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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ และ
ปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ ต บนเพจเฟสบุ๊ค ประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อ
สิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้สูตรไม่ทราบจานวนประชากรจึง
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มานได้แก่ t-Test, One Way Anova (F-test)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
ผลการวิจยั พบว่า (1) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (2) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการและด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าด้านที่มีอิทธิ พลมากที่สุด ได้แก่
ด้านกระบวนการ และน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านส่ งเสริ มการตลาด และมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 1.60 (3) ปัจจัยกลุ่ม
อ้างอิง ได้แก่ เพื่อนร่ วมงานมีอิ ทธิ พลต่อการซื้ ออุ ปกรณ์กีฬา , ผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ ตมีอิ ทธิ พลต่อการซื้ ออุ ปกรณ์กีฬา ,
พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการซื้ออุปกรณ์กีฬา , สมาชิกในครอบครัว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ ต
บนเพจเฟสบุ๊คอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 พบว่าด้านที่มีอิทธิ พลมากที่สุด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว มี
อิทธิ พลต่อการซื้ออุปกรณ์กีฬา และน้อยที่สุด ได้แก่ เพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลต่อการซื้ออุปกรณ์กีฬา และมีอานาจใน
การพยากรณ์ร้อยละ 50.40
คาสาคัญ: ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ,ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง,การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
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--------------------------------ABSTRACT
This Independent study is objective for (1) To study the demaphic , service marketing mix factors that affect
the decision to buy Football equipment Of Rome Sport shop on Facebook page And Reference Groups the decision to
buy Football equipment Of Rome Sport shop on Facebook page The target population used in this study was the
consumer who had bought souvenirs (consumer products) in Chachoengsao Province, which was infinite population.
Therefore, a group sampling of 400 people was implemented. A survey was used to collect information. To analyze
the data, the method of descriptive statistics, which included frequency, percentage, mean, standard deviation, and
the method of inferential statistics, which was composed of T-test, One Way Anova (F-test) and multiple regression
analysis, were conducted.
The study found that the majority of the respondents of (1) The demographic actors include gender, age,
education, status, occupation And average monthly income Affecting the decision to buy Rome Sport shop on
Facebook page, had statistical power of 0.05. (2) Marketing mix factors such as process and promotion Affecting the
decision to buy Rome Sport shop on Facebook page, had statistical power of 0.05. The most influential factors were
process and the least influential factor was promotion. They had predictive power of 1.60%.(3) The reference group
factors include co-workers influencing the purchase of sports equipment, internet users influencing the purchase of
sports equipment, sales staff influencing the purchase of sports equipment, family members Affecting the decision to
buy Rome Sport shop On Facebook page, had statistical power of 0.05. The most influential factors were family and
the least influential factor was colleagues. They had predictive power of 50.40%.
Keywords: MARKETING MIX FACTORS, REFERENCE GROUP, DECISION
1. บทนา
ปัจจุบนั กระแสการรักษาสุ ขภาพและการออกกาลังกายกาลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่ามกลางสภาพ
