
 

 

 

  บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน 

แคตตาล็อก  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม
ตอการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 2) เพื่อเปนประโยชนกับผูประกอบการอื่นท่ีสนใจทําธุรกิจแคต
ตาล็อก  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากร ที่เคยซ้ือสินคาภายในระยะเวลา 1 ป ผานแคต
ตาล็อก ในเขตอําเภอเมือง เชียงใหม  จํานวน 200 ราย  เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย  สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
  

สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 72.0   อายุ   

26-30 ป รอยละ 37.5  สถานภาพเปนโสด รอยละ 70.0  ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี       
รอยละ 56.5 อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 34.5  รายไดเฉล่ียตอเดือนคือ 5,001 – 10,000 
บาท รอยละ 37.0    

สถานท่ีไปซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสี
ฟน มากท่ีสุดคือ ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  บ๊ิกซี  คารฟูร  แมคโคร รอยละ 42.0   สถานท่ี
ไปซ้ือของใชอ่ืน ๆ นอกจากสินคาอุปโภคบริโภค เชน เคร่ืองใชไฟฟา ซีดีเพลง เส้ือผาเคร่ืองสําอาง
คือ ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  บ๊ิกซี  คารฟูร  แมคโคร รอยละ 59.0  ความถ่ีในการไปซ้ือ
ของใชอ่ืน ๆ หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคามากท่ีสุดคือ เดือนละ 2 คร้ัง รอยละ 33.5  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผาน แคตตาล็อก 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม รูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคามากท่ีสุดคือ 

ฟรายเดย รอยละ 94.5 แหลงส่ือท่ีทําใหทราบหรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคาสวนใหญ คือ 
เพ่ือน/คนรูจัก รอยละ 71.5  เคยซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุดคือ ฟรายเดย รอยละ 81.5  สวน
ใหญซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุด คือ เซเวน แคตตาล็อก รอยละ 57.5  และการส่ังซ้ือสินคา
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แคตตาล็อกผานชองทางท่ีบอยที่สุดคือจาก พนักงาน/ตัวแทนจําหนาย รอยละ 48.0  โดยเหตุผลท่ีใช
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกมากท่ีสุดคือ ความหลากหลายของสินคา รอยละ 75.5   
สําหรับความคิดเห็นตอองคประกอบในการออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อก มีความนาสนใจมากท่ีสุด
คือ การจัดวางภาพ และ ขอความดึงดูดใหสนใจสินคา รอยละ 55.5  ประเภทสินคาท่ีเคยซ้ือผานแคต
ตาล็อก มากท่ีสุดคือ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความงาม รอยละ 79.0  และประเภทสินคาท่ีซ้ือ
ผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุดคือ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความงาม รอยละ 44.0  

สวนใหญการใชระยะเวลาโดยเฉล่ียในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแตละคร้ัง
คือ ซ้ือทันที หากถูกใจ รอยละ 70.5   บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก
มากท่ีสุดคือ ตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 66.5  โอกาสในการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก คือ ชวงลด
ราคาหรือแถมสินคา รอยละ 35.0 รายการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกโดยเฉล่ียคือ 2 รายการหรือ   
นอยกวา 2 รายการ/คร้ัง รอยละ 61.5  ความถ่ีในการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุดคือ เดือนละ 
1 คร้ัง รอยละ 50.0  การใชจํานวนเงินท่ีใชซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ียคือ 100 - 500 บาท รอยละ 
48.0  วิธีการชําระคาสินคาคือ ชําระเปนเงินสด รอยละ 95.5 ผูตอบแบบสอบถามพบปญหาในการ
ส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก รอยละ 50.0  และไมพบปญหา รอยละ 50.0  สําหรับปญหาท่ีพบใน
การส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุดคือ สินคาชํารุด รอยละ 34.0    สวนใหญมีความพอใจใน
คุณภาพสินคาท่ีซ้ือ รอยละ 86.0  และการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไปคือ ซ้ือ รอยละ 90.5  
เหตุผลท่ีจะซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไปมากที่สุดคือ สะดวกในการส่ังซ้ือ รอยละ 29.2   
เหตุผลท่ีจะไมซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกในคร้ังตอไปมากท่ีสุดคือ ไดสินคาไมเหมือนในแคตตาล็อก 
รอยละ  52.6  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.84)  ในปจจัยยอยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 
ลําดับแรกคือรูปแบบของสินคามีความสวยงาม และ สินคามีคุณภาพ เทากัน (คาเฉล่ีย 4.30)  
รองลงมาสินคามีเอกลักษณเฉพาะ หาซ้ือไดยาก (คาเฉล่ีย 4.09)  และมีการออกฉบับใหม ๆ และ
ปรับปรุงรายการสินคาภายในเลมใหทันสมัยเสมอ (คาเฉล่ีย 3.89)   

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.86)  ในปจจัยยอยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ
ราคาของสินคาถูกวาเม่ือเทียบกับราคาในทองตลาด (คาเฉล่ีย 4.14) รองลงมา คุณภาพสินคาคุมคา
กับราคาท่ีกําหนดไว (คาเฉล่ีย 4.08) และมีการแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.92)  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.81)  ในปจจยัยอยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียในระดับมาก 
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ลําดับแรกคือสถานท่ีส่ังซ้ือสินคาสะดวก (คาเฉล่ีย  4.16) รองลงมา ตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา 
(คาเฉล่ีย 3.88) และคาขนสงฟรี (คาเฉล่ีย 3.70)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.63)  ในปจจัยยอยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย
ในระดับมากลําดับแรกคือมีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ เชน คูปองสวนลด  (คาเฉล่ีย 3.75) 
รองลงมาการโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ เชน SMS ผานมือถือ   (คาเฉล่ีย 3.65) และมีการ
แจงโปรโมช่ันของแตละสินคาอยางสมํ่าเสมอ  และมีพนักงานคอยใหคําแนะนํากับลูกคา  (คาเฉล่ีย 
3.61)  

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญปจจัยในการส่ังซ้ือสินคาอันดับหนึง่คือ  ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  อันดับสอง  ปจจัยดานราคา   อันดับสาม ปจจัยดานการจดัจําหนาย และอันดับส่ี ปจจยั
ดานการสงเสริมการตลาด 
 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผาน แคตตาล็อก  จําแนกตามระดับ
การศึกษา 
 
ตารางท่ี 122 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
ผานแคตตาล็อก   

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 
สถานท่ีไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร 
นํ้าปลา สบู ยาสีฟน 

เซเวน-อีเลฟเวน โลตัส เอ็กเพรส และ
ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  

บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร 
รอยละ 35.5 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโค 

รอยละ 46.0 

สถานท่ีไปซื้อของใชอื่น ๆ นอกจาก
สินคาอุปโภคบริโภค เชน 
เครื่องใชไฟฟา ซีดีเพลง เสื้อผา
เครื่องสําอาง 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร  

