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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคใน
กลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ PlayStation และมีอายุระหว่าง 18 - 54 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้ Google 
form เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล (1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับอยู่ในระดับดีมาก โดยที่ด้านการตอบสนองความ
ต้องการลูกค้า ด้านการสื่อสารกับลูกค้า และด้านต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายอยู่ในระดับดี (2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
และด้านการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก โดยที่ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน               
อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่                    
(2) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยรวมและด้านความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ และด้านการสื่อสารกับ
ลูกค้ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ด้านต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย และด้านการตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภค มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (3) ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 37.3 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ความได้เปรียบในการแข่งกัน การตัดสินใจซื้อ 
 

ABSTRACT 
 
               This research aims to study the competitive advantage (CA) influencing Facebook (FB)-
based customer decision-making on purchasing PlayStation (PS) products and services from retail 
stores. The sample consisted of 400 customers aged 18 - 54 and from FB groups related to PS 
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products. Google Forms were used for data collection (1) most customers held good opinions about 
the 4C’s Marketing mix (4C's); that is, a ‘very good level’ were concerned with convenience (CV), 
whereas customer solution (CS), communication (CM), and customer cost (CC) were at a ‘good level’; 
(2) most customers had good views on CA differentiation, quick response, and focus were at a ‘very 
good level’, while cost leadership was associated with the ‘good level’. The results of the 
hypotheses testing revealed the following: (1) the different ages and average salaries of the 
customers had a significant effect on the FB-based customer decision making to purchase PS 
products and services from retail stores at a statistically significant (2) the 4C's was highly correlated 
with CA and establishing a high correlation with CV and CM, with a moderate relationship with both 
CC and CS at a statistically significant (3) CA differentiation and focus positively affected purchasing 
decisions on account of statistically significant by an adjusted R2 equal to 37.3%. 
 
Keywords: 4C’s Marketing Mix, Competitive Advantage, Decision Making Process 
 

บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจเกมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้บริโภคจ านวนมาก โดยในประเทศไทยมีจ านวนผู้เล่นเกม

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงสามารถกล่าวได้ว่าเกมเป็นแหล่งความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งของผู้บริโภคในยุคนี้ โดยประเทศ
ไทยนับว่าเป็นประเทศส าคัญในฐานะตลาดเกมใหม่ และมีความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจเกมค่อนข้างสูงมาก ซึ่ง
บริษัทผลิตเครื่องเล่นวีดีโอเกม ค่ายเกมต่างประเทศได้เล็งเห็นความส าคัญของตลาดเกมในประเทศไทยดังกล่าวจึงได้เริ่ม
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดเกมประเทศไทย ด้วยช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น เช่น การให้สิทธิ์ใน การเป็น
ผู้แทนจ าหน่ายเกมในประเทศไทย หรือการเปิดบริษัทสาขาเองในประเทศไทย เป็นต้น โดยทางบริษัท Intel ได้เผยสถิติที่
น่าสนใจว่า ประเทศไทยมีผู้เล่นเกม หรือเกมเมอร์ เป็นจ านวน  27.47 ล้านคน (รวมทุกแพลตฟอร์ม) และคาดว่าในปี 
2564 จะมีจ านวนผู้เล่นเกมเพิ่มขึ้นอีก 30% และปัจจุบันธุรกิจเกมในประเทศไทยสร้างรายได้ถึง 597.2 ล้านบาท ซึ่งถือ
เป็น 1 ใน 20 ประเทศท่ีมีรายได้จากเกมมากที่สุดในโลก (@KBenZ, 2561) 

บริษัทโซนี่ คอร์ปอเรชัน (Sony Corporation) ได้เล็งเห็นศักยภาพของตลาดเกมในประเทศไทยที่ก าลังเติบโต 
จึ งได้ เข้ ามาตั้ งบริษั ทลู ก ในป ระเทศไทย ซึ่ งในปี  2556 บริษั ทฯได้ ผลิตและจ าหน่ ายเครื่อ งเล่นวีดี โอ เกม  
Play Station 4 รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการเล่นเกมหลายประเภท จากธุรกิจเกมซึ่งก าลังเติบโตเป็นที่สนใจของ
ผู้บริโภคทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างรายได้มหาศาล ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการศึกษา “ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook” โดย
ผู้วิจัยจะท าการวิจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าของประชากรในกลุ่ม Facebook เนื่องด้วยเป็นผู้บริโภคที่มีความสนใจและมี
การแบ่งปนัข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation อยู่เสมอด้วยการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจใช้
เพื่อก าหนดแผนหรือแนวทางที่องค์กรจะเติบโตสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่ดียิ่งข้ึน อีกทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในกลุ่ม 

