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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพ่ือศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการร้านตดั

ผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อทศันคติท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อ

บรรทั ดฐานของกลุ่ มอ้ าง อิ ง ท่ี มี ต่ อการใช้ บ ริ การ ร้ านตั ดผมชายแบบเดลิ เวอ ร่ี ในกรุ ง เททพมหานคร  

4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้ใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี

ในกรุงเทพมหานคร 5) เพ่ือศึกษาอิทธิพลร่วมของทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อร้านตดัผมชายแบบ 

เดลิเวอร่ี ต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริโภคเพศ

ชายในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 19-39 ปี จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

พหุคูณ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05ผลการวิจยัพบว่า  1) การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เก่ียวกบัธุรกิจ

บริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี พบว่ามีการเปิดรับในระดบันานๆคร้ัง 2) การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ มี

อิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 18.1 3) การเปิดรับการส่ือสาร

การตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มีอิทธิพลต่อการบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5.6  4) 

การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร  

20.3 5) ทศันคติการใชบ้ริการและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิ

เวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.7  
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ขอ้เสนอแนะ ผูป้ระกอบการควรนาํการส่ือสารการตลาดเป็นช่องทางในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการ

ให้บริการร้านตดัผมชายแบบออนไลน์ โดยการโฆษณาลงใน Facebook,  Instagram และ YouTube ซ่ึงผูบ้ริโภคมีการ

ใชง้านมากท่ีสุด และนาํไปพฒันาร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

คาํสําคญั: การส่ือสารการตลาดออนไลน์  ร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอร่ี  ทฤษฎีการกระทาํด้วยเหตุผล 

 

Abstract 

This research aimed: 1) to study online marketing communication of haircut delivery services in Bangkok, 

2) to study the influence of online marketing communication on customers’ attitude, subjective norm and intention to 

use haircut delivery services, 3) to study the influence of online marketing communication on subjective norm to use 

haircut delivery services in Bangkok;  4) to study the influence of online marketing communication on the intention 

to use haircut delivery services in Bangkok;  5) to study the influence of attitude and subjective norm  affect to use 

haircut delivery services in Bangkok.  The sample consisted of 400 male consumers in Bangkok aged 19-39 years. A 

questionnaire was used as a tool to collect data. Data analysis was conducted using statistics including frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple analysis at a significance level of 0.05.The result of research found 

that 1) online marketing communication tools about haircut delivery services was exposed infrequently.; 2) The 

exposure to online marketing communications influenced the attitude towards using haircut delivery services in 

Bangkok at  18.1%.  3) The exposure to online marketing communications via Facebook influenced the attitude 

towards using haircut delivery services in Bangkok 5.6%; 4) The exposure of online marketing communications 

influenced the intention of using haircut delivery services at 20.3% 5)   Attitude and subjective Norm influenced the 

intention to use haircut delivery services at 37.7%Entrepreneurs were recommended to apply online marketing 

communication via Facebook, Instagram, and YouTube mostly used by consumers to improve their services.  

 

Keywords:  Online Marketing communication, barber shop delivery, Theory of Reasoned Action 

 

1. บทนํา 

ธุรกิจการบริการนบัเป็นหน่ึงในภาคธุรกิจหลกัท่ีสําคญัในการสนบัสนุนการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม

ในระดบัประเทศและระดบัโลก นอกจากธุรกิจร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นสินคา้ยอดฮิตคนตอ้งกินตอ้งใชทุ้กวนั งาน

บริการอยา่ง ร้านตดัผม ก็เป็นอีกหน่ึงการลงทุนท่ีน่าสนใจเพราะไม่ว่าอย่างไรคนเราก็ตอ้งใชบ้ริการร้านตดัผมแมทุ้ก

วนัน้ีร้านตดัผมจะมีการเปิดแข่งขนักนัจาํนวนมาก เน่ืองจากธุรกิจประเภทน้ี เป็นธุรกิจท่ีมีวิธีการจดัตั้งและเร่ิมตน้ธุรกิจ

ค่อนขา้งง่าย เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดทะเบียนกบัธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่ายุคไหนสมยัใดคนเราทุกคนก็ยงัตอ้งใช้

บริการร้านตดัผมอยู่เสมอ ไม่ไดพู้ดถึงการลงทุนในลกัษณะของร้านเสริมสวยท่ีมีบริการสารพดัทั้งออกแบบทรงผม 
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ยอ้มสีผม ดดัผม ฯลฯ แค่การลงทุนเปิดร้านบาร์เบอร์หรือตดัผมท่านชายเพียงอย่างเดียวก็มีรายไดท่ี้ดีไม่แพก้ันใน

ปัจจุบนัธุรกิจร้านตดัผมชายไดรั้บความนิยมมากข้ึนโดยพิจารณาจากผลสํารวจของสํานกังานสถิติแห่งชาติและการ