รอยละ 60.1 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร  

รอยละ 58.1 

ความถ่ีในการไปซื้อของใชอื่น ๆ 
หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา 

เดือนละ 2 ครั้ง รอยละ 39.5 เดือนละ 2 ครั้ง รอยละ 29.8 

การรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา 
เซเวน แคตตาล็อก ฟรายเดย เทากัน 

รอยละ 94.7 
ฟรายเดย  รอยละ 94.4 
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ตารางท่ี 122 (ตอ)  
 

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
ผานแคตตาล็อก   

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 
แหลงสื่อที่ทําใหทราบหรือรูจัก 
แคตตาล็อกจําหนายสินคา 

เพ่ือน  คนรูจัก  
รอยละ 72.4 

เพ่ือน คนรูจัก  
รอยละ 71.0 

การเคยซื้อสินคาผานแคตตาล็อก ฟรายเดย รอยละ 85.5 ฟรายเดย รอยละ 79.0 
บริษัทที่ซื้อสินคาผานแคตตาล็อก
บอยที่สุด 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 53.9 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 59.7 

ชองทางที่สั่งซื้อสินคาผานแคตตา 
ล็อกบอยที่สุด 

พนักงาน/ตัวแทนจําหนาย 
รอยละ 56.6 

หนารานเซเวนอีเลฟเวน พนักงาน/
ตัวแทนจําหนาย เทากัน รอยละ 42.7 

เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจซื้อ
สินคาในแคตตาล็อก 

ความหลากหลายของสินคา 
รอยละ 73.7 

ความหลากหลายของสินคา 
รอยละ 76.6 

ความคิดเห็นตอองคประกอบในการ
ออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อก มีความ
นาสนใจ 

ความคมชัดของภาพและสีของภาพ
สินคา รอยละ 60.5 

ความคมชัดของภาพและสีของภาพ
สินคา รอยละ 59.7 

ประเภทสินคาที่เคยซื้อผานแคต
ตาล็อก 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 77.6 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 79.8 

ประเภทสินคาที่ซื้อผานแคตตาล็อก
บอยที่สุด 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 48.7 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 41.1 

การใชระยะเวลาโดยเฉล่ียในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในแคตตาล็อกแต
ละครั้ง 

ซื้อทันที หากถูกใจ รอยละ 76.3 ซื้อทันที หากถูกใจ รอยละ 66.9 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานแคตตาล็อกมากที่สุด 

ตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 52.6 ตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 75.0 

โอกาสในการซื้อสินคาผานแคต
ตาล็อก 

ชวงลดราคาหรือแถมสินคา เมื่อ
ตองการซื้อ/พบสินคาถูกใจ เทากัน 

รอยละ 31.6 

เมื่อตองการซื้อ/พบสินคาถูกใจ 
รอยละ 31.5 

รายการซื้อสินคาผานแคตตาล็อก
โดยเฉล่ีย 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 รายการ/
ครั้ง รอยละ 60.5 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 รายการ/
ครั้ง รอยละ 62.1 
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ตารางท่ี 122(ตอ)   
พฤติกรรมการซื้อสินคา 

ผานแคตตาล็อก   
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 
ความถ่ีในการซื้อสินคาผาน 
แคตตาล็อก 

เดือนละ 1 ครั้ง  
รอยละ 51.3 

เดือนละ 1 ครั้ง  
รอยละ 49.2 

จํานวนเงินที่ใชซื้อสินคาแตละครั้ง
โดยเฉล่ีย 

100 - 500 บาท  
รอยละ 53.9 

100 - 500 บาท  
รอยละ 44.4 

การเลือกวิธีการชําระคาสินคา ชําระเปนเงินสด รอยละ 96.1 ชําระเปนเงินสด รอยละ 95.2 
การพบปญหาในการสั่งซื้อสินคา
ผานแคตตาล็อก 

พบปญหา รอยละ 55.3 
ไมพบปญหา รอยละ 44.7 

ไมพบปญหา รอยละ 53.2 
พบปญหา รอยละ 46.8 

ปญหาที่พบในการสั่งซื้อสินคาผาน
แคตตาล็อก 

สินคาชํารุด รอยละ 21.1 สินคาชํารุด รอยละ 14.5 

ระดับพอใจในคุณภาพสินคาที่ซื้อ พอใจ รอยละ 82.9 พอใจ รอยละ 87.9 
การซื้อสินคาผานแคตตาล็อกในครั้ง
ตอไป 

ซื้อ รอยละ 90.8 ซื้อ รอยละ 90.3 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
รูปแบบของสินคามีความสวยงาม 

สินคามีคุณภาพ เทากัน 
(คาเฉล่ีย 4.24) 

รูปแบบของสินคามีความสวยงาม 
สินคามีคุณภาพ เทากัน 

(คาเฉล่ีย 4.33) 

ปจจัยดานราคา 
คุณภาพสินคาคุมคากับราคาที่ 
กําหนดไว (คาเฉล่ีย 4.14) 

ราคาของสินคาถูกวาเมื่อเทียบกับ
ราคาในทองตลาด (คาเฉล่ีย 4.20) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
สถานท่ีสั่งซื้อสินคาสะดวก 

(คาเฉล่ีย 4.24) 
สถานท่ีสั่งซื้อสินคาสะดวก 

(คาเฉล่ีย 4.10) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
มีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ 
เชน คูปองสวนลด (คาเฉล่ีย 3.78) 

มีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ 
เชน คูปองสวนลด (คาเฉล่ีย 3.73) 
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สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผาน แคตตาล็อก  จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน 
ตารางท่ี 123 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการซื้อสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน  
 

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
ผานแคตตาล็อก   

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,000 บาทขึ้นไป 
สถานท่ีไปซื้อสินคาอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจําวัน เชน 
ขาวสาร นํ้าปลา สบู ยาสีฟน 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทส
โกโลตัส  บิ๊กซี  คารฟูร  
แมคโคร รอยละ 43.8 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทส
โกโลตัส  บิ๊กซี  คารฟูร  
แมคโคร รอยละ 44.2 

ซุปเปอรมารเก็ต ไดแก   
ทอปส  ริมปง  
รอยละ 33.3 

สถานท่ีไปซื้อของใชอื่น ๆ 
นอกจากสินคาอุปโภค
บริโภค เชน เครื่องใชไฟฟา 
ซีดีเพลง เสื้อผาเครื่องสําอาง 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทส
โกโลตัส  บิ๊กซี  คารฟูร 
แมคโคร รอยละ 60.4 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทส
โกโลตัส  บิ๊กซี  คารฟูร  
แมคโคร รอยละ 59.3 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทส
โกโลตัส  บิ๊กซี  คารฟูร  
แมคโคร รอยละ 50.0 