Facebook จ าแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับความได้เปรียบในการแข่งขัน

ของการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook  
3. เพื่อศึกษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผลิตภัณฑ์ 

PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน

และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก
แตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ของร้านค้าปลีก 

3. ความได้เปรียบในการแข่งขันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก 
ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ อ้างอิงจากเหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2559, น. 100-103) 

น ามาวิเคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ขนาดของครอบครัว สถานภาพสมรส ด้วยสามารถจ าแนกผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ได้ชัดเจน ซึ่งจะสามารถอธิบายความได้เปรียบทางการแข่งขันของการจัดจ าหน่ายในผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้ด้วย  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า อ้างอิงจาก สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2552,         
น. 40) และนธกฤต วันต๊ะเมล์ (2561, น. 15) ซึ่งได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า
สอดคล้ อ งกั น  ว่ า เป็ น การก าห นดส่ วน ประสมทางการตลาดจากผู้ บ ริ โภ ค เป็ นห ลั ก  ซึ่ งป ระกอบ ด้ วย  
1. การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค (Customer Solution) 2. ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย (Customer Cost)  
3. ความสะดวกสบายที่ ลู กค้ า ได้ รับ  (Customer Convenience) และ4. ก ารสื่ อส ารกับลู กค้ า (Customer 
Communication) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขัน อ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542, น. 178-197) 
อนิวัช แก้วจ านงค์ (2555, น. 110-118) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551, น. 165 - 168) กล่าวว่าความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน คือ กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การด ารงอยู่ของบริษัทอย่าง
ยั่งยืนรวมถึงการท าให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ด้วยการทราบถึงสถานะที่แท้จริงของบริษัทและสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อจะก าหนดทิศทางในการด าเนินงานได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกันน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ความได้เปรียบในการแข่งขันส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคอย่างไร โดยประกอบด้วย  
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1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  
2) การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost leadership Strategy) 
3) การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick response Strategy) 
4) การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus หรือ Market Niche Strategy) 
อีกทั้ง Iyer และ Bergen (1997) ได้ศึกษา การตอบสนองอย่างรวดเร็วครั้งแรกในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ด้วยการพยากรการตัดสินใจซื้อ และท าการผลิตสินค้าให้ใกล้กับช่วงที่จะขายสินค้ามากที่สุด ผลทดสอบพบว่าการ
ตอบสนองอย่ างรวดเร็วมี ความเหมาะสมกับร้านค้ าปลีก  แต่ ไม่ เหมาะสมกับ โรงานผลิต  ซึ่ งผู้ วิจั ย เห็นว่า  
มีความสอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกในการวิจัยครั้งนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือสินค้า โดยอ้างอิงจาก เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2559, น. 58 - 86) 
ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2558, น. 231 - 232) และนธกฤต 
วันต๊ะเมล์ (2561, น. 79 - 86) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มกระบวนการก่อนการตัดสินใจ (Pre-Decision Making Process)  
2) กลุ่มกระบวนการขณะตัดสินใจ (Decision Making Process)  
3) กลุ่มกระบวนการหลังการตัดสินใจ (Post-Decision Making Process) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้บริโภค เพศชายและหญิงอายุตั้งแต่ 18 จนถึง 54 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มช่วง

อายุที่มีการส ารวจจากทั่วโลกพบว่ามีการใช้งาน Social media มากที่สุด ซึ่ง Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทย
เข้าถึงโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ได้มากที่สุด ด้วยจ านวน 50 ล้านคน(WP, 2562) โดยแบ่งผู้ใช้งาน Facebook              
ตามช่วงอายุ พบว่า ในช่วงอายุ 18-54 ปีมีจ านวน 43.4 ล้านคน (Wittawin, 2562) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้
ประชากรเป็นผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ PlayStation และมีอายุระหว่าง 18- 54 ปี ท้ังหมด 
2 กลุ่ม ดังนี ้

(1) PlayStation Thailand มีสมาชิกทัง้หมด 5,556 คน  
(2) [PS™] PlayStation® Thailand Community มีสมาชิกทั้งหมด 72,361 คน  
มีจ านวนประชากรทั้งหมด 77,917 คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook เพศชาย

และหญิ งที่ มี อายุตั้ งแต่  18 จนถึ ง 54 ปี  โดยใช้การก าหนดขนาดของกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้ 
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2548, น. 193 - 194) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนมาก
ที่สุดที่สามารถยอมรับได้ 5% ซึ่งผลการค านวณดังกล่าวได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 398 คน โดยผู้วิจัยเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างอีก 2 คน ดังนั้นจึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน 
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วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Random Stratified Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน

ทั้งหมด 400 คน โดยก าหนดตัวอย่างจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักการถ่วงน้ าหนักของประชากรกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 

ตาราง 1 การก าหนดตัวอย่างจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ชื่อกลุม่ Facebook จ านวนสมาชกิ (คน) จ านวนแบบสอบถาม(ชุด) 
PlayStation Thailand 5,556 (7.13%) 400*0.0713 = 29 
[PS™] PlayStation® Thailand Community 72,361 (92.87%) 400*0.9287 = 371 

รวม 77,917 (100%) 400 

 
ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่ 

ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะท าการตั้ งกระทู้ของแบบสอบถามไว้ตามกลุ่ม Facebook  
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ PlayStation ตามข้างต้นซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามได้ผ่านลิงค์ (Link) ไปยัง
แบบสอบถามได้ทันที (ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม Google form ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์) ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่าง
ให้ครบ 400 คน ตามที่ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ดังข้างต้น 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  หรือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เพื่อศึกษาเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ได้มาจากศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารบทความ 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่ อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ งแบบสอบถามออกเป็น  
5 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในการวิจัย ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ขนาดของครอบครัว และสถานภาพสมรส ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีค าถามให้
เลือกตอบหลายค าตอบ (Multiple Choice Questions) จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ได้แก่ การตอบสนองความต้องการลูกค้า
ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับและการสื่อสารกับลูกค้า โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ก าหนดให้ โดยใช้วิธีวัดคะแนนรวมเป็นมาตราวัดข้อมูลแบบ 
Likert (Method of summated ratings : the Likert scale) ซึ่ งเป็นระดับการวัดข้อมูลประ เภทอันตรภาคช้ัน 
(interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง การเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด 
ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ก าหนดให้ โดยใช้วิธีวัดคะแนนรวมเป็นมาตราวัดข้อมูลแบบ 
Likert (Method of summated ratings : the Likert scale) ซึ่ งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 
(interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ 



6 
 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของ
ผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ได้แก่ กลุ่มกระบวนการก่อนการตัดสินใจ กลุ่มกระบวนการขณะตัดสินใจ และกลุ่ม
กระบวนการหลังการตัดสินใจซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจาก
ค าตอบที่ก าหนดให้ โดยใช้วิธีวัดคะแนนรวมเป็นมาตราวัดข้อมูลแบบ Likert (Method of summated ratings : the 
Likert scale) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า
มี 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลดังนี้ 

       1.1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ขนาดของครอบครัว สถานภาพสมรส ด้วยการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       1.2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วย ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้าน
ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย ด้านความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ และด้านการสื่อสารกับลูกค้า ด้วยการน าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       1.3 ความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
ด้ าน ก ารต อ บ ส น อ งอย่ า งร วด เร็ ว  แ ล ะ ด้ าน ก ารมุ่ งต อบ ส น อ งค วาม ต้ อ งก ารขอ งลู ก ค้ า เฉ พ าะก ลุ่ ม  
ด้วยการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       1.4 การตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย กระบวนการก่อนการตัดสินใจ กระบวนการขณะตัดสินใจ และ
กระบวนการหลังการตัดสินใจ ด้วยการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
       2.1 การทดสอบความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ ยของประชากร 2 กลุ่ มส าหรั บตั วแปรด้ านเพศ และ 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) ด้วยสถิติ F-Test  และ สถิติ Brown-Forsythe 
ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ส าหรับตัวแปรด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ขนาดของครอบครัว และสถานภาพสมรส 
       2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับความได้เปรียบในการ
แข่งขันของการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook โดย
ผู้วิจัยจะท าสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Pearson’s product moment correlation coefficient 
       2.3 การวิเคราะห์อิทธิพลของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 334 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.5 มีอายุอยู่ในช่วง  

27 – 35 ปี จ านวน 204 คน คิดเป็น ร้อยละ 51 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 239 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.75 มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 171 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.75 มีรายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 12,000 – 21,499 
บาท จ านวน 204 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.7 มีขนาดของครอบครัว 3 – 4 คน จ านวน 226 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.5 มี
สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 263 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.75 

2. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ าโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบบบสอบถามให้ความคิดเห็น ด้านความสะดวกสบายที่ลูกค้า
ได้รับ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยที่ ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้า ด้านการสื่อสารกับ
ลูกค้า และด้านต้นทุนท่ีลูกค้าต้องจ่าย อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.14 และ 3.97 ตามล าดับ 

3. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น  ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และด้านการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  
4.29 และ4.23 ตามล าดับ และให้ความคิดเห็น ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  

4. ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกระบวนการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น กระบวนการหลังการตัดสินใจ และ
กระบวนการก่อนการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ4.32 ตามล าดับ และให้ความคิดเห็น
กระบวนการขณะตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน

และสถานภ าพสมรสแตกต่ า งกั นมี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อผ ลิ ตภัณ ฑ์ แล ะบ ริก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ  PlayStation  
ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ขนาดครอบครัว สถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยตั้งไว้ 

   1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่าน
ร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี
อายุ 18 – 26 ปี มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก มากกว่าผู้บริโภคที่
มีอายุ 27 – 35 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 18 – 26 ปี มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation 
ผ่านร้านค้าปลีก มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป 

   1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 21,499 บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,500 – 30,999 บาท และ
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ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 21,499 บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 31,000 – 40,499 บาท    

2. ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์( ) เท่ากับ 0.803 แสดงให้เห็นว่า หากผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น จะท าให้ความได้เปรียบในการแข่งขันโดยรวมเพิ่มขึ้นในระดับสูง หากน าผลทดสอบดังกล่าวมา
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ การ
สื่อสารกับลูกค้า ต้นทุนท่ีลูกค้าต้องจ่าย และการตอบสนองความต้องการผูบ้ริโภคมคีวามสมัพันธ์กับความได้เปรียบในการ
แข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานรองที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
( ) เท่ากับ 0.749 0.732  0.661 และ0.519 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง และปานกลาง 
ตามล าดับ  
 

ตาราง 2 ผลทดสอบการวัดค่าความสัมพันธ์ และทิศทางระหว่างตัวแปรส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้ากับความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง 
 

ส่วนประสมการตลาด 
ในมุมมองของลูกค้า 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง 
Pearson’s 

Correlation 
( ) 

 
(2-Tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทิศทาง 

การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค .479** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ต้นทุนท่ีลูกค้าต้องจ่าย .536** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ .685** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
การสื่อสารกับลูกค้า .713** 0.000 สูง เดียวกัน 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมอง 
ของลูกค้าโดยรวม 

.724** 0.000 สูง เดียวกัน 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับความได้เปรียบในการแข่งขัน
เป็นรายด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   2.1 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ า ได้แก่  การสื่อสารกับลูกค้า ความสะดวกสบาย  
ที่ลูกค้าได้รับ ต้นทุนท่ีลูกค้าต้องจ่าย และการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( ) เท่ากับ 
0.713 0.685 0.536 และ0.479 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง และปานกลาง ตามล าดับ  

   2.2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่  ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย ความสะดวกสบาย 
ที่ลูกค้าได้รับ การสื่อสารกับลูกค้า และการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) 
เท่ากบั 0.589 0.554 0.548 และ0.455และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  



9 
 

   2.3 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ  การสื่อสารกับลูกค้า 
ต้ นทุ นที่ ลู กค้ าต้ องจ่ าย  และการตอบสนองความต้ องการผู้ บ ริ โภค  มีความสั มพั น ธ์กับความ ได้ เป รียบ 
ในการแข่งขัน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
( ) เท่ากับ 0.631 0.616 0.569 และ0.392 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

   2.4 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ การสื่อสารกับลูกค้า 
ต้ นทุ นที่ ลู กค้ าต้ องจ่ าย  และการตอบสนองความต้ องการผู้ บ ริ โภค  มีความสั มพั น ธ์กับความได้ เป รียบ 
ในการแข่งขัน ด้านการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( ) เท่ากับ 0.741 0.680 0.600 และ0.480 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง และปานกลาง ตามล าดับ  

3. ความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่มต่อการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเบต้า (B) เท่ากับ 0.136 และ 0.412           
ส่วนอิทธิพลของความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้แก่ การเป็นผู้น าด้านต้นทุน และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่า Adjust R2 เท่ากับ 0.373 หมายความว่าตัวแปรอิสระใน
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงนี้สามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกของ
ผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook (Y) ได้ร้อยละ 37.3 

 
ตาราง 3 ผลทดสอบอิทธิพลเพื่อสร้างสมการพยากรณ์ เชิงเส้นตรงของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ประกอบด้วย การสร้างความแตกต่าง การเป็นผู้น าด้านต้นทุน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ต่อการตัดสินใจซื้อ 
 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน Unstandardized 
(B) 

SE Standardized 

(𝜷) 
  

ค่าคงท่ี (constant)  2.003 0.157  12.733** 0.000 
การสร้างความแตกต่าง (X1) 0.136 0.051 0.160 2.639** 0.009 
การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (X2) 0.047 0.044 0.063 1.052 0.293 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (X3) -0.075 0.050 -0.096 -1.488 0.138 
การมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (X4) 

0.412 0.054 0.525 7.680** 0.000 

  = 0.616  Adjust  = 0.373  
  = 0.379  SE = 0.414   
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงจากความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ดังนี้ 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

( ) = 2.003 + 0.412(X4) + 0.136(X1) 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

                                                ( ) = 0.525(X4) + 0.160(X1) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

รายได้ต่อเดือนและสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่าน
ร้านค้าปลีกแตกต่างกัน 

1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้า
ป ลี ก ไม่ แ ต ก ต่ า งกั น  อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.05 เนื่ อ งจ าก เก ม เป็ น แ ห ล่ งค วาม บั น เทิ ง 
ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองเพศ (Unisex) โดยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค สามารถสร้าง
รายได้ และอาชีพใหม่ เช่น Streamer, Youtuber เป็นต้น อีกท้ังพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือ
หญิงมีกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าคล้ายคลึงกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตา ศุภติยารัต และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกี ย ร ติ  (2556) ได้ ศึ ก ษ า  ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตั ด สิ น ใจ ใน ก า ร ซื้ อ เค รื่ อ ง เล่ น วิ ดี โ อ เก ม ส์ ข อ งก ลุ่ ม 
คนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเกมส์ 

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้า
ปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ            
18 – 26 ปี มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วง
อายุที่อยู่ในช่วงก าลังศึกษามหาวิทยาลัย วัยท างานซึ่งมีก าลังซื้อ ผู้บริโภคในช่วงอายุดังกล่าวนี้ยังไม่มีภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งมี
ความนิยมบริโภคสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับแนวคิดของ เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล 
(2559, น. 100-103) และงานวิจัยของเภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มี อายุแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์          
แตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation 
ผ่านร้านค้าปลีกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 
เนื่องจากระดับการศึกษาของผู้บริโภคส่งผลต่อ รสนิยม ความช่ืนชอบ การหาข้อมูล การตัดสินใจ อย่างไรก็ตามการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถท าได้ผ่าน Social media ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น 
Facebook, Instagram และLine เป็นต้น อีกท้ังประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ PlayStation ถึงแม้จะมีความหลากหลายของระดับการศึกษาแต่ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ 
ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ WP (2562) และ
งานวิจัยของเภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยรวม              
ไม่แตกต่างกัน 

4. ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่าน
ร้านค้าปลีกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ เนื่องจาก
อาชีพของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความต้องการสินค้า หากแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพหลากหลาย มีความ
นิยมบริโภคผลิตภณัฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเกมเพื่อใช้เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ ์แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี
ความน่าเชื่อถือมีศักยภาพในการหารายได้ การได้รับการยอมรับจากผู้อื่นทั้งยังบ่งบอกถึงการมีอาชีพที่มั่นคง และระดับ
รายได้ที่คงที่อีกด้วย นอกเหนือจากการเล่นเกมเพื่อเป็นแหล่งความบันเทิงช่วยลดความเครียด และช่วยให้มีสมาธิในการ
ท างาน (Tonkit, 2563) ดังนั้นอาชีพท่ีแตกต่างกันจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไม่ต่างกัน 
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5. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ เกี่ยวข้องกับ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 – 21,499 บาท มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกมากที่สุด เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงรายได้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงวัยท างานช่วงต้นที่มีก าลังซื้อ ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย มีเวลาว่าง รวมถึงการใช้เกมเป็นช่องทาง
สร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากจากรายได้หลักซึ่งก าลังเป็นที่นิยม เช่น Streamer, Youtuber, การขายของในเกม 
เป็นต้น โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 21,500 – 30,999  บาท 31,000 – 40,499 และ40,500 บาทข้ึนไป เป็น
ช่วงรายได้ที่ให้ความส าคัญกับการใช้จ่ายส่วนอื่นมากว่าการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ ด้วยภาระหน้าที่
จึงส่งผลให้มีเวลาเล่นเกมสค์่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณรนฤทธิ์ รัตนพิมล (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเล่นเกมผ่านอุปกรณ์โมบาย พบว่า ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อ
การเลือกเล่นเกมผ่านอุปกรณ์โมบายต่างกัน โดยผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 20,001-30,000 บาท และ ผู้มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนในช่วง 30,001– 40,000 บาท จะมีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกเล่นเกมผ่านอุปกรณ์โมบายมากกว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 

6. ผู้บริโภคที่มีขนาดของครอบครัวแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ เกี่ยวข้องกับ 
PlayStation ผ่านร้านค้าปลีกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัย
ตั้งไว้ ถึงแม้ว่าครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น อายุ และความต้องการ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อ
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการแตกต่างกัน แต่เนื่องจากรายได้ของครอบครัวไม่อาจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
ตามที่สมาชิกทุกคนในครองครัวต้องการได้ ดังนั้นการตัดสินใจซื้อจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีประนีประนอมกัน ตัดสินใจร่วมกัน 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ขนาดของครอบครัวที่ต่างกันยังคงมีกระบวนการตัดสินใจที่เหมือนกันโดยอาจเป็น
การตัดสินใจร่วมกันของคนในครอบครัวเพื่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเป็นการตัดสินใจของผู้มีอิทธิพลใน
ครอบครัวก็ได้ ด้วยการตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการของคนในครอบครัว การค้นหาข้อมูล การประเมิน การ
ตัดสินใจ รวมถึงการประเมินหลังจากการตัดสนิใจซื้อ ดังนั้นบริษัทโซนี่ คอร์ปอเรชันได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นวีดีโอ
เกม Play Station ซึ่งมีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Standard ราคา 12,990 บาท รุ่น Slim ราคา 7,990 บาท และรุ่น Pro ราคา 
14,490 บาท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละครอบครัว (BANANA, 2564) 

7. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ PlayStation 
ผ่ านร้ านค้ าปลี ก ไม่ แตกต่ างกั น  อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ  0.05 ซึ่ งไม่ สอดคล้อ งกั บสมมติ ฐ าน 
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกิดในช่วงอายุ Generation Y ซึ่งคนกลุ่มนี้จะรัก
ความเป็นอิสระสูง และต้องการมีเวลาให้กับตนเองและสิ่งที่พวกเขาสนใจ รวมทั้งบทบาทของผู้หญิงที่มีในสังคมสูงขึ้น ความเท่า
เทียมทางเพศมากขึ้น ส่งผลให้การเลือกใช้ชีวิตคู่ หรือชีวิตโสดไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ เพราะผู้มีสถานภาพสมรส
อาจเป็นการตัดสินใจร่วมกัน หรือการตัดสินใจแบบอิสระ เช่นเดียวกับผู้มีสถานภาพโสดได้ (วรรษชล คัวดรี้, 2562) 
            สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook 

สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ว่า ความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับมีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขัน
สูงสุด รองลงมาคือการสื่อสารกับลูกค้า ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย และการตอบสนองความต้องการผู้บริโภค สอดคล้องกับ
สมมติฐานรองที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยผู้บริโภคให้ความส าคัญความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ และการสื่อสารกับลูกค้าใน
ระดับสูง เนื่องจากบริษัทโซนี่ คอร์ปอเรชันมีมาตรฐานการผลิตสินค้า และสามารถก าหนดราคากลางของสินค้าแก่ร้านค้า
ปลีกซึ่งเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้า ผู้บริโภคจึงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในเรื่อง ต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย และการตอบสนอง



12 
 

ความต้องการผู้บริโภคเท่าใดนนัก จึงส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า และการ
สื่อสารกับลูกค้านั่นเอง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2561, น. 15) ส่วนประสม
การตลาดเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Marketing Mix) เป็นการก าหนดส่วนประสมทางการตลาดจากลูกค้าเป็นหลัก 
และงานวิจัยของกิรติพงษ์ ปัญญาเรือง (2559) ได้ศึกษา กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ตามแนวคิดของ Balance Scorecard ของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแปรรูปอาหารของจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในภาพรวม 
        สมมติฐานที่ 3 ความได้เปรียบในการแข่งขันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่าน
ร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook 

ความได้เปรียบในการแข่งขันได้แก่ ด้านการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภคในกลุ่ม Facebook มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ด้านการสร้างความแตกต่าง ซึ่งกล่าวได้ว่า ผู้บริโภคในกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการ PlayStation ผ่าน
ร้านค้าปลีก โดยค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้ากับลูกค้า การเอาใจใส่ในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย 
ร้านค้าเป็นที่รู้จักมีจุดเด่นชัดเจน รวมถึงการจัดจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพไม่แตกหักเสียหาย ทั้งนี้การมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการสร้างความแตกต่างมีความสัมพันธ์กัน (อนิวัช แก้วจ านงค์, 2555, น. 110-118) 
เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถท าได้ผ่าน Social media หรือด้วยการพูดคุยสอบถาม
ข้อมูล โดยทางร้านค้าปลีกแต่ละร้านต่างมีช่องทางการสื่อสารเป็นของตนเอง เช่น Line Official, Facebook ของร้าน 
เป็นต้น ร้านค้าปลีกสามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการพูดคุยสอบถามความต้องการกับลูกค้าได้
โดยตรง ท้ังยังส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าในการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการสร้าง
ความแตกต่าง ซึ่งลูกค้าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการ
สร้างความแตกต่างจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation ผ่านร้านค้าปลีก ของผู้บริโภค 
ในกลุ่ม Facebook 
 

ข้อเสนอแนะ 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม เป้ าหมายเป็นผู้ที่ มีอายุอยู่ ใน ช่วง 18 – 26 ปี  และมี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 

อยู่ ในช่วง 12,000 – 21,499 บาท เนื่ องจากเป็นผู้บริ โภคที่ มีการตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์ และบริการ PlayStation  
ผ่านร้านค้าปลีกมากที่สุด ดังนั้นบริษัทโซนี่  คอร์ปอเรชัน และร้ านค้าปลีกควรให้ความสนใจแก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้  
ในเรื่องการให้ข้อมูลสินค้าผ่านช่องทาง social network การส ารวจความคิดเห็นต่อแนวเกมที่ ให้ความสนใจ  
การส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าในการมุ่งตอบสนองความต้องการ รวมถึงการร่วมมือกับสถาบันทางการเงินเพื่อจัด
โปรโมช่ันให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานช่วงต้นที่มีรายได้ไม่มากนัก  
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับความได้เปรียบในการแข่งขัน
ภาพรวมจะเห็นว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับมีความสัมพันธ์โดยเป็นตัว
แปรที่มีความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้ากับความได้เปรียบในการแข่งขันรายด้านได้แก่ การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ในขณะที่การเป็นผู้น าด้านต้นทุนมี
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ความสัมพันธ์กับตัวแปรส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่ายมากที่สุด รองลงมาคือความ
สะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ และการสร้างความแตกต่างมีความสัมพันธ์กับตัวแปรส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ลูกค้า ด้านการสื่อสารกับลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ  