สังคมที่มีความเป็ นเมืองมากขึ้น การออกกาลังกายที่กาลังได้รับความนิยมคือ กีฬาฟุตบอล โดยกรความนิยมการออก
กาลังกายยังได้สร้างโอกาสทางธุ รกิจให้กบั ธุ รกิจ และจากการแข่งขันของกีฬาประเภทต่างๆ ที่มีประชาชนให้ความ
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สนใจเป็ นอย่างมาก เช่น กีฬาประเภทฟุตบอล กระแสความนิยมของฟุตบอลไทยที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นผ่านจานวน
ผูเ้ ข้าชมการแข่งขันในสนาม ได้รับความนิ ยมในช่วงของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทั้งการแข่งขันระดับทีม
ชาติและไทยลีกเพิ่มขึ้น จากผลสารวจของการแข่งขันฟุตบอล พบว่า ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ผูต้ อบแบบสอบถามมีการ
รับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยทางทีวีเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 75.0 ขณะที่การรับชมเท่าเดิมคิดเป็ นร้อยละ 17.4 และการ
รับชมน้อยลงคิดเป็ นร้อยละ 7.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ชื่นชอบฟุตบอล ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 74.6 รับชม
การถ่ายทอดการแข่งขันทั้งฟุตบอลลีกไทยและต่างประเทศทางทีวี โดยการแข่งขันฟุตบอลลีกที่มีการรับชมผ่านทาง
ทีวี 3 อันดับแรก คือ การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก (ร้อยละ 30.1) ขณะที่รองลงมา คือ การแข่งขันฟุตบอลพรี เมียร์ลีกของ
อังกฤษ (ร้อยละ 29.8) และการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาลี กของสเปน (ร้อยละ 19.6). ณ เวลานี้ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า
ความนิยมในกีฬาฟุตบอลของไทยยังพุ่งแรงต่อเนื่อง
ร้าน Rome sport จากแต่ก่อนเจ้าของร้านได้เ ป็ นนัก ฟุตบอลทีมชาติ และได้ผนั ตัว มาขายอุปกรณ์กีฬ าและ
ทาให้มีกลุ่มลูกค้าประจาเป็ นจานวนมาก และมีการขยายฐานลูกค้าโดยใช้สื่อออนไลน์ Facebook ทาให้สามารถได้
ลูกค้าจากทัว่ ทุกที่และทางร้านยังมีการอัพเดทสิ นค้าต่าง ๆสิ นค้ารุ่ นพิเศษและราคาของสิ นค้าเองในแบรนด์ Rome ที่มี
คุณภาพเทียบเท่ากับสิ นค้าแบรนด์ดงั ๆ อีกทั้งราคาที่ถูกกว่าทาให้มีผคู ้ นสนใจจานวนมากจากการ รี วิว ของผูใ้ ช้และ
นักฟุตบอลทีมชาติที่ได้มาโฆษณาสิ นค้าตัวอย่างให้ดู ทาให้ทางร้านเป็ นแบรนด์ที่ติดตลาดแถวเขต ดอนเมืองและ
พื้นที่ต่างๆ
จากข้อ มูลข้างต้น ร้ านขายอุ ปกรณ์กีฬา ยังสามารถทาการขยายฐานผลิ ตภัณฑ์และขยายสาขาออกไปได้
เนื่องจากคู่แข่งในแต่ละพื้นที่มีจานวนน้อยอีกทั้งยังเป็ นร้านขนาดย่อม ทาให้ผวู ้ ิจยั นาทฤษฎีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้กบั
ร้านและตัวของสิ นค้า ทั้งปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ และปัจจัยกลุ่มอ้างอิงเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจสามารถพัฒนา
ไปได้อย่างรวดเร็ ว
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษา ลักษณะบุคคล ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ
Facebook
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook
3. เพื่อศึกษาปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ ตบน
เพจ Facebook
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook ที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์
กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook
3. ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มเพื่อน กลุ่มที่ทางาน กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ต ผูม้ ีชื่อเสี ยง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ขาย สมาชิกในครอบครัว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ Facebook
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- อาชีพ
- สถานภาพ
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
Belch and Belch (2005 อ้างถึงใน อัจฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
- ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ด้านบุคลากร
- ด้านราคา
- ด้านกระบวนการ
- ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจาหน่ าย - ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด
(Stanton, William, Buskirk, Richard, Spiro และ Rosam (1991)

การตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ กีฬา
ฟุตบอลของเพจ Facebook
ของร้ าน Rome สปอร์ ต

การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
- กลุ่มเพือ่ น
- กลุ่มที่ทางาน
- กลุ่มผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ต
- ผูม้ ีชื่อเสี ยง
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานขาย
- สมาชิกในครอบครัว
(Lamb, Hair & McDaniel, 1992)

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการวิจยั นี้ ทาให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรสาดของส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล
ของ ร้าน Rome สปอร์ ตบนเพจ Facebook ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ โภค เพื่อผูป้ ระกอบการ
จากนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิด
ความรู ้พอใจมากขึ้น
2. ผลการวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ตบนเพจ ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ผลการวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยกลุ่มอ้างอิงทีม่ ีอิทธิพลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ
ร้าน Rome สปอร์ ตบนเพจ Facebook เพื่อนามาศึกษาและกาหนดนโยบายของทางร้านเพื่อเพิ่มการตัดสิ นใจซื้อของ
ลูกค้า ให้ทางร้านไปพัฒนาในอนาคต
4. ผลของการวิจยั นี้ ทาให้ทราบถึ งข้อ มูลผูส้ นใจศึก ษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
อุปกรณ์กีฬาฟุตบอลของ ร้าน Rome สปอร์ ตบนเพจ Facebook สามารถนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับอ้างอิงหรื อ
ทาการศึกษาเพิ่มเติมได้ในอนาคต
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6. การทบทวนวรรณกรรม
6.1 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนบุคคล
Belch and Belch (2005 อ้ า งถึ ง ใน อั จ ฉรา นพวิ ญ ญู ว งศ์ , 2550) ในงานวิ จ ั ย นั ก ศึ ก ษา ตั ว แปรด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้โดยนามาเชื่อโยงกับความต้องการพฤติกรรม การตัดสิ นใจ และอัตรา
การใช้บริ การ ซึ่ งจะมีประสิ ทธิ ผลต่อการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ส่งผลต่อพฤติก รรมการตัดสิ นใจที่มีแนวโน้มที่
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ในความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล
6.2 แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ความหมายส่ วนประสมทางการตลาด ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่ องมือหรื อปั จจัยทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ที่ ธุ รกิจใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หรื อเพื่อ กระตุน้ ให้กลุ่มลูกค้าเปูาหมายเกิไว้แตกต่างกันดังนี้ Stanton, William, Buskirk, Richard, Spiro และ Rosam
(1991, p. 641) ได้ให้ ความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดว่า เป็ นการรวมกันของส่ วนประกอบสาคัญ 4 ตัว คือ
สิ นค้า โครงสร้างราคา ระบบการกระจายสิ นค้าและกิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งรวมอยู่ในโปรแกรม การตลาด
ประกอบด้วย 7Ps
6.3 แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยกลุ่มอ้างอิง
ประเภทของกลุ่มอ้างอิง (Lamb, Hair & McDaniel, 1992) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิงสามารถ แบ่งออกได้เป็ น 2
กลุ่มใหญ่คือ
1. กลุ่ มอ้างอิ งโดยตรง (Direct Reference Groups) ได้แก่ กลุ่ มบุค คลซึ่ งบุค คลหนึ่ ง เกี่ ยวข้อ งเป็ นสมาชิก
โดยตรงในลัก ษณะเผชิ ญ หน้ากัน (Face-to-Face Membership) อันเป็ นการ สัมผัส กับบุค คลเหล่ านี้ โดยตรงอย่า ง
ใกล้ชิด ซึ่งสมาชิกในกลุ่มเหล่านี้ สามารถแบ่งย่อยออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มสมาชิกปฐมภูมิ
1.2 กลุ่มสมาชิกทุติยภูมิ
2. กลุ่มอ้างอิงทางอ้อมได้แก่ กลุ่มซึ่ งบุคคลไม่ได้เป็ นสมาชิก โดยตรงในปั จจุบนั แต่ตนเองปรารถนาและ
ใฝ่ ฝันอยากเข้าไปร่ วมเป็ นสมาชิกด้วยในอนาคต หรื อ ตนเองพยายามที่จะหลีกหนี ไม่ตอ้ งการเข้าไปเกี่ยวข้อ งด้ว ย
ดังนั้น กลุ่มอ้างอิงจึงแยกออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มในฝัน กับกลุ่มไม่พึงประสงค์
2.1 กลุ่มในฝัน
2.2 กลุ่มไม่พึงประสงค์
6.4 แนวคิดและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรณ เสรี รัตน์ (2552) กระบวนการหรื อขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ (Buyer’ s Decision Process) เป็ นลาดับ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ ของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย การรับรู ้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้อ กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือของ ผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1) การตระหนักถึงความต้องการ