ความถ่ีในการไปซื้อของใช
อื่น ๆ หรือไปเดินเลนตาม
หางสรรพสินคา 

เดือนละ 2 ครั้ง 
รอยละ 41.7 

เดือนละ 4 ครั้ง 
รอยละ 30.2 

เดือนละ 4 ครั้ง 
รอยละ 44.4 

การรูจักแคตตาล็อกจําหนาย
สินคา 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 94.8 

ฟรายเดย 
รอยละ 96.1 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 100.0 

แหลงสื่อที่ทําใหทราบหรือ
รูจักแคตตาล็อกจําหนาย
สินคา 

เพ่ือน/คนรูจัก 
รอยละ 70.8 

เพ่ือน/คนรูจัก 
รอยละ 70.9 

เพ่ือน/คนรูจัก 
รอยละ 77.8 

การเคยซื้อสินคาผานแคต
ตาล็อก 

ฟรายเดย 
รอยละ 78.1 

ฟรายเดย 
รอยละ 82.6 

ฟรายเดย 
รอยละ 94.4 

บริษัทที่ซื้อสินคาผานแคต
ตาล็อกบอยที่สุด 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 63.5 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 48.8 

เซเวน แคตตาล็อก 
รอยละ 66.7 

ชองทางที่สั่งซื้อสินคาผาน
แคตตาล็อกบอยที่สุด 

พนักงาน/ตัวแทนจําหนาย 
รอยละ 45.8 

พนักงาน/ตัวแทนจําหนาย 
รอยละ 52.3 

หนารานเซเวนอีเลฟเวน 
รอยละ 61.1 

เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาในแคตตาล็อก 

ความหลากหลาย 
ของสินคา  
รอยละ 77.1 

ความหลากหลาย 
ของสินคา  
รอยละ 46.7 

เปนสินคาที่ทันสมัย 
ความหลากหลายของ

สินคา เทากัน รอยละ 61.1 
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ตารางท่ี  123 (ตอ)  
 

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
ผานแคตตาล็อก   

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,000 บาทขึ้นไป 

ความคิดเห็นตอองคประกอบ
ในการออกแบบที่ทําใหแคต
ตาล็อก มีความนาสนใจ 

การจัดวางภาพ ความ
คมชัดของภาพและสีของ

ภาพสินคา เทากัน 
รอยละ 60.4 

ขอความดึงดูดใหสนใจ
สินคา รอยละ 60.5 

ความคมชัดของภาพและ
สีของภาพสินคา 
รอยละ 66.7 

ประเภทสินคาที่เคยซื้อผาน
แคตตาล็อก 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม 
รอยละ 75.0 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม 
รอยละ 84.9 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม 
รอยละ 72.2 

ประเภทสินคาที่ซื้อผานแคต
ตาล็อกบอยที่สุด 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม 
รอยละ 44.8 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม 
รอยละ 44.2 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
เสริมความงาม 
รอยละ 38.9 

การใชระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การตัดสินใจซื้อสินคาในแคต
ตาล็อกแตละครั้ง 

ซื้อทันที หากถูกใจ 
รอยละ 78.1 

ซื้อทันที หากถูกใจ 
รอยละ 18.6 

ซื้อทันที หากถูกใจ 
รอยละ 77.8 

บุคคลที่มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานแคต
ตาล็อกมากที่สุด 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
รอยละ 63.5 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
 รอยละ 70.9 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
รอยละ 61.1 

โอกาสในการซื้อสินคาผาน
แคตตาล็อก 

เมื่อตองการซื้อ/พบสินคา
ถูกใจ รอยละ 33.3 

ชวงลดราคาหรือแถม
สินคา รอยละ 40.7 

เมื่อตองการซื้อ/พบสินคา
ถูกใจ รอยละ 44.4 

รายการซื้อสินคาผานแคต
ตาล็อกโดยเฉลี่ย 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 
รายการ/ครั้ง รอยละ 63.5 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 
รายการ/ครั้ง รอยละ 55.8 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 
รายการ/ครั้ง รอยละ 77.8 

ความถ่ีในการซื้อสินคาผาน
แคตตาล็อก 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รอยละ 54.2 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รอยละ 47.7 

2-3 เดือน/ครั้ง 
รอยละ 50.0 

จํานวนเงินที่ใชซื้อสินคาแต
ละครั้งโดยเฉลี่ย 

100 - 500 บาท 
รอยละ 50.0 

100 - 500 บาท 
รอยละ 41.9 

100 - 500 บาท 
รอยละ 66.7 

การเลือกวิธีการชําระคาสินคา 
ชําระเปนเงินสด 
รอยละ 95.8 

ชําระเปนเงินสด 
รอยละ 94.2 

ชําระเปนเงินสด 
รอยละ 100.0 

การพบปญหาในการสั่งซื้อ
สินคาผานแคตตาล็อก 

พบปญหา รอยละ 57.3 ไมพบปญหา รอยละ 61.6 พบปญหา รอยละ 66.7 
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ตารางท่ี  123 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
ผานแคตตาล็อก   

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท 20,000 บาทขึ้นไป 

ปญหาที่พบในการสั่งซื้อ
สินคาผานแคตตาล็อก 

สินคาชํารุด รอยละ 20.8 สินคาชํารุด รอยละ 10.5 
ขั้นตอนการสั่งซื้อยุงยาก 
สินคาชํารุด เทากัน 

รอยละ 27.8 
ระดับพอใจในคุณภาพสินคา
ที่ซื้อ 

พอใจ รอยละ 83.3 พอใจ รอยละ 88.4 พอใจ รอยละ 88.9 

การซื้อสินคาผานแคตตาล็อก
ในครั้งตอไป 

ซื้อ รอยละ 88.5 ซื้อ รอยละ 93.0 ซื้อ รอยละ 88.9 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
รูปแบบของสินคามี 

ความสวยงาม 
(คาเฉล่ีย 4.27) 

สินคามีคุณภาพ 
(คาเฉล่ีย 4.41) 

สินคามีเอกลักษณเฉพาะ 
หาซื้อไดยาก 

(คาเฉล่ีย 4.17) 

ปจจัยดานราคา 
คุณภาพสินคาคุมคากับ

ราคาที่กําหนดไว 
(คาเฉล่ีย 4.10) 

ราคาของสินคาถูกวาเมื่อ
เทียบกับราคาใน

ทองตลาด (คาเฉล่ีย 4.26) 

ราคาของสินคาถูกวาเมื่อ
เทียบกับราคาใน

ทองตลาด (คาเฉล่ีย 4.00) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
สถานท่ีสั่งซื้อสินคา
สะดวก (คาเฉล่ีย 4.19) 

สถานท่ีสั่งซื้อสินคา
สะดวก (คาเฉล่ีย 4.13) 

สถานท่ีสั่งซื้อสินคา
สะดวก (คาเฉล่ีย 4.11) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

มีกิจกรรมสงเสริมการขาย
นาดึงดูดใจ เชน คูปอง

สวนลด 
(คาเฉล่ีย 3.85) 

มีกิจกรรมสงเสริมการขาย
นาดึงดูดใจ เชน คูปอง

สวนลด 
(คาเฉล่ีย 3.69) 