ทั้งนี้บริษัทโซนี่ คอร์ปอเรชัน และร้านค้าปลีก ควรให้ความสนใจในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีเกิดขึ้น
จากลักษณะการด าเนินงาน โดยอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และส่วนประสมการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ 
อีกทั้งยังเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของบริษัท และร้านค้าปลีกมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปเป็น  3 แนวทางเพื่อการด าเนินธุรกิจดังต่อไปนี้ 
แนวทางการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และแนวทางการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ควรมุ่งเน้นส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ และด้านการสื่อสารกับลูกค้า เช่น การจัด
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เกมหน้าร้านให้ง่ายต่อการเลือกซื้อของลูกค้า, ช่องทางการช าระค่าผลิตภัณฑ์เกมและร่วมรายการผ่อน
ช าระ การเลือกวิธีรับสินค้า รวมถึงการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง อัธยาศัยของ
พนักงานในการขายของที่ดีเป็นต้น 

แนวทางการเป็ นผู้ น าด้ านต้ นทุ น  ควรมุ่ ง เน้ นส่ วนป ระสมทางการตลาด ในมุ มมองของลู กค้ า  
ด้านต้นทุนที่ลูกค้าต้องจ่าย และด้านความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ลดเวลาในการสั่งซื้อ
สินค้า การอัปเดตราคาของผลิตภัณฑ์เกมเพื่อให้เหมาะสมอยู่เสมอ (เช่น ปรับราคาเกมหรืออุปกรณ์เสริมส าหรับการเล่น
เกมรุ่นเก่า, การปรับราคาตามค่าครองชีพ หรือตามสถานการณ์เศรษฐกิจ เป็นต้น) และการออกแบบช่องทางการจัด
จ าหน่ายและขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นส าคัญ และค านึงถึงความ
เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น และวัยท างานช่วงต้นที่มีรายได้ไม่มากนัก 

แนวทางการสร้างความแตกต่าง ควรมุ่งเน้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านการสื่อสารกับ
ลู กค้ า  แล ะค วาม สะดวกสบ ายที่ ลู ก ค้ า ได้ รั บ  ด้ วยก าร ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ ส่ วน ป ระสม ทางก ารตล าด 
ในมุมมองของลูกค้าเช่นเดียวกันกับแนวทางการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และแนวทางการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดย เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเพิ่มความไว้วางใจ (Trust)  
ความเช่ือมั่น (Credibility) การมีช่องทางการช าระค่าผลิตภัณฑ์เกมและร่วมรายการผ่อนช าระกับธนาคารได้หลายรูปแบบ 
การเลือกวิธีรับสินค้าได้ตามความต้องการ (การเดินทางไปท่ีร้าน, การจัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่ง)  

การตัดสินใจซ้ือ 
จากผลการวิจัยอิทธิพลของความได้เปรียบในการแข่งขันต่อการตัดสินใจซื้อ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ

ความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยประกอบด้วย 2 ด้านได้แก่ 
ด้านการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์เกมและอุปกรณ์เสริมมาจ าหน่ายตาม
ความต้องการจากลูกค้า การมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความใกล้ชิดกับลูกค้า 

ด้านการสร้างความแตกต่าง โดยการประชาสัมพันธ์ร้านค้าให้เป็นที่รู้จักและมีจุดเด่นชัดเจน (เช่น สามารถมอง
หาที่ตั้งร้านได้ง่าย, การจัดร้านค้าเป็นระเบียบ สะอาด, มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกมให้ลูกค้าได้ทดลอง เป็นต้น) มีบริการหลัง
การขายที่ดี และสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้า รวมถึงจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ (เช่น กล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
ไม่เสียหาย, สินค้าภายในกล่องไม่แตกหัก, การบรรจุสินค้าเหมาะสมต่อการส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่ง) อีกทั้งยังต้องค านึงถึง
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าสะสม ถุงผ้า หรือถุงกระดาษย่อย
สลายง่ายบรรจุสินค้า เป็นต้น 
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