ประมาณการพบว่าร้านตดัผมชายทัว่ประเทศในปี 2561 ประมาณ 200,000 แห่ง และในจาํนวนน้ีมีไม่ถึงร้อยละ 10 ท่ีมี

การแจง้ขอจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ การแจง้ขออนุญาตประกอบกิจการและการจดทะเบียนพานิชย ์ธุรกิจบริการ

เก่ียวกบัร้านตดัผมชาย พบว่ามีเงินหมุนเวียนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบริการร้านตดัผมชายมากกว่า 2,000 กว่าร้าน และ 

คาดว่าจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัจาํนวนของสถาบนัท่ีเปิดสอนเก่ียวกบัการศึกษาและอบรมช่างเสริมสวย ท่ี

มีอตัราการเพิ่มข้ึนของนกัเรียนทุกปี (มชัชิมา เปรมพลูสวสัด์ิ, 2554)  

ร้านตดัผมชาย ท่ีเปิดให้บริการเพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ กลุ่มเป้าหมายคือเพศชายและทอมบอย ท่ี

ตอ้งการรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีดูดี เพ่ือเสริมสร้าง บุคลิกภาพภายนอก การให้บริการของร้านตดัผมชาย จะมีบริการ

ออกแบบทรงผม ตดั-ซอย ทาํสี สระ เซ็ท ดดั ยืด เนน้การตดัผมกระแสซ่ึงมาจากเทรนด์แฟชัน่ยอ้นยคุท่ีผูช้าย ตอ้งการ

จะตดัผมแบบผูช้ายจริง ๆโดยเน้นการใชปั้ตเตอร์เล่ียนเป็นส่วนมาก ดว้ย แฟชัน่ในปัจจุบนัการเซ็ทผมท่ีทาํให้ดูเป็น

ธรรมชาติเบาสบาย แต่ยงัคงสะทอ้นความเป็นตวัตน ของตวัเองอยู่ ร้านตดัผมในปัจจุบนันาํเอา Concept ของ Barber 

ร้านตดัผมท่าน มาผสมผสานกบัร้านตดัผมสมยัใหม่ในยุค Salon เอาไวด้ว้ยกนั ท่ีสามารถ ให้บริการไดท้ั้งผูช้ายและ

ผูห้ญิงงานออกแบบทรงผม ไม่ใช่แค่การตดัผม แต่คืองานศิลปะท่ี ละเอียดอ่อน ซ่ึงสามารถสร้างความสุขให้แก่นัก

ออกแบบและผูท่ี้ไดรั้บงานศิลปะได ้แฟชัน่ และการเสริมสวยสามารถบ่งบอกความเป็นสไตล ์และตวัตนของผูบ้ริโภค

ได ้

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลตอ้งใชม้าตรการท่ีเขม้ขน้เพ่ือควบคุมการระบาด 

โดยไดเ้ร่ิมใชม้าตรการลอ็กดาวน์ ส่งผลให้เศรษฐกิจหยดุชะงกั โดยมาตรการต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต มี

ผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ  โดยประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน 

จากการท่ีนกัท่องเท่ียวคาดว่าจะลดลง 60% เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและต่างประเทศ และผลของตวั

ทวีคูณ ทาํให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีอาจหดตวั 5.4% จากกรณีท่ีไม่มีโรคระบาด (ศูนยวิ์จยักรุงศรี, 2563)  

การระบาดของ COVID-19 แต่ก็แพร่กระจายไปในวงกวา้งอยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดความหวาดระแวงไปทัว่ หลายอยา่ง

ชะลอตวั ไปจนถึงขั้นหยดุชะงกั แต่ในทางกลบักนัก็กระตุน้ให้เกิดการปรับเปล่ียนเพ่ือเป็นทางเลือกสู่ทางรอดมากข้ึน   

ไดส่้งผลให้ร้านเสริมสวยและร้านตดัผมตอ้งปิดตวัลงชัว่คราว และเร่ิมเปิดให้บริการอีกคร้ัง ภายใตม้าตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดของ COVID-19   อย่างเขม้ขน้ แต่ก็ยงัทาํให้ลูกคา้กงัวล ไม่อยากไปตดัผมในร้าน อาจจะดว้ยความ

เขม้งวดในการปฏิบติัตวัป้องกนัโรคในร้าน รวมถึงไม่อยากเสียเวลาเดินทาง รถติด ฝนตก กลวัติดเช้ือโรค COVID-19   

อยา่งไรก็ตาม หากหนุ่มสาว คนทาํงาน นกัธุรกิจ ผูสู้งอาย ุเด็กนกัเรียน ท่ีผมยาวและอยากเปล่ียนทรงผม ไม่ตอ้งกงัวล

