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“Catalogue” ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของขวัญ
ในประเทศญี่ปุ่น
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หากพูดถึง “แค็ตตาล็อกสินค้า” หลายท่านคงนึกถึงหนังสือที่รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมแสดง
ราคาสินค้าและสามารถสั่งซื้อได้ในลักษณะ Mail Order (แค็ตตาล็อกการสั่งซื้อทางไปรษณีย์) หรือออนไลน์ ซึ่งเป็น
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าช่องทางหนึ่งที่หลายบริษัทใช้ในการตลาด โดยอาจเป็นการจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก หรือผู้บริโภคโดยตรง

ที่ประเทศญี่ปุ่น บริษัทขายส่ง (wholesaler) สินค้าประเภทของขวัญก็ใช้ช่องทางนี้ในการจ าหน่ายสินค้า
เช่นกัน โดยจัดท าแค็ตตาล็อกสินค้าส าหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ หรือใช้ส าหรับ 
Sales Promotion ของลูกค้ากลุ่มบริษัท ฯลฯ ซึ่งบริษัทขายส่งสินค้าประเภทของขวัญเหล่านี้ ต่างจัดท าแค็ตตาล็อก
เพื่อดึงดูดลูกค้าโดยมีสินค้าให้เลือกมากมายตามความนิยมของผู้บริโภค รวมถึงสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง (ออริจิ
นอลแบรนด์) ด้วย ดังนั้น การศึกษาข้อมูลสินค้าในแค็ตตาล็อกของบริษัทเหล่านี้ อาจเป็นอีกทางหนึ่งที่จะท าให้เราได้
ทราบถึงเทรนด์ ประเพณีและฤดูกาลการมอบของขวัญ และแนวโน้มสินค้าประเภทของขวัญในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นได้

ลองมาดูแค็ตตาล็อกสินค้าของบริษัทขายส่งสินค้าประเภทของขวัญที่เพิ่งออกแค็ตตาล็อกฉบับใหม่กันมาว่ามี
แนวโน้มและเทรนด์เป็นอย่างไรกันบ้าง

แนวโน้มและเทรนด์แค็ตตาล็อกสินค้าประเภทของขวัญ ปี 2019
เมื่อลองพิจารณาแค็ตตาล็อกของบริษัทขายส่งสินค้าประเภทของขวัญของบริษัท 14 แห่งจะพบว่า ในระยะ

หลังมาน้ี แค็ตตาล็อกของวงการอุตสาหกรรมของขวัญนั้น มีการวางแผนการตลาดที่เน้นมุมมองของผู้บริโภคผู้หญิง
และสินค้าประเภท casual gift ที่ได้รับความนิยมสูงข้ึน ท าให้การวางแผนผลิตสินค้า การตั้งช่ือสินค้า รวมถึงสีสัน
และการจัดหน้าของแค็ตตาล็อกสินค้าจึงอ้างอิงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงช่วงอายุ 30–49 ปี และหาก
ลองพิจารณาสินค้าที่ตีพิมพ์ลงในหน้าแรก ๆ ของแค็ตตาล็อก ซึ่งเป็นส่วนที่แต่ละบริษัทให้ความส าคัญจะพบว่า 
แค็ตตาล็อกในปี 2019 นี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ธีม ได้แก่ 1) ของขวัญเพื่อมอบในโอกาสต่าง ๆ 2) สินค้า made 
in Japan 3) สินค้าแยกตามวัตถุประสงค์ 4) สินค้าแบรนด์ตัวเอง และ 5) ไลฟ์สไตล์ โดยแต่ละธีมมีความสอดคล้อง
กัน คือ มีจ านวนสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไลฟ์สไตล์เพิ่มข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา การลงสินค้าโดยแยกตามวัตถุประสงค์มีจ านวนเพิ่มข้ึน มีการน าเสนอ
ของขวัญตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแยกประเภทผู้รับออกเป็น “พ่อแม่” “สามี
ภรรยา” “ผู้ใหญ่ที่นับถือ” “เพื่อน” “ของขวัญที่มอบอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ” และมีการแยกประเภทของขวัญ
ตามฤดูกาล นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ พยายามพัฒนาสินค้าของตนเองเพื่อสร้างความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งอีกด้วย 

