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บทคัดย่อ 

 จากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าประเภทเครื่องส าอางที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ที่
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น จึงส่งผลให้ธุรกิจเครื่องส าอางมีการเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครื่องส าอาง
แบรนด์มิสทิน ภายใต้บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่า 
เป็นธุรกิจเครื่องส าอางขายตรงอันดับหนึ่งของประเทศไทย ว่ามีกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด
อย่างไร และผู้บริโภคมีความพึงพอใจกับการสื่อสารอย่างไรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบริษัทมิสทิน
เป็นธุรกิจประเภทขายตรง ดังนั้นแคตตาล็อกจึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีความส าคัญในการ
สื่อสารเรื่องของสินค้า โดยงานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1).เพ่ือศึกษากลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดของสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก 2). เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ , ความพึง
พอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อกของผู้บริโภค 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเครื่องมือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนกล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกมิสทิน จ านวน 5 ท่าน และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Study) กับลูกค้าของมิสทินโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 7 ท่าน รวมทั้งสิ้น 
21 ท่าน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1). กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก มี
การใช้กลยุทธ์ 3  ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) การก าหนดกล
ยุทธ์การตลาด(Strategy Development) และการปฏิบัติจริง ซึ่งในขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นคือ   กลยุทธ์รูปแบบ กลยุทธ์การให้ข้อมูล และกล
ยุทธ์การใช้จุดจูงใจ โดยมีการใช้พรีเซ็นเตอร์ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจกับตัวสินค้า 2). การเปิดรับสื่อ, ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินผ่าน

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2
 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ทางแคตตาล็อกของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคที่มียอดการสั่งซื้อที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
เรื่องของการสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มียอดการสั่งซื้อที่สูง สามารถ
เข้าใจในการสื่อสารได้ดีกว่า ผู้ที่มียอดการสั่งซื้อที่น้อยกว่า การใช้จุดจูงใจโดยการมี พรีเซ็นเตอร์
ช่วยส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อที่ง่ายข้ึน 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อก , จุดจูงใจ , ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 

Abstract 

 The consumption behavior of cosmetic changes nowadays. Consumers 
became conscious of taking care of themselves. As a result, the cosmetics 
business is growing steadily. Furthermore, it is interesting to study the 
communication strategy of the cosmetics company which is accepted as the 
number one of Thailand's cosmetic business. Better Way (Thailand) Co., Ltd. is 
known under the trademark ‘MISTINE’ Not only study on a strategic marketing 
communications, but also analyzing how the communication affect purchasing 
decisions of consumers. 

 Due to  Mistine is a direct sales, communication channels are important. 
Using catalogs as communication tool for offering the product. This research aims 
to study that: 1). To study the strategic marketing communications through the 
catalog of Mistine 2) To study media exposure, satisfaction and purchasing 
decisions of consumers via Mistine’s   product catalogs. 

 This research is The Qualitative Research with In-depth interview by 
interviewing with key in formants 5 persons. Group discussion (Focus Group Study) 
with clients of Mistine, divided into 3 groups of  7 , totaling 21 persons. 

 In the conversation by using Semi-Structured Interview are checked by 
seeking the reliability of information from different data sources from different 
sources which is monitoring data triangulation (Methodology Triangulation). 

 The results showed that: 1). Marketing Communications Strategic of  
Mistine’s  product catalog include 3-step, that are Situation Analysis, defining the 
marketing strategy (Strategy Development), in defining the marketing strategy can 
be divided into three issues which is the format of the data and the use of 
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appealing ,using models or famous people to encourage attention to the product. 
And, the final stage of strategic planning is performing. 2) Consumer exposure, 
satisfaction and purchasing decisions of  Mistine’s  product through catalog are 
found that consumers with different order are satisfied in terms of marketing 
communications through different message. Those with higher orders have more 
experiences and are able to communicate more easily. For those with fewer 
orders, the use of  appeal presenters contribute to make a purchasing decision 
easier. 

Keywords : Marketing Communications Strategic of  Mistine’s  product catalog, the 
motivation, satisfaction of consumers. 

 

บทน า 

 ตลาดเครื่องส าอางในประเทศไทยมีขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจ แม้ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันยังคงซบเซา แต่ผู้บริโภคยังคงมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องส าอางไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
เพียงแต่จะมีการวางแผนในการเลือกซื้อเครื่องส าอางก่อนทุกครั้ง ผู้ประกอบการยังคงต้องปรับกล
ยุทธ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทั้งในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้
ผู้บริโภคบางส่วนปรับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งการแข่งขันของตลาดเครื่องส าอางทั้ง
ในประเทศ และตลาดต่างประเทศยังคงรุนแรง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2552, หน้า 35) 

 เว็บไซต์ของ มาเก็ตเทีย (Marketeer Website) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ได้ให้ข้อมูล
ของมูลค่าตลาดเครื่องส าอาง มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 10 % ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา จาก
พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่ได้ให้ความส าคัญกับความสวยความงามมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 
2556 ที่มีมูลค่าตลาดเพียง 15,000 ล้านบาท และในปี 2557 เพ่ิมขึ้น 10 % เป็น 16,500 ล้าน
บาทจากการที่  แบรนด์เครื่องส าอางต่างน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดย
เครื่องส าอางกลุ่มแมส (Mass) และพรีเมียม (Premium) เป็นกลุ่มหลัก ๆ ที่ผลักดันให้ตลาด
เติบโตอย่างต่อเนื่อง (Marketeer Website,2557) 

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคยังคงให้ความส าคัญในการจับจ่ายใช้สอยในเรื่อง
ของการแต่งตัว และแต่งหน้า ซึ่งนอกเหนือจากปัจจัย 4 ในเรื่องของอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค และที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้บริโภคในปัจจุบันได้หันมาตอบสนองความต้องการของตนเองในเรื่อง
ของการแต่งตัว เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น มีค่านิยมของผู้หญิงที่มีความรักสวยรักงาม
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสื่อสารที่ได้พัฒนาให้ทุกคนสามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่าน
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โลกออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภคต้องท าให้ตนเองดูดีอยู่เสมอเนื่องจากรู้สึกว่าตนเองก าลังโดนจับตามอง  
ดังนั้นจึงส่งผลให้ธุรกิจเครื่องส าอางมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องภายใน 10 ปีที่ผ่านมานี้ 
มีการเข้ามาด าเนินธุรกิจขายเครื่องส าอางไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ต่างทุ่มงบการ
สื่อสารทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการหากลยุทธ์ต่างๆ  เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
(Market Share) หรือแม้แต่การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การขายตรงโดยใช้พนักงาน การขายผ่านแคตตาล็อก การวางสินค้า
ผ่านทางหน้าร้าน ห้างสรรพสินค้า หรือการจ าหน่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ที่มีการใช้งานมากขึ้น
ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 

 การขึ้นมาเป็นผู้น าตลาดด้านเครื่องส าอางนั้น นอกจากจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีและมี
คุณภาพแล้ว การให้ความส าคัญกับการสื่อสาร นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน 
เพราะหากบริษัท     มีผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างไร หากไม่ได้มีการสื่อสารออกไป ก็เท่ากับว่าขาดการ
เข้าถึงและการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ไม่เกิดประสิทธิผล ในปัจจุบันมีบริษัทหนึ่งซึ่งมีการสื่อสาร
การตลาดที่น่าสนใจคือบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบริษัทมิสทิน ซึ่งเป็นบริษัทที่
ได้รับการยอมรับว่าเป็นธุรกิจเครื่องส าอางขายตรงของคนไทยมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ (1, 2 ตุลาคม 2555) ด าเนินธุรกิจระบบขายตรงแบบชั้นเดียว ผ่านตัวแทนของบริษัทที่
เรียกว่าสาวจ าหน่าย มาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นให้กับ
คนไทยทั่วประเทศผ่านธุรกิจระบบขายตรงของคนไทย มีสโลแกนว่า “ นิ้ง หน่อง มิสทินมาแล้ว
ค่ะ” (มิสทินเราเป็นที่หนึ่ง, 2535)  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) เป็นหญิงสาวอายุ 15-25 
ปี มีรายได้ 5,000-15,000 บาทต่อเดือนหรือกลุ่มระดับ B ลง C ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยับ
กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุกว้างมากขึ้น และระดับจาก B-ลง C  เป็น B+ ลง C และมีแนวโน้มว่าจะ
มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปถึงระดับ A ในอนาคต ซึ่งถือได้ว่าสินค้า  มิสทินในปัจจุบันได้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้น และมีการยอมรับในสินค้าของมิสทินในกลุ่มคนระดับบนมากขึ้น
เช่นเดียวกัน 