การโฆษณาประชา 
สัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
เชน SMS ผานมือถือ 

(คาเฉล่ีย 3.67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

132

สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามชองทาง
การส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 
 
ตารางท่ี 124 แสดงสรุปขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  จําแนกตามชองทางส่ังซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก 

พฤติกรรมการซื้อสินคา 
ผาน แคตตาล็อก   

ชองทางการสั่งซื้อสินคาผานแคตตาล็อก 

แบบไมมีพนักงานขาย แบบมีพนักงานขาย 
เพศ เพศหญิง รอยละ 75.7 เพศหญิง รอยละ 67.1 
อายุ อายุ 26-30 ป รอยละ 35.7 อายุ 26-30 ป รอยละ 40.0 
สถานภาพ โสด รอยละ 69.6 โสด รอยละ 70.6 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 58.3 ปริญญาตรี รอยละ 54.1 
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 34.8 พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 34.1 
รายได 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 40.9 10,001 – 15,000 บาท รอยละ 32.9 
สถานท่ีไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร 
นํ้าปลา สบู ยาสีฟน 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร 

รอยละ 42.6 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร 

รอยละ 41.2 
สถานท่ีไปซื้อของใชอื่น ๆ นอกจาก
สินคาอุปโภคบริโภค เชน 
เครื่องใชไฟฟา ซีดีเพลง เสื้อผา
เครื่องสําอาง 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร 

รอยละ 58.3 

ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บิ๊กซี  คารฟูร  แมคโคร 

รอยละ 60.0 

ความถ่ีในการไปซื้อของใชอื่น ๆ 
หรือไปเดินเลนตามหางสรรพสินคา 

เดือนละ 2 ครั้ง 
รอยละ 33.9 

เดือนละ 2 ครั้ง 
รอยละ 32.9 

การรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา เซเวน แคตตาล็อก รอยละ 100.0 ฟรายเดย รอยละ 100.0 
แหลงสื่อที่ทําใหทราบหรือรูจัก 
แคตตาล็อกจําหนายสินคา 

เพ่ือน/คนรูจัก รอยละ 67.8 เพ่ือน/คนรูจัก รอยละ 76.5 

การเคยซื้อสินคาผานแคตตาล็อก ฟรายเดย รอยละ 100.0 ฟรายเดย รอยละ 90.6 
เหตุผลที่ใชในการตัดสินใจซื้อ
สินคาในแคตตาล็อก 

ความหลากหลายของสินคา 
รอยละ 75.7 

ความหลากหลายของสินคา 
รอยละ 75.3 

ความคิดเห็นตอองคประกอบในการ
ออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อก มีความ
นาสนใจ 

ความคมชัดของภาพและสีของภาพ
สินคา รอยละ 60.9 

ขอความดึงดูดใหสนใจสินคา 
รอยละ 62.4 

ประเภทสินคาที่เคยซื้อผานแคต
ตาล็อก 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 73.9 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 85.9 
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ตารางท่ี  124 (ตอ)   
พฤติกรรมการซื้อสินคา 

ผานแคตตาล็อก   
ชองทางการสั่งซื้อสินคาผานแคตตาล็อก 

แบบไมมีพนักงานขาย แบบมีพนักงานขาย 
ประเภทสินคาที่ซื้อผานแคตตาล็อก
บอยที่สุด 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 40.9 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม รอยละ 48.2 

การใชระยะเวลาโดยเฉล่ียในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในแคตตาล็อกแต
ละครั้ง 

ซื้อทันที หากถูกใจ 
รอยละ 84.3 

ซื้อทันที หากถูกใจ 
รอยละ 51.8 

บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานแคตตาล็อกมากที่สุด 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
รอยละ 71.3 

ตัดสินใจดวยตนเอง 
รอยละ 60.0 

โอกาสในการซื้อสินคาผานแคต
ตาล็อก 

เมื่อตองการซื้อ/พบสินคาถูกใจ 
รอยละ 37.4 

ชวงลดราคาหรือแถมสินคา 
รอยละ 40.0 

รายการซื้อสินคาผานแคตตาล็อก
โดยเฉล่ีย 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 รายการ/
ครั้ง รอยละ 67.8 

2 รายการหรือ นอยกวา 2 รายการ/
ครั้ง รอยละ 52.9 

ความถ่ีในการซื้อสินคาผาน 
แคตตาล็อก 

เดือนละ 1 ครั้ง 
รอยละ 61.7 

2-3 เดือน/ครั้ง 
รอยละ 41.2 

จํานวนเงินที่ใชซื้อสินคาแตละครั้ง
โดยเฉล่ีย 

100-500 บาท 
รอยละ 46.1 

100-500 บาท 
รอยละ 50.6 

การเลือกวิธีการชําระคาสินคา ชําระเปนเงินสด รอยละ 92.2 ชําระเปนเงินสด รอยละ 100.0 
การพบปญหาในการสั่งซื้อสินคา
ผานแคตตาล็อก 

พบปญหา  
รอยละ 66.1 

ไมพบปญหา 
 รอยละ 71.8 

ปญหาที่พบในการสั่งซื้อสินคาผาน
แคตตาล็อก 

การสงสินคาลาชา 
รอยละ 24.3 

สินคาชํารุด 
รอยละ 37.5 

ระดับพอใจในคุณภาพสินคาที่ซื้อ พอใจ รอยละ 90.4 พอใจ รอยละ 80.0 
การซื้อสินคาผานแคตตาล็อกในครั้ง
ตอไป 

ซื้อ รอยละ 83.5 ซื้อ รอยละ 100.0 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ สินคามีคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.32) สินคามีคุณภาพ (คาเฉล่ีย 4.32) 

ปจจัยดานราคา 
ราคาของสินคาถูกวาเมื่อเทียบกับ
ราคาในทองตลาด (คาเฉล่ีย 4.26) 

คุณภาพสินคาคุมคากับราคาที่ 
กําหนดไว  (คาเฉล่ีย 4.09) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
สถานท่ีสั่งซื้อสินคาสะดวก 

(คาเฉล่ีย 4.11) 
สถานท่ีสั่งซื้อสินคาสะดวก 

(คาเฉล่ีย 4.21) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
มีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ 
เชน คูปองสวนลด (คาเฉล่ีย 3.84) 

มีพนักงานคอยใหคําแนะนํากับลูกคา 
(คาเฉล่ีย 3.75) 
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อภิปรายผล 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน 

แคตตาล็อก  โดยใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึง
ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือ และการใชของผูบริโภค คําถามท่ีใชคนหาลักษณะ
พฤติกรรมผูบริโภคเพื่อคนหาคําตอบ 7 ขอ มาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
 ใครอยูในตลาดเปาหมาย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน   และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,001 – 10,000 บาท  สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ดาริน ติณชาติอารักษ (2547)  ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีสถานภาพโสด  
จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน  แตไมสอดคลองกันในเร่ืองของ
อายุและรายได  ท่ีพบวามีอายุ 25-34 ป มีรายไดตอเดือน 25,001- 40,000 บาท   และสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ กฤษณีย มีจันทร และ มณีผกา หลวงฟู (2552) ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  แต
ไมสอดคลองกันในเร่ืองของอายุ และรายไดท่ีพบวามี อายุ 25-35 ป และมีรายไดตอเดือน 20,000-
30,000 บาท ท้ังนี้ในสวนของอายุ ท่ีไมสอดคลองอาจเนื่องมาจาก การแบงชวงอายุในการถามท่ีไม
เหมือนกัน และรายไดตอเดือน ท่ีไมสอดคลอง อาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม
ของเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีฐานรายไดมากกวาตางจังหวัด 
 ผูบริโภคซ้ืออะไร  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือสินคาผาน
แคตตาล็อกมากที่สุดคือฟรายเดย รองลงมาคือเซเวนแคตตาล็อก และพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุดคือ เซเวน แคตตาล็อก  และพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเคยซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกเปนสินคาประเภท เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความงาม 
มากท่ีสุด  สวนประเภทสินคาท่ีซ้ือผานแคตตาล็อกบอยท่ีสุดคือ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเสริมความ
งาม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษณีย  มีจันทร และ มณีผกา หลวงฟู (2552)  ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามนิยมส่ังซ้ือสินคาเพื่อสุขภาพและความงาม   

ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  จากการศึกษาพบวาเหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามใชในการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อก คือ ความหลากหลายของสินคา  รองลงมา เปนสินคาท่ีทันสมัย 
และความคิดเห็นตอองคประกอบในการออกแบบท่ีทําใหแคตตาล็อกมีความนาสนใจ คือ ความ
คมชัดของภาพและสีของภาพสินคา และใหเหตุผลท่ีจะซ้ือในคร้ังตอไป คือ สะดวกในการส่ังซ้ือ 
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ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ  จากการศึกษาพบวาผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุดคือ ตัดสินใจดวยตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
ดาริน ติณชาติอารักษ (2547) ท่ีพบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคือ ตัวทานเอง 
 ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามชวงโอกาสในการซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก คือ ชวงลดราคาหรือแถมสินคา    

ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญส่ังซ้ือสินคา
แคตตาล็อกผานชองทางพนักงาน /ตัวแทน  และสถานท่ีไปซ้ือสินคา อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน เชน ขาวสาร น้ําปลา สบู ยาสีฟน มากท่ีสุดคือ ไฮเปอรมารท ไดแก เทสโกโลตัส  
บ๊ิกซี  คารฟูร  แมคโคร  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดาริน ติณชาติอารักษ (2547) ท่ีพบวา
แหลงท่ีผูบริโภคนิยมเดินเลือกซ้ือเปนประจําสวนใหญเปนซุปเปอรเซ็นเตอร เชน บ๊ิกซี คารฟูร เทส
โก โลตัส   

ผูบริโภคซื้ออยางไร  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามแหลงส่ือท่ีทําใหทราบ
หรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคาคือ เพื่อน/คนรูจัก  รองลงมาโทรทัศน  และมีความถ่ีในการซ้ือ
สินคาผานแคตตาล็อก คือ เดือนละ 1 คร้ัง จํานวนเงินท่ีใชซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ียคือ 100 - 500 
บาท  ชําระคาสินคาเปนเงินสด และใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑมาก และมีความพอใจใน
คุณภาพสินคาท่ีซ้ือ 

สําหรับปจจัยสวนประสมการตลาด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ลําดับแรกคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ    

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานแคตตาล็อกของผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากในเรื่อง  รูปแบบของสินคามีความสวยงาม และสินคามี
คุณภาพ  ซ่ึงไมสอดคลองกับ กฤษณีย  มีจันทร และ มณีผกา หลวงฟู (2552)  ท่ีพบวาการออกฉบับ
ใหม ๆ และปรับปรุงสินคาภายในเลมเสมอ 

 ปจจัยดานราคา  ท่ี มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกของผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากในเร่ือง ราคาของสินคาถูกกวาเม่ือเทียบกับราคาใน
ทองตลาด   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดาริน ติณชาติอารักษ (2547) ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือเพราะเนื่องจากราคาสินคาไมแพง  

 ปจจัยดานการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกของผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองของ  สถานท่ีส่ังซ้ือสินคาสะดวก    

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกของ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากในเร่ืองของ  มีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูใจ เชน 
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คูปองสวนลด    สอดคลองกับผลการศึกษาของ กฤษณีย มีจันทร และ มณีผกา หลวงฟู (2552) ท่ีผล
การศึกษาพบวาปจจัยการสงเสริมการตลาด ลําดับแรกคือ การมีกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีนาดึงดูด
ใจ เชน คูปองสวนลด เชนกัน 
 

ขอคนพบ 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคาผาน 

แคตตาล็อก  มีขอคนพบดังนี้ 
1. แหลงขอมูลท่ีทําใหทราบส่ือหรือรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคามากท่ีสุด คือ  

เพื่อน/คนรูจัก  รองลงมาโทรทัศน และบุคคลในครอบครัว   
2.   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักและเคยซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก  ฟรายเดย  

มากท่ีสุด  แตพบวาผูตอบแบบสอบถามจะซ้ือสินคาจากเซเวน แคตตล็อกบอยท่ีสุด 
3. จากปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบในการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกมากท่ีสุด 

คือ สินคาชํารุด รองลงมาคือ การสงสินคาลาชา ซ่ึงตรงกันขามกับปจจัยดานการจัดจําหนาย ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสําคัญ คือ การตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา เปนลําดับท่ี 2  

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือสินคาจาก เซเวน แคตตาล็อก  และซ้ือผาน
ชองทาง พนักงาน/ตัวแทนจําหนาย มากท่ีสุด  

5. ประเภทสินคาท่ีผูสอบแบบสอบถามเคยซ้ือผานแคตตาล็อกนอยท่ีสุด คือ ของเลน 
ตุกตา เกมสสําหรับเด็ก โดยพบวาชวงโอกาสในการซ้ือสินคาตามชวงเทศกาลตาง ๆ มีนอยท่ีสุด
เชนกัน 

 6. เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อกมากท่ีสุด 
คือ ความหลากหลายของสินคา  รองลงมาเปนสินคาท่ีทันสมัย   โดยเหตุผลท่ีใชในการตัดสินใจ
ซ้ือ นอยท่ีสุดคือ ยี่หอสินคามีช่ือเสียง  โดยพบวาความคิดเห็นตอองคประกอบในการออกแบบท่ี
ทําใหแคตตาล็อกมีความนาสนใจมากท่ีสุดคือ ความคมชัดของภาพและสีของภาพสินคา รองลงมา 
คือ การจัดวางภาพและขอความดึงดูดใหสนใจสินคาเทากัน 