แค็ตตาล็อกสินค้าของแต่ละบริษัทมีการแยกสินค้าออกเป็น 12-19 ประเภท โดยปีนี้มีการเน้นสินค้า
ประเภท “Catalogue gift” “ของขวัญสลักช่ือ” “สินค้าส าหรับใช้ในยามฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติ” โดยสินค้าใน
แค็ตตาล็อกของทั้ง 14 บริษัทเฉลี่ยแล้วมีจ านวน 3,492 รายการ มีจ านวนหน้าเฉลี่ย 388 หน้า และมีการก าหนด
ระดับราคาสินค้าไว้ตั้งแต่ระดับ 500 เยน ไปจนถึงระดับ 50,000 เยน
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ด้วยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประเพณีการมอบของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญตามฤดูกาลในช่วงกลาง
ปีและสิ้นปีที่เรียกว่า โอะจูเก็ง (お中元) และ โอะเซโบะ (お歳暮) หรือของขวัญของที่ระลึกที่มอบให้แขกที่เข้าร่วม
พิธี เช่น งานแต่งงาน งานศพ หรือของขวัญอวยพรต่าง ๆ ฯลฯ จากแต่ก่อนที่ผู้มอบเป็นผู้เลือกของขวัญให้กับผู้รับ 
ซึ่งของขวัญนั้นอาจไม่ถูกใจผู้รับเสมอไป หรืออาจเป็นของขวัญที่ผิดกาลเทศะในการมอบแต่ผู้มอบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
หรือการเลือกหาของขวัญกลายเป็นภาระส าหรับผู้มอบ จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว ท าให้มีบริษัทที่คิดรวบรวมสินค้า
ของขวัญในรูปแบบแค็ตตาล็อกข้ึน โดยผู้มอบจะมอบแค็ตตาล็อกเป็นของขวัญให้กับผู้รับ แล้วผู้รับก็เลือกสินค้าที่
ตนเองต้องการจากแค็ตตาล็อกนั้น ซึ่งสินค้าในแค็ตตาล็อกมีหลากหลายประเภทให้เลือกไม่ว่าจะเป็นของใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เครื่องเขียน ของเล่น เครื่องประดับ อาหาร รวมถึงสินค้าที่บริษัทจัดท าแค็ตตาล็อกพัฒนาข้ึนด้วย
ตัวเอง ฯลฯ สินค้าในแค็ตตาล็อกจะมีการก าหนดระดับราคาไว้อยู่แล้ว ท าให้ผู้รับสามารถเลือกสินค้าช้ินไหนก็ได้ใน
แค็ตตาล็อก โดยผู้รับเพียงกรอกช่ือที่อยู่และรหัสสินค้าที่ต้องการลงในไปรษณียบัตรที่แนบมากับแค็ตตาล็อก สินค้าที่
เลือกก็จะถูกส่งมาซึ่งเหมือนกับระบบการสั่งซื้อแบบ Mail Order เพียงแต่ผู้ช าระเงินคือผู้มอบ ปัจจุบัน นอกจากการ
สั่งทางไปรษณียบัตรแล้ว บางบริษัทยังมีระบบออนไลน์ที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกอีกด้วย

มารู้จัก Catalogue Gift และระบบการมอบของขวัญด้วย Catalogue Gift 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บริษัท Kitanihon Bunsan Co.,Ltd.
http://www.kitanihon.co.jp

1) ผู้มอบซ้ือแค็ตตาล็อกตามงบประมาณที่ต้องการ 2) ส่งแค็ตตาล็อกให้กับผู้รับ 3) ผู้รับเลือกของขวัญที่ต้องการจากแค็ตตาล็อก 
4) ผู้รับกรอกข้อมูลและส่งไปรษณียบัตรที่แนบมาพร้อมกับแค็ตตาล็อก 5) บริษัทส่งของขวัญให้กับผู้รับ 6) ผู้รับได้รับของขวัญ

การมอบของขวัญประเภท Catalogue Gift ได้แพร่หลายมากข้ึน โดยสาเหตุหนึ่งมาจากระบบขนส่งที่มี
การพัฒนาอย่างรุดหน้าของประเทศญี่ปุ่น ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการส่งมอบของขวัญ อกีทัง้ยงัสามารถ
ส่งสินค้าประเภทอาหารสดด้วยรถขนส่งแบบตู้แช่เย็นได้อีกด้วย