 "เราเชื่อว่าก าลังซื้อลดลง  กลุ่มคนที่เคยใช้แบรนด์เนมจะหันมาใช้สินค้ากลุ่มที่ประหยัด
มากขึ้น  เราพยายามเจาะกลุ่มเอและกลุ่มบี  ซึ่งเป็นที่มาของการไปเปิดตัวในต่างประเทศ  ที่จะ
ช่วยยกระดับภาพลักษณ์  และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ โดยคอลเลกชันวิงส์ ที่จะเปิดตัวใน
ต้นเดือนมีนาคมนี้ และมี "พลอย- เฌอมาลย์"  เป็นพรีเซนเตอร์ เริ่มต้นด้วยมิสทิน วิงส์ เอ็กซ์ตร้า 
คัฟเวอร์ ซูเปอร์ เพาเดอร์ เอสพีเอฟ 25 พีเอ++   และจะมีสินค้าอ่ืนๆ ตามมาอีก 2 -3 รายการ  
โดยสินค้าส าหรับกลุ่มผู้บริโภคระดับเอและบีนี้จะมีราคาสินค้าแพงกว่าสินค้าปกติ 20 -50%  หรือ
มีราคาตั้งแต่ 100 - 300 บาท  ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากลุ่มเอและบี 30%  ตั้งเป้าจะขยายเพ่ิม
อีก 10%" (จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,927 วันที่ 2  - 5 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
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 ถึงแม้มิสทินเป็นแบรนด์หนึ่งในสามแบรนด์ของบริษัท เบทเตอร์เวย์ แต่ก็ถือว่าเป็น แบ
รนด์หลักในการสร้างยอดขายและผลก าไร โดยหากหากมองที่ยอดขายต่อปีของบริษัท เบทเตอร์
เวย์ จะเห็นได้ว่ามีอัตราการเติบโตต่อเนื่องทุกปี อยู่ที่ประมาณปีละ 10-12% ต่อปี หรือ 13,000 
ล้านบาทต่อปี โดยยอดขายหลักๆ มาจาก แบรนด์มิสทิน หรือคิดเป็น 67% ของยอดขายทั้งหมด
ของบริษัท ผ่านสมาชิกกว่า 1,000,000 คนในปัจจุบัน (ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 7 กันยายน 
2554) และยอดขายหลักๆ ของแบรนด์   มิสทินได้มาจากสินค้าในกลุ่มเครื่องส าอาง (Make up) 
ซึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจดูแลตนเองให้ดูสวยงามมากขึ้น 

 สินค้าของมิสทินมีมากกว่า 5,000 รายการ และสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าออกได้เป็น 5 
หมวดประเภทคือ 1). กลุ่มเครื่องส าอาง (Make up) 2). บ ารุงผิวหน้าและผิวกาย (Skin care) 3).
กลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4). กลุ่มน้ าห้อม และ โคโลญจน์ (Fragrance) 5). กลุ่มสินค้าอ่ืน 
ๆ (Other) 

โดยท าการตลาดของมิสทินนั้นมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักโดยใช้แคตตาล็อกเพ่ือสื่อสาร
การตลาด และน าเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภค ส่วนช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ช่องทาง Modern trade , 
Hyper market และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น
ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศจีน ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เป็นต้น 

 จากข้อมูลของ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ ระบุว่ามิสทินมีสมาชิกกว่า 1,000,000 คน นั่น
หมายถึงสมาชิกหนึ่งคนจะมีลูกค้าประมาณ 10 คน เท่ากับกว่ามิสทินเองจะมีลูกค้าที่เห็นแคตตาล็
อกจ านวน 10,000,000 คน ต่อหนึ่งรอบจ าหน่าย ดังนั้นข้อมูลนี้จึงสามารถสนับสนุนข้อมูลที่ว่า มิ
สทินมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักผ่านการสื่อสารทางแคตตาล็อก ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือ
สื่อสารระหว่างมิสทินกับกลุ่มผู้บริโภค หรือสามารถเรียกไว้ว่า “แคตตาล็อก” ก็คือหัวใจส าคัญของ
ช่องทางการขายในระบบขายตรงของมิสทิน 

 โดยการท าตลาดของบริษัทมิสทินที่ผ่านมาได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ปลุกกระแส
เครื่องส าอางมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการท าโฆษณาเพ่ือสนับสนุนการน าเสนอสินค้า หรือแม้แต่
การรับสมัครสมาชิก โดยหนังโฆษณาได้เริ่มมีมาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท แต่ที่ได้รับการพูดถึงมาก
ที่สุด เป็นโฆษณาชื่อชุด อุบัติเหตุรัก ปี 2537 ซึ่ง ดร.อมรเทพ ดีโรจน์วงศ์ (ผู้ก่อตั้งบริษัท เบทเตอร์
เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด) เป็นผู้ให้ไอเดียในการน าเสนอรูปแบบการโฆษณาสินค้าในแบบซีรีส์ 
(Series) หรือหนังโฆษณาที่มีเรื่องราวต่อเนื่อง คล้ายกับละคร เพ่ือให้เกิดการติดตามและดึงความ
น่าสนใจ ซึ่งผลตอบรับดีมากจนเกิดเป็นกระแส และกลายเป็น Talk of the town ที่เป็นที่พูดถึง
ของผู้บริโภคและสื่อต่างๆ ในสมัยนั้น และเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทุกคนหันมาจับตามอง แบรนด์
เครื่องส าอางมิสทิน (อมรเทพ, 2538) ซึ่งมิสทินได้มีการผลิตโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่อง  ตาม
สินค้าที่ออกมาในแต่ละปี นอกจากจะมีโฆษณาเพ่ือใช้ในการสื่อสารแล้วมิสทินได้มีการน าดาราที่
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ก าลังเป็นกระเสอยู่ในช่วงนั้นๆ มาเป็น พรีเซ็นเตอร์ (Presenter) เพ่ือดึงความน่าสนใจให้กับตัว
สินค้ามากขึ้น และเพ่ือความชัดเจนในการบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ (Character) ของสินค้านั้นๆ 
ซึ่งพรีเซ็นเตอร์ที่ทางมิสทินได้น ามาใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น อ้ัม พัชราภา ไชยเชื้อ , ณเดชน์ คูกิมิยะ
,อุรัสยา นอกจากจะมีการใช้ดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็น พรีเซ็นเตอร์ ใช้ในงานโฆษณาแล้ว 
มิสทินก็ได้มีการสื่อสารผ่านทางแคตตาล็อก เพ่ือสื่อสารไปให้กับกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยใน
1 ปื    จะมีการท าแคตตาล็อกออกมาถึง 26 เล่ม โดยใช้รอบจ าหน่ายในการก าหนดอายุของการ
ใช้   แคตตาล็อกเล่มนั้นๆ 