7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะตัดสินใจซ้ือสินคาในแคตตาล็อก ทันทีหากถูกใจ
สินคาในแคตตาล็อก  โดยพบวาเปนการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง   
 8. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพอใจในคุณภาพสินคาท่ีซ้ือ  และจะยังคงซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อกในครั้งตอไป โดยใหเหตุผลเพราะ สะดวกในการส่ังซ้ือ มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ราคาถูก และหากพบสินคาท่ีถูกใจ ตามลําดับ 
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 9. ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยเฉล่ีย มาก ตอ
การตัดสินใจซ้ือ  โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับมากท่ีสุดคือ รูปแบบของสินคามีความ
สวยงามและสินคามีคุณภาพ  และปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับสุดทายคือ วารสารแคตตาล็อก
ออกแบบนาอาน  
 10. ปจจัยดานราคา  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยเฉล่ีย มาก ตอการ
ตัดสินใจซ้ือ  โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับมากท่ีสุดคือ ราคาของสินคาถูกกวาเม่ือเทียบกับ
ราคาในทองตลาด  และปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญปานกลาง คือ  มีระบบผอนชําระสินคาเปนงวด ๆ   
 11. ปจจัยดานการจัดจําหนาย  โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดยเฉล่ีย 
มาก ตอการตัดสินใจซ้ือ  โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับมากท่ีสุดคือ สถานท่ีส่ังซ้ือสินคา
สะดวก   และปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับสุดทายคือ  ส่ังซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมงและมีบริการ
ขนสง ประหยัดเวลา 
 12.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญโดย
เฉล่ีย มาก ตอการตัดสินใจซ้ือ  โดยปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับมากท่ีสุดคือ มีกิจกรรมสงเสริม
การขายนาดึงดูดใจ เชน คูปองสวนลด  และปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับสุดทายคือ มีการ
โฆษณาสินคาในเลมผานส่ืออ่ืน ๆ   
 13. ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี  โอกาสท่ีจะซ้ือสินคาคือจะ
ซ้ือสินคาในชวงลดราคาหรือแถมสินคาเม่ือตองการซ้ือ และพบสินคาถูกใจ   สวนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จะซ้ือสินคาเม่ือตองการซ้ือ/พบสินคาถูกใจ   

14. ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  ใหระดับความสําคัญกับ
ปจจัยดานราคามากในเร่ืองของคุณภาพสินคาคุมคากับราคาที่กําหนดไว สวนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหระดับความสําคัญมากกับปจจยัดานราคา ในเร่ืองของราคาของสินคาท่ีถูกวาเม่ือเทียบ
กับราคาในทองตลาด 
 15. ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 จะรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคา 
เซเวน แคตตาล็อก และมีความคิดเห็นตอองคประกอบในการออกแบบที่ทําใหแคตตาล็อกมีความ
นาสนใจคือ การจัดวางภาพ ความคมชัดของภาพ และมีสีของภาพสินคา ใหระดับความสําคัญมาก
กับปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเร่ืองของรูปแบบของสินคามีความสวยงาม และปจจัยดานราคาให
ความสําคัญกับคุณภาพสินคาคุมคากับราคาท่ีกําหนดไว 
 16. ผูตอบแบบสอบถาม ท่ีมีรายได  20,000  บาท ข้ึนไป มักจะส่ังซ้ือสินคาผานแคต
ตาล็อกโดยผานชองทางหนารานเซเวน อีเลฟเวน และตัดสินใจซ้ือสินคาเพราะเปนสินคาท่ีมีความ
ทันสมัย ประกอบกับองคประกอบในการออกแบบในเร่ืองของความคมชัดของภาพและสีของภาพ
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สินคา และพบวามีความถ่ีในการส่ังซ้ือสินคา 2-3 เดือน/คร้ัง  และปญหาท่ีพบในการสั่งซ้ือคือ
ข้ันตอนการส่ังซ้ือท่ียุงยากและพบสินคาชํารุด และใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในเร่ือง
ของสินคามีเอกลักษณเฉพาะหาซ้ือไดยาก  
 17. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก แบบไมมี
พนักงานขาย มีรายได 5,001-10,000 บาท ความคิดเห็นตอองคประกอบการออกแบบท่ีทําใหแคต
ตาล็อกมีความนาสนใจ คือ ความชัดเจนของภาพและสีของภาพสินคา ประเภทสินคาท่ีซ้ือ คือ 
เคร่ืองสําอางผลิตภัณฑเสริมความงาม โดยความถ่ีในการซ้ือสินคาคือ เดือนละ 1 คร้ัง โดยสวนมาก
มักจะพบปญหา ในเร่ืองของการสงสินคาลาชาและใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา ในเรื่องของ
ราคาของสินคาถูกกวาเม่ือเทียบกับราคาในทองตลาด สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญในเร่ืองมีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ เชน คูปองสวนลด  
 18. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกชองทางการส่ังซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก แบบมี
พนักงานขาย มีรายได 10,001-15,000 บาท ความคิดเห็นตอองคประกอบการออกแบบที่ทําใหแคต
ตาล็อกมีความนาสนใจ คือ ขอความดึงดูดใหสนใจสินคา และชวงโอกาสที่ซ้ือ คือชวงลดราคาหรือ
แถมสินคา  โดยความถ่ีในการซ้ือสินคาคือ 2-3 เดือน/คร้ัง  และใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา 
ในเร่ืองของคุณภาพสินคาคุมคากับราคาท่ีกําหนดได  
 

ขอเสนอแนะ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ   

1. ในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อกของผูตอบแบบสอบถามพบวา จะให
ความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ คือรูปแบบของสินคามีความสวยงาม และเปนสินคา
ท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองของ การคัดเลือกสินคา ควรมีการ
คัดเลือกสินคาท่ีมีคุณภาพดีกอนท่ีจะนําออกจําหนายใหกับลูกคา เชน วัสดุ  และการมีเคร่ืองหมาย
การติดบารโคต  มีเคร่ืองหมาย อย. กํากับ และความสวยงามของสินคาท่ีสามารถตอบสนองตรง
ความตองการของลูกคาได เพราะพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามพบวาจะตัดสินใจซ้ือสินคา
ทันทีหากพบหรือถูกใจสินคาในแคตตาล็อก และเปนสินคาท่ีมีการรับประกันในตัวสินคาเพื่อสราง
ความม่ันใจใหกับผูบริโภค และควรมีการกําหนดระยะเวลาในการรับประกันท่ีชัดเจน 

2. ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองของความหลากหลายของสินคา มี
หลากหลายประเภท อาจจะแยกประเภทสินคาเปนของกลุมเพศหญิง เพศชาย เด็ก  วัยรุน  และเปน
สินคาท่ีทันสมัย ท่ีอยูในกระแสสังคม   และสินคาควรมีลักษณะเปนของตัวเองท่ีมีความแตกตางจาก
ทองตลาด  หาซ้ือตามรานคาท่ัวไปไดยาก   เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
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ใหเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือสินคา เพราะความหลากหลายของสินคา รองลงมาคือ มีความทันสมัย 
ผูประกอบการอาจจะส่ังสินคานําเขาจากตางประเทศ เชน เคร่ืองสําอาง ท่ีนําเขาจากประเทศเกาหลี 
ซ่ึงพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ นิยมส่ังซ้ือสินคาประเภท ผลิตภัณฑเสริมความงามและ
เคร่ืองสําอาง บอยท่ีสุด มาจําหนายเพ่ือสรางความแปลกใหม  ในดานขององคประกอบในการ
ออกแบบท่ีทําใหแคตตาล็อกใหมีความนาสนใจ ควรมีการออกแบบจัดวางภาพสีของภาพสินคา 
เพื่อท่ีลูกคาจะสามารถเลือกซ้ือไดโดยไมตองสัมผัส หรือเห็นของจริง เพียงแตดูจากรูปภาพก็
สามารถตัดสินใจซ้ือไดเลย  และใชขอความท่ีดึงดูดความสนใจ มีเร่ืองราวบอกเลาอยูเบ้ืองหลังหรือ
อาจจะใชสีของตัวอักษรบงบอกถึงเอกลักษณของสินคา เชน ใชตัวหนังสือสีทอง ท่ีบงบอกถึงความ
หรูหราของสินคา เพื่อท่ีจะเพ่ิมความนาสนใจของวารสารแคตตาล็อก สรางความเพลิดเพลินให
อยากเปดอานแคตตาล็อกใหนาอานมากยิ่งข้ึน เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามพบวา 
ใหความสําคัญลําดับสุดทายในเร่ืองของ วารสารแคตตาล็อกออกแบบนาอาน 

3. ผูประกอบการควรใหลูกคาสามารถนําสินคาท่ีชํารุดมาเปล่ียนใหมไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว เชน 7 วัน เพื่อแสดงความจริงใจและสรางความม่ันใจใหแกลูกคา และ
หลังจากมีการส่ังซ้ือสินคาในแคตตาล็อกแลว  และควรมีการกําหนดวัน เวลา ท่ีแนนอนในการ
จัดสงสินคา หรือมารับสินคา โดยอาจจะข้ึนอยูกับ ขนาดหรือปริมาณของจํานวนสินคาสินคาท่ี
ส่ังซ้ือ  เพราะจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาในการส่ังซ้ือสินคาคือ 
สินคาชํารุด รองลงมาคือสงสินคาลาชา 
 ปจจัยดานราคา  

ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีมีรายได 5,001-10,000 บาท 
พบวาพฤติกรรมโดยสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือคือ ราคาของสินคา
ถูกวา เ ม่ือเทียบกับราคาในทองตลาด  และคุณภาพสินคาคุมคากับราคาที่กําหนด  ดังนั้น
ผูประกอบการควรต้ังสินคาราคาไมใหแพงกวาซ้ือจากท่ีอ่ืนหรือปรับใหราคาใกลเคียงกับตลาดหรือ
ต่ํากวา   เพื่อลดความแตกตางในเรื่องของราคาสินคา  ซ่ึงการตั้งราคาจะตองคํานึงถึงตนทุนอ่ืน ๆ  
เชน คาขนสง  และควรดูราคาของสินคาประเภทเดียวกันในแคตตาล็อกคูแขงในตลาดอ่ืน ๆ ควบคู
ไปดวย เพื่อท่ีจะสามารถต้ังราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแขงขันได และควรแสดงราคาสินคาท่ี
ชัดเจน ไมควรเปล่ียนแปลงราคาสินคาบอย ๆ เพราะอาจจะทําใหลูกคาคิดวาสินคาไมมีคุณภาพ  
ท้ังนี้การตั้งราคาสินคาอาจจะใชในสวนของตัวเลขเขามามีสวนในการตั้งราคา เชน 299 บาท การลง
ทายราคาดวยเลข 9 อาจจะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาไดเร็วข้ึน เพราะราคาสินคายังไมเกินราคา 
300 บาท 
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 ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
1.  พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวาใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือ คือ สถานท่ีส่ังซ้ือสินคาสะดวก  ดังนั้นควรใหความสําคัญ ในเร่ืองของความ
สะดวกสบายความงายในการสั่งซ้ือ ซ่ึงผูประกอบการควรมีการชี้แจงวาสามารถส่ังซ้ือสินคาได
ชองทางใดบาง  ท้ังนี้สถานท่ีส่ังซ้ือควรเขาถึงไดงาย เดินทางสะดวก ไมมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลา  
เพิ่มชองทางในการส่ังซ้ือไมจํากัดตองส่ังซ้ือเฉพาะหนารานหรือตัวแทนเพียงอยางเดียว โดยการ
ส่ังซ้ืออาจจะส่ังซ้ือผานทางโทรศัพท ทางโทรสารหรือการส่ังซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ต เพ่ือความ
สะดวกในการส่ังซ้ือตลอด 24 ช่ัวโมง ท่ีพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับสุดทาย  
เพื่อลดขอจํากัดตาง ๆ และควรอธิบายวิธีการแตละชองทางเพื่อเพิ่มความเขาใจใหกับลูกคา และลด
ปญหาจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 20,000  บาทข้ึนไป ท่ีพบวาการส่ังซ้ือ
ยุงยาก  และกําหนดระยะเวลาในการสงสินคาท่ีชัดเจนหรือมีการแจงเตือนการสงสินคาหลังจากการ
ส่ังซ้ือสินคาแลว  ควรมีระบบแจงลูกคาวาจะสามารถรับสินคาไดภายในกี่วันหลังจากส่ังซ้ือสินคา 
เพ่ือลดปญหาจากพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามท่ีพบปญหาในการส่ังซ้ือสินคา คือ สงสินคา
ลาชา ในดานการมีบริการขนสงเพื่อประหยัดเวลาที่พบวาพฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญท่ีอยูในลําดับสุดทาย อาจเนื่องมาจากไมอยากเสียคาจัดสง หรือลูกคาหลายคนยังไม
ทราบวามีทางเลือกบริการจัดสงท่ีบาน โดยมองวาสินคาท่ีมีการจัดสงนั้นเปนเฉพาะสินคาช้ินใหญ
เทานั้น ดังนั้นควรมีรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีชัดเจน วามีการคิดคาบริการอยางไร และถาส่ังซ้ือ
สินคาในราคาต้ังแตกี่บาทข้ึนไปถึงจะบริการขนสงฟรี 