2) การค้นหาข้อมูล
3) การประเมินทางเลือก
4) การตัดสิ นใจซื้อ
5) พฤติกรรมหลังการซื้อ
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7. การดาเนินการวิจัย
7.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้า ที่ เ คยซื้ อ อุ ป กรณ์กี ฬ า
ฟุตบอล ของลูกค้าร้านโรมสปอร์ ตบนเพจเฟสบุ๊ ค เนื่ องจากประชากรมีจานวนมากและไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรของ W.G. Cochn ได้กาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่างและใช้วิธีเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงเฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ของลูกค้าร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊ ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่
Cronbach’s Alpha ตั้งแต่ 0.730 - 0.886 ซึ่งมากกว่า 0.700 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาเสนอเป็ นตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อ ใช้อ ธิ บายข้อมูลเบื้อ งต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเ คราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ที่ต้ งั ไว้ ด้ว ยเครื่ อ งมือทางสถิติใช้ส ถิติ : t-Test , One Way Anova (F-test),
Multiple Regression Analysis โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 400 ชุด โดยแต่
ละชุดประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ อายุ การศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 6 ข้อคาถาม
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้าน Rome สปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊
ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีการ
กาหนดในการพิจารณา 5 ระดับ ตามระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 35 ข้อคาถาม
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้าน Rome สปอร์ ตบนเพจเฟสบุ๊ค ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) ตามแบบลิ เคิ ร์ ท (Likert Scale) โดยมีการก าหนดในการ
พิจารณา 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ คาถาม
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้าน Rome สปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊ ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ จานวน 5 ข้อคาถาม
7.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการทดสอบ ความเชื่อมัน่ (Reliability) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเมื่อ
นาไปใช้กบั กลุ่มทดลอง จานวน 30 ชุด มีค่าความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.940 โดยคาถามแต่
ละด้านมีระดับความเชื่อมัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.744 – 0.886
7.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ (1) การวิเ คราะห์ สถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนาเสนอเป็ น
ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อ ใช้อ ธิ บายข้อมูลเบื้อ งต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง (2) การวิเ คราะห์ขอ้ มูล สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential
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Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน ที่ต้ งั ไว้ ด้ว ยเครื่ อ งมือทางสถิติใช้ส ถิติ : t-Test , One Way Anova (F-test),
Multiple Regression Analysis โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน สามารถจาแนกข้อมูลด้านลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ เพศหญิงจานวน 239 คน (ร้อยละ 59.80) อยูใ่ นช่วงอายุ 30 - 39 ปี จานวน 92
คน (ร้อยละ 23.00) ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) มีสถานภาพ
โสดมากที่สุด จานวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 79 คน (ร้อยละ 19.80)
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาทมากที่สุด จานวน 134 คน (ร้อยละ33.50)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่ วนประสมการตลาด สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบ ถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีความคิ ดเห็ นต่ อ ด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่สุ ด โดยอยู่ในระดับมากที่สุ ด (X̅ = 4.24) รองมา