 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คือรูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ส่ง
สาร  คือผู้ผลิตสินค้า หรือบริการ ผู้จัดจ าหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทน
โฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว 
ตัวอักษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับ
ข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปใน
ทิศทางที่ต้องการ (ชื่นจิตต์, 2540) ดังนั้นสื่อสารทางการตลาดนั้น นับได้ว่ามีความส าคัญมาก
ส าหรับบริษัทต่างๆ เนื่องจากการน าสินค้าหรือบริการใดๆ ออกสู่ตลาดนั้น จ าเป็นที่จะต้องอาศัย
การสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับสารนั้น โดยเครื่ องมือการ
ส่งเสริมการตลาดหรือที่เรียกว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) ได้แก่ 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) (ชื่นจิตต์,2543) ซึ่งหากมองส่วนของการส่งเสริมการขายเครื่องมือหลัก ๆ 
ที่องค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) และการประชาสัมพันธ์ (Public 
Relations) การสื่อสารการตลาด จึงเป็นกลยุทธ์ที่เปิดกว้างในแง่ของเครื่องมือที่ให้เลือกใช้ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีบริษัทต้องการสื่อสารออกไป 

 แต่เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก และหันมาให้ความส าคัญกับการ
สื่อสารการตลาด เพ่ือให้ตนเองก้าวขึ้นมามียอดขายเป็นอันดับต้นๆ โดยหันมาใช้การสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจร หรือที่เรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ( Integrated 
Marketing Communications : IMC) 

 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC) 
คือการเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้าหรือบริการ 
และลักษณะของตลาดสินค้าของตน โดยเลือกเครื่องมือสื่อสารการตลาดมากกว่า 1 ประเภท มาใช้
ผสมผสานกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดโดยตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดแสดง
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สินค้า การจัดอบรมให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สินค้า  การบอกเล่าปากต่อปาก เป็นต้น (ชื่น
จิตต์, 2543) และหากศึกษาการด าเนินกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของมิสทินจะเห็นได้ว่า มิ
สทิน เลือกใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ นับได้ว่าเป็นการตลาดโดยตรงที่ใช้เครื่องมือการ
สื่อสารแบบผสมผสาน โดยมีทั้งแคตตาล็อกท่ีสื่อสารถึงคุณสมบัติของสินค้า ราคา และโปรโมชั่น มี
การโฆษณา โดยมีพรีเซ็นเตอร์ช่วยในการสื่อสาร และสร้างจุดจูงใจ 

 ทั้งนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการการสื่อสารการตลาดทางตรง เช่น งานวิจัย
ของนางสาววลีรัตน์ เพ่ิมทวี ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง ยี่ห้อ มิสทิน ภายในชุมชนเขตปากเกร็ด เมื่อปี 2552 , งานวิจัยของนางสาวรจนา 
มะลิวัลย์ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อสินค้า 7-Catalog ของผู้บริโภคในจังหวัดตราด 
เมื่อปี 2554, การศึกษาเกี่ยวกับ การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการและความภักดีของตราสินค้า 
Oriental Princess เมื่อปี 2555, สุณัฏฐา อารย์โพธิ์ทอง, พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และชัญญา ลี้
ศัตรูพ่ายผล การใช้จุดจูงใจในโฆษณาการท่องเที่ยวและบริการของนิตยสารท่องเที่ยว เมื่อปี 2554 
และงานวิจัยของคุณ สมปรารถนา พรหมช่วย ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของคลินิกศัลยกรรมความงามเมโกะคลินิกเมื่อปี 2552 

แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเจาะลึกเรื่องการสื่อสารผ่านแคตตาล็อกของมิสทิน ทั้งๆ ที่การสื่อสาร
ผ่านแคตตาล็อกของมิสทิน เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีสัดส่วนของยอดขายมากกว่าช่องทาง
อ่ืนๆ โดยหากคิดเป็นสัดส่วนจะอยู่ที่ 34-35 % ของยอดขายทั้งหมด ดังนั้นช่องทางการจัด
จ าหน่ายผ่านแคตตาล็อกของมิสทินจึงมีที่ส่วนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ที่ส าคัญที่สุด ณ จุด
ขาย และแต่ละเล่มจะมีกลยุทธ์ในการน าเสนอที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากศึกษาการสื่อสาร
การตลาดที่ทาง มิสทินได้น าเสนอผ่านแคตตาล็อกนั้น จะมีการสื่อสารในเรื่องคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการขาย ที่มีรูปแบบที่ต่างกันในแต่ละเล่มของแคตตาล็อก ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้แคตตาล็อกของมิสทินมีเสน่ห์และไม่เกิดความจ าเจ รวมทั้งการน าพรีเซ็นเตอร์มา
อยู่ที่ปกหน้าของ   แคตตาล็อกเพ่ือสร้างความน่าสนใจและจูงใจให้เปิดดู 

 การท าวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิ
สทิน  การเปิดรับสื่อ, ความพึงพอใจของผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินจากในแคต
ตาล็อก ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในการใช้เป็นแนวทางหรือพัฒนากล
ยุทธ์ การสื่อสารการตลาดผ่านทางแคตตาล็อก ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อัน
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย  

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทิน                                          
และความพึงพอใจของผู้บริโภค”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  2  ข้อดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านทางแคตตาล็อกของสินค้ามิสทิน 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับ,ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทิน ผ่านทางแคตตาล็อกของ
ผู้บริโภค 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ ได้มีการก าหนด ระเบียบวิจัยเชิ งคุณภาพ ( Qualitative 
Research) เป็นการโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 2 รูปแบบ (1) 
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดในแคตตาล็อกมิสทิน  (2) ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group Study) จาก
ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ามิสทินจากแคตตาล็อก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี การปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 
Interaction Theory)  เพ่ือให้ทราบถึงการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Study) สามารถสรุปได้เป็น  3 ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก ซึ่งสามารถค้นพบว่ากล
ยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกมิสทินมี 3  ขั้นตอน คือ 

1.1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)  พบว่าการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดของสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก จะได้รับนโยบายหลักมาจากผู้บริหารเพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้วางแผนการ
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งขั้นตอนแรกก่อนการก าหนดกลยุทธ์นั้น ฝ่าย
การตลาดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1.1.1) การค านึงถึง สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท จุดแข็งและจุดอ่อนที่มี โดย
ผู้ที่ให้สัมภาษณ์มองว่าการที่มิสทิน มีจ านวนสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน และจ านวนลูกค้า
ที่สามารถได้เห็นแคตตาล็อกที่มากถึง 10 ล้านคนต่อรอบจ าหน่าย ถือว่าเป็นจุดแข็ง ใน
ด้านการเปิดรับสื่อ รวมถึงระยะเวลาที่ออกของแคตตาล็อกมีความรวดเร็วคือ 1 เล่มจะมี
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ระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์ส าหรับการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งเป็นข้อดีที่สามารถเปลี่ยนแปลงกล
ยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาด ส่วนจุดอ่อน พบว่าเนื่องจากมีรอบจ าหน่ายที่รวดเร็ว ก็อาจเกิดความผิดพลาดจาก
ระยะเวลาที่เร่งรีบได้ 

1.1.2) การวิ เคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สามารถน ามา
ประกอบการวางกลยุทธ์เพ่ือให้การสื่อสารนั้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการจะ
สื่อสารได้ตรงมากที่สุด เนื่องจากสินค้าแต่ละรายการที่สื่อสารลงไปในแคตตาล็อกนั้นมี
ความแตกต่างกัน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็แตกต่างกันไป 

1.1.3) การวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาด และกระแสของตลาด รวมไปถึง
การวิเคราะห์ถึงคู่แข่งทางการตลาด เพ่ือดูว่าความต้องการของตลาดในปัจจุบันเป็น
อย่างไร และคู่แข่งทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นมีการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างไร เพ่ือหาความแตกต่างข้อดีและข้อเสีย เพ่ือน ามาประกอบการวางกยุทธ์  
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  

1.2) การก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Strategy Development) พบว่าการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการคือ 

1.2.1) ได้รับนโยบายหลักมาจากฝ่ายบริหารเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักจากผู้บริหารเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางให้
ฝ่ายการตลาดและฝ่ายที่เก่ียวข้องได้วางแผนการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน 

1.2.2) การจัดแบ่งกลุ่มของการขายสินค้าออกเป็น 5 กลุ่มสินค้า โดยมี
เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบในการวางกยุทธ์ เนื่องจากสินค้าแต่ละกลุ่ม
จ าเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม เครื่องส าอาง กลุ่มดูแลผิว
กายและผิวหน้า กลุ่มความหอม กลุ่มสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และกลุ่มอื่นๆ  

1.2.3) การก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นได้ 3 ประเด็นคือ 

1.2.3.1)  กลยุทธ์รูปแบบ (Format) พบว่าปัจจุบันแคตตาล็อกของ     
มิสทินจะมีขนาดของแคตตาล็อกอยู่ที่ 16.5 cm x 20.5 cm ซึ่งเป็นขนาดที่
พกพาได้ง่ายเหมาะกับนักขาย และมีปกหน้า 2 ด้าน เพ่ือสร้างมูลค่าของพ้ืนที่
ของแคตตาล็อกเนื่องจากจากการส ารวจของทางบริษัทพบว่า พ้ืนที่ด้านหลังจะ
ดึงความสนใจได้น้อยกว่าพ้ืนที่จากด้านหน้าแคตตาล็อกของมิสทินจึงมีปกหน้า 2 
ด้าน ส่วนรูปแบบการวางหรือการจัดเรียงสินค้าในเล่ม จะให้ความส าคัญกับ
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สินค้าโฆษณา และสินค้าใหม่ ส่วนกลยุทธ์การวางรูปแบบอ่ืนๆ จะไม่การก าหนด
ตายตัว จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

1.2.3.2) กลยุทธ์การให้ข้อมูล พบว่าส าหรับการวางแผนการตลาดผ่าน
แคตตาล็อกของมิสทิน การให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้ที่รับสาร เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
เนื่องจากทั้งหมดจะเป็นการสื่อสารจากรูปภาพ ตัวหนังสือ และข้อความ ที่
ต้องการสื่อสารออกไป ดังนั้นการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติของ
สินค้า ราคา เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย รวมไปถึงภาพของสินค้ าต้องมีความ
ถูกต้องและต้องสื่อสารให้ง่ายและเข้าใจง่ายที่สุด ให้เกิดความซับซ้อนที่น้อยที่สุด 
ซึ่งจะสามารถส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยการท างานทั้งฝ่าย
การตลาดและฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการขายต้องท างานประสานกันอย่าง
รัดกุ่มเพ่ือให้กลยุทธ์ที่ต้องการสื่อสารออกไปนั้น เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนด
ไว้ และมีการน าความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารมาเป็นแนวคิดเพ่ือสื่อสารผ่าน
แคตตาล็อก 

1.2.3.3) กลยุทธ์การใช้จุดจูงใจ พบว่าการใช้จุดจูงใจมาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้
กับการสร้างความสนใจให้กับลูกค้าและส่งผลต่อการเปิดรับ การพึงพอใจ และ
น าไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินผ่านแคตตาล็อก โดยจุดจูงใจที่
น ามาใช้หลักๆ เป็นในเรื่องของการน าพรีเซ็นเตอร์มาสร้างความน่าสนใจ และบ่ง
บอกถึงคาแรคเตอร์ (Character) ของสินค้านั้นๆ หรือการน าผู้ที่มีประสบการณ์
การใช้สินค้านั้นมาบอกต่อ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้านั้นๆ มากยิ่งขึ้น 
และการน าสินค้าแลกซื้อมากระตุ้นการตัดสินใจซื้อในแคตตาล็อก การมีสินค้า
ใหม่ๆ ในแต่ละเล่มมีประมาณรอบจ าหน่ายละ 4 รายการ รวมไปถึงการสร้าง
อารมณ์ร่วมในการออกแบบดีไซน์ของ LAYOUT ไม่ว่าจะเป็นการให้สี การ
ก าหนดต าแหน่งการวางของสินค้าและป้ายราคา ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่
สามารถสร้างจุดจูงใจ 

1.3) การปฎิบัติจริง พบว่าฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์มิสทิน และฝ่ายสร้างสรรค์ส่งเสริม
การตลาด เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริง จะมีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล ในแต่ละรอบ
จ าหน่ายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นๆ โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติจริง เป็นในเรื่องยอดขาย และจ านวนใบสั่งซื้อจากลูกค้า การ
ประเมินผลงานตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติ และหลังจากการปฏิบัติ การประเมินก่อน
การปฏิบัตินั้นเพ่ือพิจารณาว่า หากเราด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้จะให้ผลออกมาเป็นอย่างไร 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งโดยในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะมีผู้บริหารเข้ามาร่วม
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พิจารณาด้วย โดยดูจากการน าเสนอเป็น LAYOUT ก่อนที่จะน าแคตตาล็อกไปพิมพ์ ส่วนการ
ประเมินระหว่างการปฏิบัตินั้น ทางฝ่ายการตลาดจะมีการเก็บข้อมูลยอดขายระหว่างการขายในแต่
ละรอบ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และปรับปรุงในการวางแผนในครั้งหน้า เนื่องจากการท างานในการ
วางแผนผ่านแคตตาล็อกของมิสทิน ใช้ระยะเวลา เพียง 2 สัปดาห์ต่อ 1 รอบจ าหน่าย ท าให้ทางมิ
สทินสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว และการประเมินหลังการปฏิบัตินั้น จะเป็นการ
เก็บข้อมูลสุดท้าย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในสิ่งที่ได้ก าหนดกลยุทธ์ น าเสนอทางฝ่ายผู้บริหารอีกครั้ง   
การประเมินทั้ง 3 ช่วงเวลานี้เพ่ือน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

2) การเปิดรับสื่อ , ความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อกของ
ผู้บริโภค พบว่า 

2.1) การเปิดรับสื่อ การเปิดรับสื่อของลูกค้าของมิสทินผ่านทางแคตตาล็อกนั้น มีการ
เปิดรับสื่อจากแคตตาล็อกมิสทินอย่างต่อเนื่อง และมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยได้รับจาก
เอกสารที่ทางบริษัทจัดส่งให้กับสมาชิกในแต่ละรอบจ าหน่าย มีระยะเวลาออกเล่มใหม่ ในเวลา 2 
สัปดาห์ ท าให้การเปิดรับสื่อนั้นสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง  

หลังจากได้รับแคตตาล็อกแล้ว ลูกค้ามีพฤติกรรมการเปิดดูแคตตาล็อกทุกหน้า และดูมากกว่า 2 
ครั้งใน 1 เล่ม แต่จะมีพฤติกรรมการเปิดดูสินค้าจากในแคตตาล็อกแตกต่างกันออกไป โดยในครั้ง
แรกจะเป็นการเปิดหาสินค้าที่ตนเองต้องการ หรือเป็นสินค้าที่มีโฆษณา ส่วนครั้งที่ 2 จะเป็นการ
เปิดที่ละหน้า เพ่ือดูสินค้าต่างๆ ที่มีการน าเสนอขายในเอกสารแคตตาล็อก เนื่องจากแคตตาล็อก
ของมิสทินมีจ านวนหน้าที่สูงและสินค้าและรายการส่งเสริมการขายที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
เล่มของแคตตาล็อก ดังนั้นลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูงจะมีความถี่ในการเปิดดูแคต
ตาล็อกมากกว่าลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยกว่า เนื่องจากจะต้องมีการเปิดแคตตาล็
อกเพ่ือเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือคนใกล้ชิด 

2.2) ความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 เรื่อง 

2.2.1) รูปแบบ (Format) พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในขนาดของรูปเล่ม 
ของแคตตาล็อกมิสทิน และจ านวนหน้าอยู่ที่ 128-144 หน้า เนื่องจากรู้สึกพึงพอใจต่อ
จ านวนของสินค้าและความหลากหลายของสินค้ามิสทิน แต่ลูกค้ายังเกิดความสับสนใน
เรื่องของการจัดวางให้มีปกหน้า 2 ปก ซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการเปิดดู โดยกลุ่มลูกค้า
ที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยยังเกิดความสับสน เนื่องจากยังไม่มีความช านาญ 
ในขณะที่กลุ่มลูกค้าที่ยอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูงจะไม่มีความสับสน แต่จะได้รับ
ค าแนะน ามาจากลูกค้าต่อมา แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง    แคต
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ตาล็อก การจัดเรียงสินค้าในเล่ม พบว่าลุกกค้าทุกกลุ่มเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว มี
การจัดเรียงสินค้าที่ตรงกับโฆษณาซึ่งจะจัดอยู่โซนด้านหน้า สินค้าใหม่ประจ าเล่ม และ
สินค้าตามกลุ่มต่างๆ ท าให้เกิดความไม่น่าเบื่อ อยากเปิดต่อ 

2.2.2) การให้ข้อมูล พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้ข้อมูล และเข้าใจ
เรื่องการสื่อสารของคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการสื่อสารผ่านแคตตาล็อกดี  ไม่ว่าจะเป็น
คุณสมบัติและวิธีการใช้งาน การวางต าแหน่งตัวหนังสือที่อ่านง่าย ซึ่งบางครั้งสามารถ
เข้าใจได้จากรูปภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านค าบรรยาย โดยกลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อ
เฉลี่ยต่อรอบที่สูง จะมีความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของข้อมูลในส่วนของ
คุณสมบัติสินค้าได้ดีกว่ากลุ่มลูกค้าที่มียอดขายเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยกว่าเนื่องจากกลุ่มลูกค้า
ที่มียอดการสั่งซื้อที่สูงจะมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อและความถี่ในการรับสื่อที่มากกว่า  

2.2.3) การใช้จุดจูงใจ  พบว่าลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูง และยอด
สั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยมีความพึงพอใจในเรื่องของการใช้จุดจูงใจ โดยพึงพอใจในเรื่อง
ของการใช้พรีเซ้นเตอร์ (Presenter) หรือบุคคลส าคัญมาช่วยสร้างจุดจูงใจในการสื่อสาร
ผ่านแคตตาล็อกมิสทิน และการมีผู้ที่มีประสบการณ์เคยใช้สินค้ามาช่วยยืนยันผลลัพธ์ 
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามากยิ่งขึ้น ส่วนการใช้จุดจูงใจโดยใช้ราคาและ
โปรโมชั่น พบว่ากลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อย จะให้ความส าคัญไปที่
ราคามากกว่าสินค้าที่มีการท าโปรโมชั่น เนื่องจากจะเป็นการซื้อที่น้อยชิ้น และจะเลือกซื้อ
สินค้าท่ีตนเองต้องการอยู่แล้ว หากราคาไม่สูงเกินไปก็จะหยุดอ่าน ส่วนกลุ่มลูกค้าที่มียอด
การสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูง จะเน้นไปที่สินค้าที่มีการท าโปรโมชั่น หากมีโปรโมชั่นที่ต้อง
ซื้อมากกว่าหนึ่งชิ้นจะซื้อและน าไปขายต่อหรือซื้อไว้เพราะเป็นราคาที่ประหยัดกว่าซื้อ
เพียงชิ้นเดียว 

2.3 การตัดสินใจซื้อ พบว่าการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อกของ
ลูกค้ามีปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน โดยลูกค้าในกลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อ
เฉลี่ยต่อรอบที่น้อย มีการตัดสินใจซื้อสินค้าจากสินค้าที่เป็นกระแสความนิยมของตลาด 
หรือเป็นสินค้าที่มีโฆษณา ส่วนกลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูงจะมีการ
ตัดสินใจซื้อจากสินค้าที่มีโฆษณา สินค้าใหม่ มีเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ราคา และโปรโมชั่น 
รวมไปถึงการสั่งซื้อจากลูกค้า 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้า     
มิสทินและความพึงพอใจของผู้บริโภค” สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
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1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านทางแคตตาล็อกของสินค้ามิสทิน 

จากการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกของสินค้ามิสทินนั้นมีขั้นตอนการ
วางแผนกลยุทธ์หลักๆ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขั้นตอนที่ 2) การ
ก าหนดกลยุทธ์ และขั้นตอนที่ 3) การปฏิบัติจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการวางแผน
เชิงกลุทธ์ที่ได้พัฒนาจาก International Business Strategy Resource Book,1990 (ยุบล 
เบ็ญจณรงค์กิจ, 2554)  ที่ได้สรุปขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนส าหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดย
เริ่มต้นดังนี้  

1.1) วิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งจะประกอบด้วยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของบริษัทที่มีอยู่ ศึกษาข้อมูลของตลาดดูว่าปัจจุบันคู่แข่งทางตรงและคู่แข่ง
ทางอ้อมเป็นใครและก าลังท าการตลาดทางด้านใดและใช้วิธีใดเพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ การมองว่ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทเป็นใครเพ่ือให้การ
ก าหนดกลยุทธ์นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ยุบล เบ็ญจณรงค์กิจ , 2554)  ในขั้นตอนที่ 1 ที่
จะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประกอบด้วยการติดตามสภาพ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการแข่งขั้น และการวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 

1.2) การก าหนดกลยุทธ์ จากการวิจัยพบว่าการก าหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอน
ส าคัญในการวางแผน ของการสื่อสารการตลาดของสินค้ามิสทิน ผ่านแคตตาล็อกโดย
ได้รับนโยบายหลักๆ มาจากฝ่ายบริหารเพ่ือก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางให้ฝ่ายการตลาดก าหนดกลยุทธ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และมี
การแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 5 กลุ่มเพ่ือการวางแผน       กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
สินค้านั้นๆเป็นเหมือนการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
(Taylor, 1992) ซึ่งในขั้นตอนนี้จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลที่ได้รับสอดคล้องกับ 
แนวความคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (ยุบล เบ็ญจณรงค์กิจ , 2554)  ในขั้นตอนที่ 2  ซึ่ง
ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การพิจารณาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนากลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ กลวิธีหรือกิจกรรมและงบประมาณ 
ซึ่งจากการศึกษาสามารถท าให้ค้นพบกลยุทธ์หลักๆ ที่มิสทินใช้ในการสื่อสารการตลาด
ของสินค้าผ่านแคตตาล็อกได้ 3 ประเด็นคือ 

1.2.1)  กลยุทธ์รูปแบบ (Format) จากการวิจัย พบว่าการสื่อสาร
การตลาดของสินค้า  มิสทินไม่มีการก าหนดรูปแบบที่ตายตัว แต่จะใช้ขนาดของ
แคตตาล็อกที่ 16.5 cm. x 20.5 cm. และมีจ านวนหน้าอยู่ที่ 128-144 หน้า 
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โดยการการก าหนดนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการตลาดในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่ ง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และมีการก าหนดให้มีปกหน้า 2 ปก 
ซึ่งเป็นการกลับหัว ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีปกหน้า 2 ปก เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ
พ้ืนที่ในแคตตาล็อก ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ทางการวางแผนการตลาดมิสทินนั้นมี
การก าหนดให้ในแคตตาล็อกมีปก 2 ปก เพ่ือท าให้กลุ่มลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
โดยมีการน าความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนารูปแบบของ      แคตตาล็อกมาใช้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดสร้างสรรค์ของ (De Bono, 1992) การใช้
ความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบ (Creative Thinking) นั้นต้องอาศัย
ความคิดที่สร้างสรรค์ ต้องคิดให้แตกต่างกับผู้อ่ืน กล้าที่จะเสี่ยงกับโอกาสที่จะ
เกิดความผิดพลาดตามมาได้ ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นพรสวรรค์ 
เพราะทุกคนสามารถที่จะสร้างได้ แค่เริ่มต้นจากมีความคิดในด้านบวก ไม่ยึดกับ
สิ่งเดิม ๆ ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสายการงานอาชีพ  