ตัวอย่างแค็ตตาล็อกสินค้าของบริษัท Kitanihon Bunsan Co.,Ltd. http://www.kitanihon.co.jp
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ตัวอย่างแคต็ตาลอ็กสินค้าของบริษัทขายส่งสินค้าประเภทของขวัญ
บริษัทขายส่งสินค้าประเภทของขวัญแต่ละบริษัทต่างพยายามจัดท าแค็ตตาล็อกสินค้าด้วยการดึงจดุเด่นของ

บริษัทและสร้างความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง มาดูกันว่า แต่ละบริษัทมีกลยุทธ์ในการจัดท าแค็ตตาล็อกกันอย่างไร
บ้างเพื่อเอาใจลูกค้าและสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

แค็ตตาล็อกบริษัท Apides Co., Ltd.
เป็นแค็ตตาล็อกที่เน้นกลุ่มผู้หญิงวัย 30 – 49 ปี
มีสินค้าที่เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างครบครัน จัดท ารูปแบบแค็ตตาล็อกคล้าย
กับนิตยสารเพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่อ่านง่าย 
ในส่วนแรกของแค็ตตาล็อกได้ชูหัวข้อ “โต๊ะอาหารของวันธรรมดา” โดยลง
สินค้าประเภทอุปกรณ์ท าอาหาร เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็นได้ทั้ง
ของขวัญและของใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยลงความยาว 6 หน้า นอกจากนี้ ยัง
มีการน าเสนอ “รายการสินค้าที่ท าให้นอนหลับสบาย” โดยแนะน าสินค้า เช่น 
หมอน ชุดนอน ฯลฯ ควบคู่กับบทความเกี่ยวกับเคล็ดลับในการช่วยให้หลับ
สบายประกอบอีกด้วย    
ภาพจากเว็บไซต์ : https://www.apides.co.jp/
แค็ตตาล็อกบริษัท Shaddy Co.,Ltd.
เริ่มต้นด้วยการแนะน า แค็ตตาล็อกของขวัญส าหรับแสดงความยินดีในการ
คลอดบุตร “First Choice” และน าเสนอ “ของขวัญพิเศษจากใจ” จ านวน 
16 หน้า ที่น าแบรนด์สินค้าประเภท คอสเมติก ผ้าขนหนูและขนมหวานช่ือดัง
8 แบรนด์มาจัดเป็นกิ๊ฟท์เซต แบรนด์คอสเมติก เช่น แบรนด์ “SABON”จาก
ประเทศอิสราเอล, แบรนด์ “Jill Stuart” และ แบรนด์ “L'OCCITANE” ที่
ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีกิ๊ฟท์เซตแบรนด์ขนมช่ือ
ดังอย่าง “Henri Charpentier” และแบรนด์ผ้าขนหนู Hannari Komon 
(บรรจุในกล่องไม้) ซึ่งเป็นกิ๊ฟท์เซตเฉพาะของบริษัทฯ เป็นต้น
ภาพจากเว็บไซต์ : https://shaddy.jp/

แค็ตตาล็อกบริษัท Harmonick Co.,Ltd.
แค็ตตาล็อก “OKURU” ของบริษัทฯ ได้รวบรวมหัวข้อเด่น 5 หัวข้อไว้ใน
ช่วงแรกของเล่ม เริ่มจาก “มารยาทในการมอบของขวัญ” เพื่อช่วยแนะน า
การมอบของขวัญในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการแนะน าช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การมอบด้วย นอกจากนี้ ยังมีแค็ตตาล็อกที่คัดเลือกสินค้าที่ตรงกับสถานการณ์
ต่าง ๆ เช่น “ไลฟ์สไตล์ตามฤดูกาล/ฤดูใบไม้ผลิ” น าเสนอสินค้าเกี่ยวกับ 
“การเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่” (ประเทศญี่ปุ่นเริ่มปีงบประมาณในเดอืนเมษายน 
พนักงานใหม่มักจะเริ่มต้นการท างานในเดือนเมษายน รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาก็จะเริ่มภาคการศึกษาใหม่ในเดือนนี้เช่นกัน) ส่วนฉบับฤดูร้อนจะ
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น าเสนอ “กิจกรรมเอาท์ดอร์” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแค็ตตาล็อกน าเสนอสินค้างานฝีมือของญี่ปุ่น แค็ตตาล็อก
สินค้าแบรนด์น าเข้าจากต่างประเทศ และแค็ตตาล็อกที่รวบรวมสินค้ามีดีไซน์และฟังช่ันการใช้งาน เป็นต้น
ภาพจากเว็บไซต์ : https://www.harmonick.co.jp/