2.  พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามพบวานิยมส่ังซ้ือสินคาของ เซเวน แคตตาล็อก 
และนิยมส่ังซ้ือผานพนักงาน/ตัวแทนจําหนายบอยท่ีสุด ซ่ึงแทจริงแลวเซเวน แคตตาล็อกยังไมมีการ
ขายผานพนักงาน ดังนั้นในสวนของผูประกอบการของเซเวน แคตตาล็อก ควรจะเพิ่มชองทางการ
ขายแคตตาล็อกโดยใชพนักงานขาย หรือตัวแทนจําหนาย  เพราะบางคร้ังลูกคาฝากเพ่ือนหรือคน
รูจักซ้ือ ซ่ึงอาจจะทําใหเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนวา เซเวน แคตตาล็อกมีพนักงานขาย/ตัวแทนจําหนาย
สินคา ท้ังนี้หากจัดใหมีการขายโดยผานพนักงาน  พนักงานก็ควรมีความรูเกี่ยวกับการใหขอมูลของ
สินคาและการบริการท่ีดีเพื่อสรางความม่ันใจในการซ้ือสินคา 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

1.  พฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญรูจักแคตตาล็อกฟรายเดยมากท่ีสุด 
แตซ้ือสินคาของ เซเวน แคตตาล็อกมากที่สุด ในสวนนี้เซเวน แคตตาล็อก อาจจะทําส่ือการ
ประชาสัมพันธหรือโฆษณาที่นอยเกินไป ดังนั้นควรท่ีจะทําการโฆษณาประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องเพื่อท่ีจะไดกระตุนการรับรูของผูบริโภคใหมาก เพ่ือท่ีจะใหเกิดการซ้ือสินคาอยางตอเนื่อง  
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ในสวนของฟรายเดย พบวาพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามรูจักมากแตไมไดซ้ือสินคาประจํา
อยางตอเนื่อง อาจจะเกิดจากการสื่อประชาสัมพันธใหทราบหรือรูจักเพียงอยางเดียวแตไมเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา ดังนั้นในการทําโฆษณาหรือประชาสัมพันธควรมีขอมูลท่ีจะสามารถชักจูงให
ลูกคาตัดสินใจซ้ือทันที 

2.  พฤติกรรมผูตอบแบบสอบถามพบวาใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคือ มีกิจกรรมสงเสริมการขายนาดึงดูดใจ เชน คูปองสวนลด ดังนั้นผูประกอบการควร
มีการจัดโปรโมช่ันอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนใหเกิดการซ้ือ  เชน คูปองสวนลดในชวงตามเทศกาล
ตาง ๆ  ท่ีพบวาเปนชวงท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือสินคาในชวงโอกาสนี้นอยท่ีสุด ดังนั้นอาจทํา
โปรโมช่ันควบคูไปกับสินคาประเภท ของเลน ตุกตา เกมสสําหรับเด็ก  ซ่ึงควรจัดในชวงเทศกาลวัน
เด็ก เพื่อเปนการกระตุนยอดขาย  

3.  ผูประกอบการควรจัดโปรโมช่ันท่ีดึงดูดใจ จัดใหมีการแจกสินคาทดลองและมีการ
สะสมยอดจากการส่ังซ้ือเพ่ือแลกสินคาหรือหักเปนสวนลดเงินสดเปนการคืนกําไรใหกับลูกคา ซ่ึงมี
สวนกระตุนใหลูกคาอยากท่ีจะทําการซ้ือสินคามากข้ึนและมองวาเปนกิจกรรมและโปรโมช่ันท่ี
นาสนใจ 

4.  ท้ังนี้ควรจัดทําระบบสมาชิกเก็บไวเปนฐานขอมูลของลูกคา เพื่อท่ีจะไดทราบถึง
พฤติกรรมการซ้ือสินคาวาลูกคาเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะไดนําไปจัดทํากิจกรรมการสงเสริมการตลาด
ใหถูกตองตามความตองการของลูกคา ในการติดตอส่ือสารเพื่อทําการประชาสัมพันธหรือแจง
โปรโมช่ันตาง ๆ ใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง 

5.  ผูประกอบการควรจัดใหมีพนักงานท่ีมีความรูเกี่ยวกับสินคาเปนอยางดี ท่ีสามารถ
ใหขอมูลที่เปนประโยชนกับลูกคา เพื่อใหลูกคานําไปใชในการตัดสินใจซ้ือได เพราะจากพฤติกรรม
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก แบบมีพนักงานขาย ใหความสําคัญใน
เร่ืองของ มีพนักงานคอยใหคําแนะนํากับลูกคา 

6.  ผูประกอบการควรใชกลยุทธการตลาดแบบปากตอปาก (word-of-mouth) จาก
ลูกคาเกาหรือลูกคาประจําไปสูคนรูจักหรือเพื่อนที่กําลังจะตัดสินใจซ้ือสินคาผานแคตตาล็อก 
เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามทราบแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักแคตตาล็อกจําหนายสินคาคือ เพื่อน/คน
รูจัก เชน หากมีการแนะนําลูกคารายใหม จะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญลูกคาจะเร่ิมจาก
บุคคลที่ใกลตัว โดยมีการแนะนําใหซ้ือสินคาในแคตตาล็อก โดยลูกคารายเกาจะไดรับคูปอง
สวนลด หรือ รับของแถมพิเศษ  
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ขอจํากัดในการศึกษา 
 ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอการซ้ือสินคา
ผานแคตตาล็อก มีขอจํากัดในการศึกษาคือ 

1.  การเก็บแบบสอบถาม ณ บริเวณหนาราน เซเวน-อีเลฟเวน ท้ัง 5 สาขา อาจจะได
ขอมูลท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง  ท้ังนี้เนื่องจากสถานท่ี ท่ีเก็บแบบสอบถามก็เปนสถานท่ี
จําหนายสินคาของ เซเวน แคตตาล็อก เชนกัน ซ่ึงอาจทําใหขอมูลท่ีไดในเร่ืองของ แคตตาล็อก
จําหนายสินคาท่ีส่ังซ้ือบอยท่ีสุด คือ เซเวน แคตตาล็อก  ดงันั้นผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษาในคร้ังตอไปควร
จะกระจายสถานท่ีเก็บแบบสอบถามใหมากกวาเดิม 

2.  เนื่องจากงานวิจยักอนหนานี้ระบุวา  จํานวนเงินท่ีใชซ้ือสินคาผานเซเวน แคตตา 
ล็อกแตละคร้ังโดยเฉล่ีย คือ 620 บาท (อําพา ยงพิศาลภพ, 2554: สัมภาษณ) ซ่ึงในแบบสอบถาม 
กําหนดจํานวนเงินท่ีใชซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย มีชวงท่ีกวางเกินไป  แตจากการศึกษา จํานวน
เงินท่ีใชซ้ือสินคาแตละคร้ังโดยเฉล่ีย มากท่ีสุดคือ 100 - 500 บาท  ดังนัน้ผูท่ีสนใจท่ีจะศึกษาในคร้ัง
ตอไปควรจะกาํหนดจํานวนเงินท่ีใชซ้ือสินคาแตละคร้ังใหแคบลง เพื่อท่ีจะไดขอมูลท่ีละเอียดมาก
ยิ่งข้ึน 
 
  
 