1.2.2) กลยุทธ์การให้ข้อมูล  จากการวิจัยพบว่าประเด็นที่ส าคัญในการ
วางแผนกลยุทธ์คือการให้ข้อมูล มิสทินมีการให้ความส าคัญในเรื่องการให้ข้อมูล
ต่างๆ ผ่านการสื่อสารในแคตตาล็อกมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติของ
สินค้า การเสนอจุดขาย ราคาหรือรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้าของมิสทินมีมากมาย ตั้งแต่กลุ่ม C  จนถึงกลุ่ม B ดังนั้นการสื่อสารผ่าน      
แคตตาล็อกที่เปรียบเสมือนการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) 
นั้นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน และถูกต้อง ง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวความคิดการสื่อสารการตลาดแบบขายตรง (ชื่นจิตต์, 2556) ทีมีการปัจจัย
ด้านสื่อที่น าเสนอข่าวสารให้ข้อมูล เป็นองค์ประกอบ  ได้กล่าวไว้ว่า สื่อที่
น าเสนอ ในกรณีที่ส่งจดหมายตรง (Direct  Mail) หรือ สื่อจดหมายพร้อมแคต
ตาล็อก จะต้องมีลักษณะน่าสนใจ น่าดึงดูดในให้เปิดอ่าน มีข้อความที่เป็นกันเอง 
และส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง แต่จุดนี้ต้องระวังไม่ใช้ค าพูดที่น าไปสู่การเข้า
ในผิด และนอกจากจดหมายหรือแคตตาล็อกแล้ว ธุรกิจต้องจัดหาวิธีให้ลูกค้า
เป้าหมายตอบกลับ หรือสั่งซื้อสินค้า คือซองตอบรับและใบสั่งซื้อสินค้าที่ให้ลูกค้า
กรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเท่านั้น ก็จะสามารถช่วยท าให้ลูกค้ายินดีที่จะร่วมใน
โปรแกรมมากข้ึน  

 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและอุปกรณ์ที่ให้ลูกค้าตอบกลับเหล่านี้
จะต้องไม่สูงเกินไป และแบบจ าลองของของการวางแผนกลยุทธ์ของ Ketchum 
Inc ( www.ketchum.com) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ต้องประกอบไปด้วย สถานการณ์ วัตถุประสงค์ ข้อมูล เป้าหมาย ผู้รับสาร 
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ใจความส าคัญ กลยุทธ์ กลวิธีหรือกิจกรรม ตารางการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผล ซึ่งหนึ่งในปัจจัยขององค์ประกอบแผนการเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับ
การก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารของแคตตาล็อกมิสทินคือในเรื่องในความส าคัญซึ่ง
ในทฤษฎีของ Ketxhum Inc. ได้กล่าวไว้ว่า ใจความส าคัญ (Key message) คือ
ข้อความหลักที่สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือสนับสนุนวิธีคิด ใน
ความส าคัญเปรียบเสมือนหัวใจของการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย คือสิ่งที่ผู้สื่อสาร
ตั้งใจให้ผู้รับสาร เข้าใจ รู้สึก เปลี่ยนใจ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม 
ข้อความหลักนี้ต้องชัดเจน และการสื่อสารออกไปต้องชัดเจนเพียงพอส าหรับ
ผู้รับสาร และเกิดผลตามท่ีไว้วางแผนไว้ 

1.2.3) กลยุทธ์การใช้จุดจูงใจ จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสร้างจุด
จูงใจที่มิสทินน ามาใช้วางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อก มีความ
สอดคล้องกับ แนวความคิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้จุดจูงใจของ 
(Smith, 2009) ที่แบ่ง กลยุทธ์การจูงใจออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 

1. กลยุทธ์การใช้พรีเซ็นเตอร์ บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่
สามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ (Character) ของสินค้า เพ่ือเป็นการ
แสดงถึงคาแรคเตอร์ (Character) ของสินค้าและเพ่ือสร้างจุดจูงใจ
ให้กับสินค้า ให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าหากใช้สินค้านี้เป็นเหมือนกับ พรี
เซ็นเตอร์ (Presenter) สอดคล้องกับ การจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์ของ
บุคคล (Ethos) ของ (Smith, 2009) ได้กล่าวไว้ว่า   “ การใช้อัตลักษณ์
ของบุคคล (Ethos) เป็นเครื่องจูงใจ โดยอาศัยคุณสมบัติของบุคคลที่
ผู้รับสารยอมรับ ความน่าเชื่อถือของบุคคลมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
โน้มน้าวใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม ความน่าเชื่อถือที่เกิดจากการสั่ง
สมของบุคคลหากได้ด าเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เชื่อถือในข้อมูลที่น าเสนอหรืออาจจะก่อนที่บุคคลนั้นจะน าเสนอข้อมูล 
คุณสมบัติที่น ามาสู่ความน่าเชื่อถือ ” 

2. กลยุทธ์การใช้ค าชักชวนให้รู้สึกกลัว  เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค และสามารถเรียกความสนใจให้กับสินค้า 
สอดคล้องกับ การจูงใจโดยการจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Pathos)  ของ
(Smith, 2009) กล่าวว่า  ได้กล่าวไว้ว่า “ การจูงใจโดยใช้อารมณ์ นี้เป็น
ที่นิยมใช้มากในการจูงใจให้ผู้รับสารคล้อยตามความคิด โดยการให้
ข้อมูลหรือเรื่องเล่าหรือภาพที่กระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ให้เกิด
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อารมณ์เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นที่นิยมน ามาใช้
มากในการจูงใจและในการสื่อสารเพ่ือรณรงค์ทางสังคม ซึ่งสามารถแบ่ง
ได้เป็นการใช้อารมณ์ทางบวก และการใช้อารมณ์ทางลบ เพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม” 

3. กลยุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือ โดยใช้เหตุผลเพ่ือโน้ม
น้าวใจ โดยเสนอข้อเท็จจริง ผ่านผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยใช้สินค้า
มาแล้ว สอดคล้องกับ การจูงใจโดยใช้ เหตุผล (Logos) ของ (Smith, 
2009) ได้กล่าวไว้ว่า “ กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้เหตุผลมักเน้นการใช้
ข้อมูลที่ถูกต้อง (Fact) และเข้าใจได้ง่าย พร้อมแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างสาเหตุกับผลที่จะเกิดข้ึนได้ตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับข้อกล่าว
อ้าง (Claim หรือ Proposition) ถูกน ามาใช้ในการอ้างเหตุผลเพ่ือ
สนับสนุนการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการจูงใจด้วยเหตุผล โดยจะมีรูปแบบ
ต่างๆ กันซึ่งอาจเสนอเป็นข้อความหรือภาพประกอบก็ได้ หรืออาจจะใช้
เหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึนแล้วมายกตัวอย่างประกอบ ” 

1.3) การปฏิบัติจริง จากการวิจัยการวางแผนกลยุทธ์ของการสื่อสารการตลาดผ่านแคต
ตาล็อกมิสทิน  พบว่าหลังจากการวิเคราะห์สถานการณ์และการก าหนดแผนกลยุทธ์แล้ว จะเข้าสู่
ขั้นตอนการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยในขั้นตอนนี้ ทางการตลาดมิสทินจะมีตัวชี้วั ด
เป็นในเรื่องของยอดขาย จ านวนใบสั่งซื้อ เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการวางแผนกล
ยุทธ์ในรอบจ าหน่ายต่อไป โดยจะมีการประเมินก่อนการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติ และหลังการ
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ (ยุบล เบ็ญจณรงค์กิจ, 2554)  ที่
กล่าวไว้ในหนังสือการวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ว่าเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ
เตรียมการสู่การปฏิบัติจริง จะเข้าสู่การเตรียมแผนส ารอง , การก าหนดวิธีการประเมินผล และ
ตัวชี้วัด และการสร้างการยอมรับแผนกลยุทธ์ การออกแบบวิธีการด าเนินการเพ่ือตัดสินคุณค่าของ
งานที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจใช้รูปแบบของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่เป็นระบบมาเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน เพ่ือตัดสินคุณค่าของแนวคิด การปฏิบัติงานประประโยชน์ของแผนกลยุทธ์ และมอง
หาทางปรับปรุงวิธีการก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นคิดออกแบบแผนงาน ไป
จนถึงการพัฒนาความคิดและลงมือปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลที่ดีนั้นควรมีการประเมินหลักๆ 3 ช่วง คือ การประเมินผลก่อนท า
กิจกรรม, การประเมินผลระหว่างด าเนินกิจกรรม และการประเมินผลหลังท ากิจกรรม ซึ่งการ
ประเมินทั้ง 3 ช่วง จะท าให้ลดการเกิดปัญหา การสูญเสีย และสามารถท าให้แผนกลยุ ทธ์นั้น
ด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรไว้ก าหนดไว้ และจะมีตัวชี้วัด คือ สิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่า
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คุณสมบัติที่ต้องการนั้นมีอยู่หรือไม่ เช่น ความถูกต้อง ความรวดเร็ว เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
การท างาน เนื่องจากจะเป็นตัวก าหนดให้เราหาค าตอบในสิ่งที่เร้าต้องการจะหาได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และไม่หลงประเด็น 

2) เพื่อศึกษาการเปิดรับ,ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก
ของผู้บริโภค  จากการวิจัย พบว่าจากกลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ามิสทินผ่านแคตตาล็อก
สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นคือ  

2.1) การเปิดรับสื่อ จากการวิจัยพบว่าลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูงและยอดการ
สั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อย มีการเปิดรับสื่อที่ต่อเนื่องด้วยระยะเวลา 2 สัปดาห์ต่อ 1 รอบจ าหน่าย
หรือ 1 เล่ม และมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับทางบริษัทมิสทินที่ก าหนดให้มีแค
ตาล็อก 1 เล่มต่อ 2 สัปดาห์ ส่วนปัจจัยทางด้านยอดขายไม่มีผลต่อการเปิดรับสื่อ แต่ลูกค้าที่มียอด
การสั่งซื้อสูงมีความถี่ในการเปิดดูแคตตาล็อกมากกว่าลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อที่น้อย เนื่องจากกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมียอดการสั่งซื้อสูงมีการเสนอขายสินค้าต่าง ๆ ให้กับคนรู้จัก หรือลูกค้าต่อไปอีกสอดคล้อง
กับแนวความคิดของการเปิดรับสื่อของ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Schramm) ที่กล่าวว่า หลักการ
ทั่วไปของการเลือกความส าคัญของข่าวสารว่า ขึ้นอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Lesat 
effect) และผลที่จะได้ (Promise of reward) ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรการเลือกรับข่าวสารดังนี้ 

                                                                  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การเลือกรับข่าวสารจากแคตตาล๊อกมีสทิน  =           --------------------------------- 

                                                                      การหาข้อมูลของสินค้า 

บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนที่คิดว่ามี
ประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทาง ต่างๆ นั้นมักจะถูก
คัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผู้รับสาร จะ
เป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในการสื่อสาร (Wilbur Schramm, 1973:121-122) อ้างถึงใน 
งานวิทยุพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2.2) ความพึงพอใจ ในการสื่อสารการตลาดผ่านแคตตาล็อกมิสทิน จากการวิจัยทางด้าน
ผู้ส่งสารคือ ผู้ที่ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของมิสทินสามารถจับประเด็นได้ 3 ประเด็นคือ 
รูปแบบ การให้ข้อมูล และการใช้จุดจูงใจ จึงน ามาหาความสอดคล้องกับทางด้านผู้รับสาร คือกลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อกมิสทิน พบว่า   

ความพึงพอใจด้านรูปแบบของแคตตาล็อก จากการวิจัย พบว่าลูกค้าท่ีมียอดการสั่งซื้อที่สูงและมี
ยอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อย มีความพึงพอใจในด้านขนาด และจ านวนหน้า เพราะมีความ
สะดวกในการพกพา รวมถึงมีความพึงพอใจในการจัดเรียงหน้าตามความน่าสนใจ เช่นสินค้าที่มี
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โฆษณาจะอยู่ด้านหน้า และสินค้าใหม่ ตามด้วยสินค้าต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านบริษัทมิสทิน
ที่มีการก าหนดรูปแบบให้แคตาล็อกมีขนาดเล็ก เพ่ือสะดวกต่อการพกพา แต่ในการจัดวางที่มีปก
หน้า 2 ปก มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมูลค่าและความน่าสนใจให้กับแคตตาล็อกลูกค้าที่มียอดการ
สั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่มากและยอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อย ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเกิด
ความไม่พึงพอใจ ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารที่ต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งด้านปกหน้า
และปกหลังของแคตตาล็อกซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการสร้างแคตตาล็อกของ (มนูญ ไชยสมบูรณ์
, 2008) ที่กล่าวไว้ว่านักออกแบบท างานร่วมกับลูกค้าเพ่ือท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ นักออกแบบต้องค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู้ดูหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น
ลักษณะการด าเนินชีวิต มุมมองและความชอบ เมื่อสามารถก าหนดแนวคิดของการออกแบบแล้ว 
จึงเกิดเป็นกระบวนการสร้างแคตตาล็อก 

ความพึงพอใจในการให้ข้อมูล  จากการวิจัยพบว่า กลุ่มลูกค้ามียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูง
และกลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยจะมีความพึงพอใจในการให้ข้อมูลจากแคตตาล็
อกสูงเนื่องจากมีการให้ข้อมูลในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับ
บริษัทมิสทินที่ต้องการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน แต่พบว่า ข้อมูลในเรื่องของ
ราคาและรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่น ลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูง จะมี
ความเข้าใจได้ง่ายกว่า กลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยกว่า เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่
ยอดสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบจะมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อมากกว่า โดยจะสามารถเข้าใจข้อมูลเงื่อนไข
ต่างๆ ได้ง่ายกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิด ความพึงพอใจของลูกค้าของ (เกอร์สัน, 2546 :
หน้า 54) ได้กล่าวถึงความจงรักภักดีจากลูกค้าว่า เป็นผลสะท้อนถึงความพอใจอย่างที่สุดของ
ลูกค้า ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าได้รับความพอใจอย่างต่อเนื่อง ความพอใจเพียงครั้งเดียวหรือสอง
ครั้งอาจยังไม่น าไปสู่ความจงรักภักดีได้ ลูกค้าแต่ละคนย่อมมีความพอใจที่ไม่เหมือนกัน ขึ้ นอยู่กับ
ความต้องการและประสบการณ์ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าในยุคปัจจุบันเอาใจยากขึ้น 
ลูกค้ามีความจงรักภักดีในตราบริการน้อยลง พร้อมเสมอในการเปลี่ยนไปใช้บริการที่อ่ืนหากมีสิ่ง
ล่อใจที่เหมาะสม สิ่งที่นักการตลาดต้องท าคือ สร้างความพอใจให้เกิดประจ าและพัฒนาไปสู่ความ
จงรักภักดีซึ่งจะช่วยเพิ่มความจงรักภักดีหรือลดการไปใช้บริการที่อ่ืนนั่นเอง 