ด้านราคา โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.15) และน้อยที่สุดด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.07)
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูล ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่มีความคิ ดเห็ นต่อ
การการตัดสิ นใจซื้ อของฝาก (สิ นค้าบริ โภค) ในจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.07) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจซื้ อจากการค้นหาสิ นค้าที่เหมาะแก่
การนาไปฝากคนในครอบครัวและเพื่อนมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.27) รองลงมาตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ที่เ ป็ นของขึ้ นชื่ อ หรื อ นิ ยมแก่ ก ารนาไปฝากโดยอยู่ในระดับมากที่สุ ด (X̅ = 4.26) และน้อ ยที่สุ ดตัดสิ นใจซื้ อ จาก
การเชิญชวนของพ่อค้าแม่คา้ โดยอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.53)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสรุ ปได้ว่า พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.01) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระดับความ
คิดเห็นต่อด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด (x̄= 4.14) และน้อยที่สุดคือ ด้านบุคคล (x̄= 3.94)
ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยกลุ่มอ้างอิงสรุ ปได้ว่า พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x̄= 3.27) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นต่อกลุ่มเพื่อน มีอิทธิพลต่อการ
ซื้ อ อุปกรณ์กีฬา มากที่สุด (x̄= 3.39) รองลงมาคือ เพื่อนร่ วมงาน มีอิทธิ พลต่อการซื้ อ อุปกรณ์กีฬา (x̄= 3.32) และน้อย
ที่สุดคือ ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง มีอิทธิพลต่อการซื้อ อุปกรณ์กีฬาโดยอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄= 3.21)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
ระดับความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄= 3.01, S.D.= 1.00) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อจากตัวสิ นค้า มากที่สุด (x̄= 3.18, S.D.=
1.15) รองลงมาคือ ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อจากราคาของสิ นค้า (x̄= 3.11, S.D.= 1.10) และน้อยที่สุดคือ ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อจาก
สถานที่ต้ งั ของร้านค้า (x̄= 3.05, S.D.= 1.10)
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9. การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 ปัจจัยประส่ วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ส่ งผลการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
ผลการทดสอบ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
t-test
สอดคล้องกับสมมติฐาน
อายุ
F-test
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
F-test
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สถานภาพ
F-test
สอดคล้องกับสมมติฐาน
อาชีพ
F-test
สอดคล้องกับสมมติฐาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
สอดคล้องกับสมมติฐาน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยประส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู ง สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ส่ งผลการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุค๊ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจ
เฟสบุค๊ ด้วยวิธี Backward ครั้งที่ 6
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
Std.
b
B
t
Sig.
Tolerance
VIF
การตลาดบริ การ
Error
Constant
2.906 0.281
10.326 0.000
ด้านส่ งเสริ มการตลาด(X4)
- 0.244 0.102 - 0.185 - 2.384 0.018
0.410
2.440
ด้านกระบวนการ(X6)
0.295 0.101 0.225 2.905 0.004
0.410
2.440
2
2
R = 0.145 R = 0.021 Adj. R = 0.016 SEE = 0.996 F = 4.247 Sig = 0.015
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่ วนประ ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ ต บนเพจเฟสบุ๊คที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนอยูใ่ นรู ปสมการสมการคะแนนดิบ
Ŷ = 2.906 – 0.244 (X4) + 0.295 (X6) + 0.722 และมีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 1.6 (Adjusted .R2 = 0.016)
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัย กลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ร้านโรมสปอร์ต โดยวิธี Backward ครั้งที่ 3
ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง

b

Constant
0.722
เพื่อนร่ วมงานมีอิทธิพลต่อการ
0.160
ซื้ออุปกรณ์กีฬา(R2)
ผูใ้ ช้อินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อ
0.198
การซื้ออุปกรณ์กีฬา(R3)
พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อการ
0.160
ซื้ออุปกรณ์กีฬา(R5)
สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพล
0.211
ต่อการซื้ออุปกรณ์กีฬา(R6)
R = 0.713 R2 = 0.509 Adj. R2 = 0.504
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Std.
Error

B

0.123

t

Sig.

5.870

0.000

Tolerance

VIF

0.063

0.170

2.538

0.012

0.276

3.623

0.075

0.207

2.643

0.009

0.203

4.925

0.083

0.171

1.925

0.050

0.158

6.342

0.076

0.224

2.786

0.006

0.192

5.204

SEE = 0.707 F = 102.303 Sig = 0.000*

จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัย กลุ่ มอ้างอิ ง ได้แก่ เพื่อ นร่ ว มงาน ผูใ้ ช้อิ นเตอร์ เ น็ ต พนัก งานขาย สมาชิ ก ใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ ต บนเพจเฟสบุค๊ ที่ระดับ 0.05 สามารถเขียนอยู่ใน
รู ป สมการสมการคะแนนดิ บ Ŷ = 0.722 + 0.160 (R2) + 0.198 (R3) + 0.160 (R5) + 0.211 (R6) และอ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 50.4 (Adjusted .R2 = 0.504)
10. การอภิปรายผล
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ต บนเพจเฟสบุ๊คอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ 1)ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การที่ต่างกัน โดยผลจาก
แบบสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูห้ ญิงจะส่ วนใหญ่ อาจจะเป็ นเพราะว่าส่ วนใหญ่ผหู ้ ญิงมีความละเอียดในการเลือก
สิ นค้า และมีการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์กีฬามากกว่าเพศชาย 2)ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ จากตัวตัวอย่าง 2 กลุ่มวัย เด็กมีความแตกต่างกันกับกลุ่มผูส้ ู งอายุท้ งั ทัศนคติการซื้ อและการเลือกซื้อสิ นค้า
จากร้านหรื อห้างสรรพสิ นค้า ที่ต่างซึ่ งมีความพึงพอใจในการซื้อที่แตกต่างกัน 3)ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาที่สูงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสู งเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคสอบถามถึงขั้นตอนการผลิตของทางร้านว่ามีคุณภาพ
หรื อไม่อีกทั้งสอบถามราคาเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง 4)ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ สถานภาพโสดมีการซื้ อสิ นค้าน้อย
กว่ากลุ่มที่มีสถานภาพสมรสเนื่องจากกลุ่มที่มีสถานภาพสมรสอาจมีบุตรซึ่ งอยู่ในช่วงที่ชอบออกกาลังกาย ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อที่ต่างกัน 5)ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอาชีพ กลุ่มลูกค้าที่เกษียณและทางานประจา กลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิ พลต่อ
กิจกรรมการออกกาลังกายและการเลือกซื้อสิ นค้าอีกทั้งมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าที่แตกต่างกัน 6)ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านราย
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ด้านรายได้กลุ่มผูซ้ ้ือได้แบ่งความพึงพอใจในการซื้อออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีรายได้ต่าและกลุ่มผูม้ ีรายได้สูงมีรสนิ ยมใน
การเลือกซื้อสิ นค้าจากสถานที่ที่ต่างกันอีกทั้งคุณภาพและราคาที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตักาบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า ร้านโรม
สปอร์ ตลูกค้าชอบตัวสิ นค้าที่มีประกันและได้ทดลองสิ นค้าดังนั้น ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้ง่ายส่ งผลให้การ
ส่ งเสริ มทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของลูกค้าที่ง่ายขึ้น
สมมติ ฐานข้อ ที่ 3 พบว่า ปั จจัย กลุ่ มอ้างอิ ง ได้แก่ ได้แก่ เพื่อ นร่ ว มงาน ผูใ้ ช้อิ นเตอร์ เ น็ ต พนัก งานขาย
สมาชิกในครอบครัว ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้านโรมสปอร์ ต อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่
มีค วามสั มพันธ์ก ับความพึงพอใจของลู ก ค้าร้ านโรมสปอร์ ตบนเพจเฟสบุ๊ค ปั จ จัยกลุ่ มอ้างอิ งที่ก ล่ าวมาข้างต้น มี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์กีฬาเนื่ องจากอิทธิพลทางสังคมและสภาพแวดล้อมของผูซ้ ้ื อซึ่งส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อ