นอกจากแค็ตตาล็อกสินค้าของ 3 บริษัทที่แนะน าไปแล้ว ยังมีแค็ตตาล็อกของบริษัทอีกหลายบริษัท เช่น 
“ansia” ของบริษัท ansia Corporation, “Eternal” ของบริษัท Kitanihon Bussan, “Pietto” ของกลุ่มสหกรณ์
Gift 21, “Fes.cafe” ของบริษัท Terai Co.,Ltd. และ “HARIKA Total Gift Catalog” ของบริษัท HARIKA Co., 
Ltd. เป็นต้น ซึ่งแต่ละบริษัทมีการชูสินค้าเด่นและรูปแบบการน าเสนอที่ต่างกัน

แนวโน้มสนิค้าประเภทของขวัญในตลาดญีปุ่น่
จากรายงานการส ารวจตลาดสินค้าประเภทของขวัญของสถาบันวิจัยยาโนะ (Yano Research Institute 

Ltd.) พบว่า ในปี 2017 มูลค่าตลาดสินค้าของขวัญภายในประเทศญี่ปุ่น (ค านวณจากมูลค่าจ าหน่ายปลีก) ขยายตัว
ข้ึนร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีมูลค่าเท่ากับ 10.443 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท) โดยระยะ
หลังมานี้ มีการมอบของขวัญประเภท Casual Gift ที่มอบให้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันผู้สูงอายุ และ
ของขวัญที่มอบให้กับผู้ใหญ่มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างมาก สาเหตุมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้ประชากรที่เป็นผู้รับ
ของขวัญมีจ านวนเพิ่มข้ึน อีกทั้งกลุ่มผู้ให้ก็มีอายุที่สูงข้ึนท าให้มีการใช้จ่ายในการซื้อของขวัญต่อช้ินสูงข้ึน นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ความต้องการของขวัญของกลุ่มองค์กรมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
มอบให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ในการท าแคมเปญส่งเสริมการตลาด การท าของที่ระลึกมอบในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท 
หรือของขวัญเพื่อมอบเป็นสิ่งจูงใจให้กับพนักงานบริษัท ฯลฯ โดยเฉพาะการท าแคมเปญส่งเสริมการจ าหน่ายโดยมอบ
ของขวัญในรูปแบบ Social Gift (หรือ Digital gift) ซึ่งเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้า
บริษัท (สามารถอ่านบทความการค้าเกี่ยวกับ Digital gift เพิ่มเติมได้ในฉบับเดือนมกราคม 2562)    
 การเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามอง

การมอบของขวัญตามประเพณีซึ่งเป็นการมอบของขวัญตามมารยาทนั้น ที่ผ่านมา การมอบของขวัญ
ประเภทนี้ ผู้มอบมักให้ความส าคัญกับ “การมอบ” มากกว่า “สิ่งที่มอบ” ท าให้สินค้าที่เลือกในการมอบเป็นของขวัญ
มีแนวโน้มเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั่วไปและมีอายุการใช้งานพอสมควร เช่น น้ ายาซักผ้า ผ้าเช็ดตัว น้ ามันปรุงอาหาร 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ระยะหลังมานี้ ความต้องการส่งของขวัญที่ “ท าให้ผู้รับดีใจ” เพิ่มมากข้ึน 
ท าให้การเลือกของขวัญมีการค านึงถึงผู้รับเป็นหลักมากกว่าความต้องการของผู้มอบ