ความพึงพอใจในการใช้จุดจูงใจ จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านทาง
แคตตล็อกของมิสทินมีการใช้จุดจูงใจเพ่ือเรียกความสนใจและสร้างความพ่ึงพอใจให้กับลูกค้าโดย
แบ่งการใช้จุดจูงใจออกเป็น 3 ประเภทได้แก่การจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Pathos) การจูงใจโดยใช้
เหตุผล (Logos) และการจูงใจโดยใช้อัตลักษณ์ของบุคคล (Ethos) ซึ่งเป็นการสร้างอารมณ์ให้กับ
ลูกค้าและสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดโดยใช้จุดจูงใจ
ของ (Smith, 2009) และ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคของ Kardes, Cronley 
และ Cline (2011,p.8) ได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรมผู้บริโภคว่า กิจกรรมทั้งหมดของ
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ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ การทิ้งสินค้าและบริการ รวมไปถึงอารมณ์จิตใจ และการ
ตอบสนอง เชิงพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นล่วงหน้า ขณะใช้สินค้าหรือบริการ และภายหลังกิจกรรมนั้น ซึ่ง
สามารถสร้างแรงจูงใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีการลั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบได้
เหมือนกัน และจากการศึกษาค้นพบได้ว่าการใช้จุดจูงใจโดยใช้ราคาและโปรโมชั่นในการส่งเสริม
การขาย สามารถสร้างจุดจูงใจในการสื่อสารผ่านแคตตาล็อกได้ โดยกลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อ
เฉลี่ยต่อรอบที่สูงจะให้ความพ่ึงพอใจส าหรับราคาและรายการส่งเสริมการขายมากกว่ากลุ่มลูกค้าที่
มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยกว่า 

2.3) การตัดสินใจซื้อ จากการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อกของมิ
สทินของกลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่สูง จะมีปัจจัยการตัดสินใจซื้อจากสินค้าที่มี
โฆษณามี   พรีเซ็นเตอร์ (Presenter) สินค้าใหม่ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ราคา และรายการ
ส่งเสริมการขาย ในขณะที่กลุ่มลูกค้าที่มียอดการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อรอบที่น้อยกว่า จะมีการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากสินค้าที่เป็นกระแสความนิยมของตลาดในช่วงระยะเวลานั้นๆ โดยเฉพาะสินค้าที่มีพรี
เซ็นเตอร์ (Presenter) ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ของ (Schiffman and Kanuk, 1994: p. 659) ได้ให้ความหมายของกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป
พฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ทั้งด้านจิตใจ 
(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพซึ่ง
เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคล
อ่ืน (ศิริวรรณ เสรีรัตรน์ และคณะ ,2541:144) ได้กล่าวไว้ถึงแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อว่า
ผู้บริโภคจะต้องมีการรับรู้ถึงความต้องการ ซึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งที่กระตุ้นจากภายในหรือจาก
ภายนอกเช่นการเห็นโฆษณาหรืออาจจะสอบถามหรือเห็นจากผู้ที่มีประสบการณ์เพ่ือหาข้อมูลก่อน
ประเมินทางเลือกและตัดสินใจซื้อ จะท าการค้นหาข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์มากขึ้น  ใน
ขณะเดียวกันนักการตลาดก็มีช่องทางเข้าถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ได้หลายช่องทางและ
นักการตลาดเองก็สามารถใช้ช่องทางของสื่อใหม่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ 

จากการท าการวิจัยท าให้ทราบถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด และ ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อการสื่อสารการตลาดของสินค้ามิสทินผ่านแคตตาล็อก 

กลยุทธ์ที่ฝ่ายการตลาดของมิสทินได้น ามาใช้สามารถค้นพบได้ว่ามี 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1)การใช้
รูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัวเนื่องจากต้องการความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แต่จะมีรูปแบบการล าดับวางสินค้าในแคตตาล็อกตาม
ความส าคัญ โดยจะให้ความส าคัญกับสินค้าที่มีโฆษณาก่อน และกลุ่มลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับที่ดี ส่วนการวางรูปแบบให้ปกของแคตตาล็อกมี 2 ปก ซึ่งยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
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ให้กับผู้บริโภคได้ 2) การให้ข้อมูล ของคุณสมบัติของสินค้า ราคา และเงื่อนไขการสั่งซื้อจากใน
แคตตาล็อก โดยฝ่ายการตลาด     มิสทินเน้นในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถเข้าใจได้
ง่าย ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดี โดยเฉพาะกับลูกค้าที่มีก าลังซื้อสูง เนื่องจาก
เกิดประสบการณ์ในการรับรู้ได้ดีกว่า 3) เรื่องการใช้จุดจูงใจ พบว่า ฝ่ายการตลาดมีการใช้จุดจูงใจ
เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยเลือกใช้พรีเซ็นเตอร์ (Presenter) และคนที่มีชื่อเสียง หรือ
คนที่เคยมีประสบการณ์การใช้สินค้า รวมไปถึงการใช้อารมณ์และเหตุผล มาสร้างจุดจูงใจในแคต
ตาล็อก ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ และสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้จากการน าพรีเซ็นเตอร์ 
(Presenter) มาสร้างความน่าสนใจ รวมไปถึงราคาและโปรโมชั่นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า   
มิสทินผ่านแคตตาล็อก 

ข้อเสนอแนะ  

1) งานวิจัยชิ้นนี้ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของสินค้ามิสทินผ่านทางแคตตาล็อก 
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางของแคตตาล็อกให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลโน้มน้าวใจและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อได้เป็นอย่างดี จึงควร
มุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยแคตตาล๊อกให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจขึ้นเรื่อยๆ โดยพยายาม
หาทางลดความสับสนของกลุ่มลูกค้าต่อรูปแบบแคตตาล็อก  เ พ่ือให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า
อย่างแท้จริง 

2) จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซื้อน้อย มีการเปิดรับสื่อที่ดีเทียบเท่ากับกลุ่มคนที่มีก าลัง
ซื้อสูง ดังนั้นการสอดแทรกกลยุทธ์ทางการตลาดเฉพาะกลุ่มเพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มที่มีก าลังซื้อ
น้อย เพ่ิมก าลังซื้อสินค้าให้มากขึ้นก็จะสามารถเพ่ิมความพึงพอใจและส่งผลให้การตัดสินใจซื้อได้
ในอนาคต 

3) จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มลูกค้าทั้งที่มีก าลังซื้อมาก และก าลังซื้อน้อย ต่างก็ใช้ราคาและ
โปรโมชั่น เป็นสิ่งกระตุ้นการตัดสินใจ ดังนั้นในก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารผ่านแคตตาล๊อกจะต้อง
ชี้ให้เห็นราคาและโปรโมชั่นอย่างชัดเจน 

4) จากงานวิจัยพบว่า กลยุทธ์การใช้พรีเซ็นเตอร์ (Presenter) เป็นจุดจูงใจ สามารถสร้างความ
สนใจและความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งท่ีมีก าลังซื้อมากและก าลังซื้อน้อย รวมถึงการใช้เหตุผล
และสร้างอารมณ์ให้ลูกค้า เกิดความสนใจในสินค้าจากแคตตาล็อก นอกเหนือจากเรื่องของราคา
และการส่งเสริมการขาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1) การวิจัยครั้งนี้พบว่า การให้แคตตาล็อกมีปกหน้า 2 ปกนั้น ทางผู้รับสารไม่พึงพอใจ ซึ่งขัดกับ
ทางผู้ส่งสารที่มองว่าการมีแคตตาล็อกมีปกหน้า 2 ปก เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจให้กับ
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แคตตาล็อก ดังนั้นควรมีการท าวิจัยเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ และเนื่องจากการวิจัยนี้เป็นเพียงการวิจัยเชิง
คุณภาพที่ได้รับความคิดเห็นของลูกค้าเพียงกลุ่มเล็ก ดังนั้นควรมีการท าการวิจัยเชิงปริมาณ
เพ่ิมเติม 

2) การท าวิจัยในครั้งนี้เป็นการท าวิจัย โดยเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ามิสทิน 
ผ่านทางแคตตาล็อกจากในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงความ
พึงพอใจของลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (สาวจ าหน่าย) เป็นต้น 
เพ่ือให้ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าทั่วไป และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจขายตรงต่อไปได้ ซึ่งแคตตาล็อกถือว่าเป็นช่องทางหลักของธุรกิจขายตรง 
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