11. ข้ อเสนอแนะ
1) ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ร้านโรมสปอร์ตควรพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกเพศจากผลการวิจยั
พบว่ามีจานวนเพศหญิงที่สนใจซื้อและตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากกว่าเพศชายฉะนั้นควรออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มเพื่อ
เพิ่มช่องทางการเลือกซื้อให้กบั เพศหญิง ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
2) ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ จากผลการวิจยั พบว่าผูท้ ี่มีอายุ 30 ปี ข้ ึนไปมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจาก
ทางร้านมากที่สุดฉะนั้นควรออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับผูซ้ ้ือรวมถึงตอบสนองความต้องการของ
ผูซ้ ้ือมากขึ้นเช่นมีการให้ทางลูกค้าออกแบบตัวสิ นค้าแบบลูกค้าชอบ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
3) ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา การศึกษารตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมากทั้งในด้านของราคาและ
ตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงรายละเอียดในการผลิตฉะนั้นควรมีรายละเอียดในการผลิตและกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ผซู ้ ้ือรู ้ถึง
ข้อมูลสิ นค้าและสามารถ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
4) ปั จ จัยส่ ว นบุค คล ด้านสถานภาพ สถานภาพส่ งผลให้ก ารตัดสิ นใจซื้ อ ทาได้ง่ายจากงานวิจ ัยพบว่า
สถานภาพโสดมีกาลังการซื้อสิ นค้ามากที่สุดฉะนั้นการทาผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ทนั สมัยและมีการอัพเดทเรื่ อย
ๆส่ งผลต่อการกระตุน้ การซื้อสิ นค้าของคนกลุ่มนี้ให้เกิดการซื้อซ้ าเรื่ อย ๆ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5) ปั จ จัยส่ ว นบุค คล ด้านอาชี พ กลุ่ มอาชี พหลัก ที่ซ้ื อ สิ นค้าร้ านโรมสปอร์ ตส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกลุ่ มลู ก ค้า
ข้าราชการจากข้อมูลการวิจยั ควรจัดโปรโมชัน่ และสปอนเซอร์เพื่อทาการผูกขาดการให้กบั ศูนย์ราชการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ลูกค้าที่แน่นอนและฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
6) ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านรายได้ กลุ่มวัยกลางคนที่ทางานมีรายได้แน่นอน ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้าของทางร้านจากผลวิจยั พบว่ากลุ่มคนรายได้นอ้ ยมีการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากที่สุดฉะนั้นควรทาสิ นค้าที่มีตน้ ทุน
ต่าและสามรถใช้งานง่ายเพื่อกระตุน้ ความต้องการซื้อของลูกค้าผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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7) ปั จจัยส่ วนประสมทางตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ ร้านโรมสปอร์ ตควรมีนโยบายการเปลี่ ยน
สิ นค้าที่ง่ายขึ้นควรลดข้อจากัดของการเคลมสิ นค้าที่มีความยุ่งยากและขั้นตอนการสั่งสิ นค้าและส่ งสิ นควรเพิ่มช่อง
ทางผ่านตัวแทนจาหน่ายซึ่งเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
8) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เนื่องจาก โปรโมชัน่ บางตัวเกิดความ
จ าเจกับลู ก ค้า เช่ นการและการแจกของเพียงเล็ก น้อ ยหรื อ ของที่แ จกไม่เ กี่ ยวกับตัว ของสิ นค้า ซึ่ งทางลู ก ค้าไม่มี
ความรู ้สึกต่อการตัดสิ นใจควรปรับเปลี่ยนตัวโปรโมชัน่ เพื่อให้ลูกค้าสนใจ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
9) ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง เนื่องจากเจ้าของร้านโรมสปอร์ตเป็ นนักฟุตบอลเก่า จึงมีการรี วิวสิ นค้าโดยใช้ ประวัติ
และเชี่ยวชาญในอดีตมาใช้ค่อนข้างมาก ทาให้กลุ่มอิทธิ พลผูม้ ีชื่อเสี ยงคนดังเป็ นบุค คลในอดี ตควรทาการอัพ เดท
โฆษณาและพรี เซนเตอร์ในการทาการโฆษณา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์กีฬาจากร้านขายอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ ว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างไร
2) ควรศึกษาปัจจัยอื่น ที่ส่งผลและกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค ร้านโรมสปอร์ตบนเพจเฟสบุค๊
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