แนวโน้มในอนาคต
คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดสินค้าประเภทของขวัญ ปี 2018 (ค านวณจากมูลค่าจ าหน่ายปลีก)  มีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 จากปีก่อน หรือเท่ากับ 10.561 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 3.03 ล้านล้านบาท) และคาดการณ์
มูลค่า ปี 2019 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 จากปีก่อน หรือเท่ากับ 10.658 ล้านล้านเยน (หรือประมาณ 3.05 ล้านล้านบาท) 

แม้การมอบของขวัญตามประเพณีจะลดลงตามยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนไป แต่ความส าคัญในการมอบ
ขวัญเพื่อเป็นการสื่อสารกับคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ลูก เพื่อน สามี ภรรยา ฯลฯ นั้นเพิ่มมากข้ึน ของขวัญ
ประเภท Casual Gift ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

https://www.harmonick.co.jp/
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ตลาดสินค้าประเภทของขวัญของญี่ปุ่นน้ัน มีช่องทางในการจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงบริษัทขายส่ง ซึ่งการจ าหน่ายผ่านแค็ตตาล็อกสินค้าก็เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่น่าสนใจ ตลาดนี้เป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงอีกตลาดหนึ่ง เนื่องจากญี่ปุ่นมีประเพณีการมอบของขวัญ รวมถึงการ
มอบกลับหรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า Okaeshi (お返し) โดยการเลือกซื้อของขวัญของคนญี่ปุ่นมักค านึงถึงความเหมาะสม
ของฤดูกาล  รวมถึงระดับราคาที่เหมาะสม เช่น การไปร่วมงานแต่งงานของคนญี่ปุ่นน้ัน การใส่ซองอวยพรก็จะมีการ
ก าหนดระดับจ านวนเงินที่เหมาะสม รวมถึงการมอบของขวัญกลับให้กับผู้เข้าร่วมงานก็จะค านึงถึงระดับราคาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับจ านวนเงินที่ได้รับด้วย เป็นต้น ซึ่งนั่นหมายความว่า ระดับราคาของสินค้าได้ถูกก าหนดไว้
แล้วและบริษัทก็จะคัดสรรสินค้าที่เหมาะสมกับระดับราคาน้ัน ผู้ประกอบการอาจน าข้อมูลเหล่านี้มาอ้างอิงในการตั้ง
ราคาสินค้าเพื่อน าเสนอบริษัทญี่ปุ่น (ควรค านึงถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการน าเข้าด้วย) 

ส าหรับในเรื่องความเหมาะสมของฤดูกาลนั้น ชาวญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับฤดูกาลมาก เช่น ในฤดูใบไม้ผลิ
และฤดูร้อน มักจะชอบสีโทนอ่อนหวานสดใสมีสีสัน ผิดจากฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่ผู้คนมักนิยมโทนสีเข้ม วัสดุที่
น ามาใช้ก็สามารถบ่งบอกได้ถึงฤดูกาลเช่นกัน เช่น สินค้าประเภทจักสาน ชาวญี่ปุ่นจะให้ความรู้สึกถึงฤดูร้อน ส่วนวัสดุ
จ าพวกขนสัตว์ก็จะให้ความรู้สึกถึงฤดูหนาว เป็นต้น การได้ศึกษาและสังเกตแค็ตตาล็อกสินค้าในแต่ละฤดูกาล ก็อาจ
ท าให้เข้าใจถึงความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลของผู้บริโภคญี่ปุ่น 

การน าเสนอสินค้าประเภทของขวัญให้กับบริษัทญี่ปุ่น หากได้ทราบและเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมการส่ง
มอบของขวัญ ระดับราคาของขวัญที่ผู้บริโภคมองหา และประเภทของสินค้าที่เป็นที่นิยมในช่วงต่าง ๆ ของปี ก็อาจท า
ให้เราสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าในการส่งออกมาประเทศญี่ปุ่น

  

แนวโน้มมูลค่าตลาดสินค้าประเภทของขวัญ
(ร้อยล้านเยน)

มูลค่าตลาด เปรียบเทียบกับปีก่อน
คาดการณ์ คาดการณ์

ปี 2015 ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019

ที่มาข้อมูล จากวารสาร SELECT ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ส านักพิมพ์ SELECT 
รายงานการส ารวจตลาดประเภทของขวัญ Yano Research Institute Ltd.

ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ


