายใหซ้ือผลิตภัณฑหรืบริการดวยการขาย
แบบเผชิญหนาโดยตรงหรือโทรศัพท หรือเปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพ่ือใหเกิดการขาย 
และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal selling strategy) (2) การบริหารหนวยงานขาย (Salesforce management)  
 3.3  การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนส่ิงจูงใจในระยะส้ันท่ีกระตุน
ใหเกิดการซ้ือหรือขายผลิตภัณฑหรือบริการ เปนเคร่ืองมือกระตุนความตองการซ้ือท่ีใชสนับสนุน
โฆษณา และการขายโดยใชพนักงาน ซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ การทดลองใช หรือการซ้ือโดย
ลูกคาคนสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) 
การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) (2) การ
กระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน
พนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย (Sale Force)  
 3.4  การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations (PR)) 
มีความหมายดังนี้ (1) การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาวกับผลิตภัณฑหรือบริการหรือตรา
สินคาหรือบริษัทท่ีไมตองการจายเงิน  โดยผานส่ือกระจายเสียงหรือส่ือส่ิงพิมพ  (2) การ
ประชาสัมพันธ (Public Relations (PR)) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการวางแผนโดย
องคกรหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติท่ีดีตอองคการผลิตภัณฑ หรือตอนโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง มี
จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท  



 10

 3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 
การโฆษณาเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เปนการติดตอส่ือสาร
กับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง และการตลาดเช่ือมตรง หรือการโฆษณาเช่ือม
ตรง (Online Advertising) เปนการโฆษณาผาระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อ
ส่ือสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือบริการโดยมุงหวังผลกําไรและการคา เคร่ืองมือท่ีสําคัญ
ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคต
ตาล็อก (4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง 
เชน ใชคูปองแลกซ้ือ 
 4.  การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด
สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้คือ 
 4.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel) หมายถึง กลุมของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของกับเคล่ือนยายผลิตภณัฑ หรือบริการ
สําหรับการใชหรือบริโภค หรือหมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียน
มือไปยังตลาด 
 4.2 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด 
(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน การ
ปฏิบัติการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต และสินคาสําเร็จรูป จาก
จุดเร่ิมตนไปยงัจุดสุดทายในการบริโภคเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงหวังกําไร
หรือหมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค การ
กระจายตัวสินคาท่ีสําคัญมีดังนี้ (1) การขนสง (2) การเก็บรักษาสินคา และกาคลังสินคา (3) การ
บริหารสินคาคงเหลือ 
 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

  ดาริน ติณชาติอารักษ (2547) ไดศึกษาเร่ือง ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาแคตตาล็อกในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเซเวนแคตตล็อก  
โดยนําทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการจูงใจ และทฤษฎีกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ  กลุมผูบริโภคท่ีเขามาทํารายการเลือกซ้ือ
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สินคาแคตตาล็อกบริเวณหนารานคาเซเวนอีเลพเวน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 424 
ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  ขอมูลท่ีไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติแบบพรรณนา
ไดแก การหาคารอยละ  คาคะแนนเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแตกตางเปน
รายคู การวิเคราะหหาคาความสัมพันธอยางงาย  สามารถสรุปผลจากการศึกษาไดวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 – 40,000 บาท และแหลงท่ีผูบริโภคนิยมเดิน
เลือกซ้ือเปนประจําสวนใหญเปนซุปเปอรเซ็นเตอร เชน บ๊ิกซี คารฟูร เทสโก โลตัส   ดานทัศนคติ
โดยรวมใหความสําคัญของแคตตาล็อกคูมือรายการสินคาอยูในระดับปานกลาง   และให
ความสําคัญระดับดีกับสินคาท่ีนํามาขายในแคตตาล็อกวาเปนตราสินคาท่ีมีช่ือเสียง และมีภาพ
ตัวอยางสินคาในแคตตาล็อกสวยงามชัดเจน ในแคตตาล็อกมีสินคารุนใหมทันสมัยเสมอ ผูบริโภค
ใหความสําคัญระดับดีกับคุณคาตราเซเวนแคตตาล็อก รูปเลมแคตตาล็อกสวยงาม สามารถดึงดูด
ความสนใจในการซ้ือ ดานบริการส่ังซ้ือสินคาอยูในระดับดีส่ังซ้ือไดทุกสาขา สะดวกรวดเร็ว การ
สงเสริมการตลาดใหความสําคัญอยูในระดับดี  การเคยเห็นปายโฆษณา ดานหนาราน รายการสะสม
แตมกระตุนใหเกิดการซ้ืออยางตอเนื่อง พฤติกรรมการรับรูส่ือประชาสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
โดยรับรูจากปายโฆษณาหนาราน แนวโนมการเลือกซ้ือสินคาสวนใหญเลือกซ้ือเนื่องจากราคาไม
แพง บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคือ ตัวเอง มากท่ีสุด โอกาสในการเลือกซ้ือคือ 
สินคามีความนาสนใจ  และแนวโนมพฤติกรรมสวนใหญหลังจากซ้ือสินคาไปแลวรูสึกดีกับสินคา 
แนวโนมการเลือกซ้ือปะเภทสินคาเลือกซ้ือสินคาประเภทอุปโภคบริโภค เชน สุขภาพ มุมคุณหนู  
คาใชจายโดยเฉล่ียในการเลือกซ้ือตอคร้ัง 640.09 บาท และมีความถ่ีโดยเฉล่ีย คือ 1.86 คร้ัง/เดือน 

กฤษณีย มีจันทร และ มณีผกา หลวงฟู (2552) ไดศึกษาเร่ือง แนวโนมและปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือสินคา 7-Catalog ในรานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยนําทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือและกระบวนการตัดสินใจซ้ือ รวมถึงสวนประสมการตลาดธุรกิจคา
ปลีกและพฤติกรรมของผูบริโภค ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ  ลูกคาท่ีมารับสินคา 7-Catalog ใน
รานสะดวกซ้ือ 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 324 ราย โดยการเลือกกลุมอยางจากยอด
ใบส่ังซ้ือท่ีมียอดขายสูงสุด  โดยวิธีสรางแบบสอบถาม  โดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก รอยละ  
คาเฉล่ีย และใชสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบความสัมพันธ สามารถสรุปผลจากการศึกษาไดวา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 25-35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000-30,000 บาท รูจัก 7-Catalog จากราน 7-Eleven และ
พนักงานขาย  นอกจาก  7-Catalog จะเคยเห็นและรูจักแคตตาล็อกของมีสทีนมากท่ีสุดเม่ือ
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เปรียบเทียบกับ 7-Catalog  การส่ังซ้ือสวนใหญจะส่ังดวยวิธีกรอกใบส่ังซ้ือ และเลือกรับสินคาท่ี
ราน 7-Eleven สินคาท่ีนิยมส่ังซ้ือคือ สินคาเพื่อสุขภาพและความงาม และจํานวนเงินโดยเฉล่ียใน
การส่ังซ้ือตอคร้ังอยูระหวาง 500-1,000 บาท และเลือกชําระเปนเงินสด สวนใหญส่ังซ้ือสินคาตอ
คร้ังนอยกวา 2 ช้ิน ปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 7-Catalog มากท่ีสุดคือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีใหความสําคัญกับการออกฉบับใหม ๆ และปรับปรุงสินคาภายในเลมเสมอ 
รองลงมาคือปจจัยดานบริการ ท่ีสะดวกและรวดเร็ว และปจจัยดานราคา ท่ีมีการแจงราคาสินคาไว
อยางชัดเจน  สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจระดับปานกลาง ให
ความสําคัญมากกับการมีกิจกรรมสงเสริมการขายที่นาดึงดูดใจ เชน คูปองสวนลด รายไดเฉล่ียตอ
เดือนมีผลตอวิธีการส่ังซ้ือ ความถ่ีในการส่ังซ้ือสินคา จํานวนส่ังซ้ือตอคร้ัง และชองทางการชําระ
เงินในการซ้ือสินคา  

  