อีกต่อไป เพราะปัจจุบนัไดมี้ร้านตดัผมหลายแห่ง เปล่ียนรูปแบบการใหบ้ริการลูกคา้ มาเป็นบริการตดัผมและเสริมสวย

แบบเดลิเวอร่ีนอกสถานท่ี ผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ช่องทาง  Website YouTube Facebook Instagram Line 

การใชเ้วบ็ไซตเ์คร่ืองมือสืบคน้ (Search Engine Optimization) ไม่ว่าลูกคา้จะอยูท่ี่พกัอาศยั คอนโดมิเนียม และอ่ืน ๆก็

สามารถเสริมหล่อ เสริมสวย ไดอ้ย่างสะดวก สบายใจ แต่ก่อนท่ีตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านตดัผมเดลิเวอร่ี ตอ้งยึด
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องคป์ระกอบหลายอยา่ง ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียงของร้าน ประสบการณ์ของผูบ้ริหารหรือเจา้ของร้าน รวมถึงทีมงานช่าง 

และอ่ืน ๆ จากกระแสโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่การแข่งขนัอยา่งรุนแรงในยคุปัจจุบนัมี

ถึงการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ให้มีความทนัสมยั รวดเร็ว และดว้ยเหตุผลดงักล่าวมีผลวิถีชีวิต ทาํให้การใชชี้วติเน้น

ความคล่องตวั สะดวกสบาย และดว้ยสถานการณ์ท่ีรีบเร่งนั้นคุณภาพชีวิตก็จะลดลง จากสถานการณ์ดงักล่าวทาํให้

ธุรกิจร้านตดัผมชาย  เร่ิมมีการปรับตวัตามสถานการณ์ปัจจุบนัและไดเ้พิ่มการบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีข้ึนมา

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคสะดวกสบายไม่ตอ้งรอท่ีร้าน ง่ายต่อการติดต่อ ซ่ึงเหมาะกบัช่วงท่ีเกิดการระบาดของ COVID-19 

 จากแนวคิดและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้วิ้จยัสนใจศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์

ต่อทศันคติ บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร

เพ่ือศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ ทศันคติ บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการ

ร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร และอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อทศันคติท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี อิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อ

การใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีและอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้ใช้

บริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร และอิทธิพลร่วมของทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ี

มีต่อร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร เพ่ือได้

แนวทางสาํหรับผูป้ระกอบการนาํการส่ือสารการตลาดเป็นช่องทางในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการให้บริการ

ร้านตดัผมชายแบบออนไลน์ให้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ดว้ยการโฆษณาลงในส่ือท่ีผูบ้ริโภคมีการใชง้านมากท่ีสุด และ

นาํไปต่อยอดและพฒันาร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยมีสมมติฐานการวิจยัดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการร้านตดัผมชาย

แบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการ

บริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบ

เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบ

เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูใ้ช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอร่ีใน

กรุงเทพมหานคร  

2) เพ่ือศึกษาทศันคติ บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี

ในกรุงเทพมหานคร  

3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อทศันคติท่ีมีต่อการใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบ 

เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร  

4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเททพมหานคร  

5) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีต่อความตั้งใจท่ีจะเขา้ใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบ

เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร  

6) เพ่ือศึกษาอิทธิพลร่วมของทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี ต่อ

ความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

 

3. อุปกรณ์และวิธีการ / วิธีดําเนินการวจิัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร คือผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคเพศชายในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 19-39 ปี การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปของ (Yamane, 1973) โดยกาํหนดความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 

95 % และค่าระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีผูวิ้จยัยอมรับไดไ้ม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 
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3.2 ขัน้ตอนการวิจัย  

การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การสุ่มเขตแบบชั้นภูมิ แบ่งเขตในกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 3 เขตการปกครอง ไดแ้ก่ เขตชั้นใน เขตชั้นกลาง และเขตชั้นนอก นาํช่ือเขตต่างๆ มาสุ่มเขตทั้งหมดจาํนวน 10 

เขต ตามสัดส่วนจริง ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มคนแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วนจริงของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเก็บขอ้มูลเพศชาย จาก 

10 เขต จนครบ 400 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี โดยไดแ้บ่งคาํถามออกเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัการเปิดรับการ

ส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อร้าน

ตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบับรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อร้านตดัผม

ชายแบบเดลิเวอร่ี ส่วนท่ี 5 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจง ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

2. การวิเคราะห์สติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  ใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ถดถอย

เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA)   โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

4. ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

4.1 ผลการวิจัย 

4.1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอาย ุ 25-

34 ปี ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ 18-24 ปี  ร้อยละ 41 อายุระหว่าง 35-38 ปี  ร้อยละ 14.8 และ อายุ 39 ปี ร้อยละ 1.0 มี

การศึกษาระดบัระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 70.3 รองลงมาคือ ปริญญาโท  ร้อยละ 5.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,000-

20,000 บาท ร้อยละ 42.8 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท  ร้อยละ 23.3 มีอาชีพ  นิสิต/นกัศึกษา  

ร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตวั  ร้อยละ 27.3, พนกังานเอกชน  ร้อยละ 22.8 

 4.1.2 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เก่ียวกบัธุรกิจบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่ง มีการเปิดรับส่ือสารการตลาดออนไลน์ในระดบันานๆคร้ัง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32)  ส่วนใหญ่เปิดรับ

ส่ือสารการตลาดออนไลน์ในระดบับางคร้ัง โดย อนัดบั 1 ไดแ้ก่ Facebook  (ค่าเฉล่ียเท่ากนั 2.78) อนัดบั 2 Instagram 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71) อนัดบั 3 ในระดบันาน ๆ คร้ัง คือ YouTube  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ) Search Engine Optimization 

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.93) และ website (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.88) และ Line Official  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.66) ตามลาํดบั 
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าระดบัของตวัแปรพบว่า ทศันคติท่ีมีต่อร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.06) บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09) และ

ความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.37) 

4.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน   

 สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการร้านตดัผมชาย

แบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการ

ร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถร่วมกนัอธิบายการ

แปรผนัต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามทศันคติของกลุ่มอา้งอิงซ่ึงเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 18.1 และ 

ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติการใช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร เรียงตามลาํดับคือ 

Instagram (β= .269), Website (β= .181),  Line Official (β= .175) และ YouTube  (β= .175) ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุของการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการร้านตดัผม

ชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ B β t Sig 

Website .163 .181 3.185 .002* 

YouTube .112 .163 2.172 .030* 

Facebook .121 .183 1.925 .055 

Instagram .166 .269 3.231 .001* 

Line Official .175 .175 3.277 .001* 

Search Engine Optimization .074 .097 1.706 .089 

  Adjust R2 = 0.181, F=15.73, Sig =.000* 

    * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการ

บริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook มี

อิทธิพลต่อการบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถ

อธิบายการแปรผนัต่อความเช่ือท่ีจะคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงซ่ึงเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร  

ไดร้้อยละ 5.6 (Adjust R square=0.056) และจากการควบคุมตวัแปรอ่ืนๆใหค้งท่ี พบว่า Facebook มีค่าอิทธิพลท่ีระดบั 

.165 (β=.165) โดยอิทธิพลในทางบวกต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงของกลุ่มตวัอย่างใน

กรุงเทพมหานคร ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุของการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการ

บริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ B β t Sig 

Website .059 .061 .998 .319 

YouTube .052 .070 .867 .386 

Facebook .112 .165 2.015 .043* 

Instagram .014 .021 .231 .818 

Line Official .016 .015 .265 .791 

Search Engine Optimization .015 .018 .298 .766 

  Adjust R2 =0.056, F=4.92, Sig.=.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิ

เวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชาย

แบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร  และสามารถร่วมกนัอธิบายการแปรผนัต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามความตั้งใจใช้

บริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 20.3(Adjust R square=0.203) และตวัแปรการเปิดรับการ

ส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้บริการตัดผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานครเรียง

ตามลาํดบัคือ Instagram (β=.269)  Facebook (β=.200) และ Line Official  (β=.120) โดยมีอิทธิพลในทางบวกต่อความ

เช่ือท่ีจะคลอ้ยตามความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ดงัตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุของการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชาย

แบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร   

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ B β t Sig 

Website .080 .068 1.207 .228 

YouTube .046 .051 .695 .487 

Facebook .174 .200 2.139 .033* 

Instagram .217 .269 3.271 .001* 

Line Official .157 .120 2.266 .024* 

Search Engine Optimization .096 .096 1.702 .090 

Adjust R2 =0.203, F=17.99, Sig.=.000* 

   * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

สมมติฐานท่ี 4 ทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบ

เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติการใชบ้ริการและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะ

ใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานครไดอ้ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถร่วมกนั
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อธิบายการแปรผนัความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 37.7 (Adjust R 

square=0.377) โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลสูงต่อความตั้งใจท่ีจะใช้บริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร 

ทศันคติการใชบ้ริการ (β=.461) และ บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง (β=  .341) ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุของทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผม

ชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร   

ความตั้งใจท่ีจะใช้บริการตัดผมชายแบบเดลเิวอร่ี

ในกรุงเทพมหานคร 

B β t Sig 

ทศันคติการใชบ้ริการ .560 .461 11.493 .000* 

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง .448 .341 8.512 .000* 

Adjust R2 =0.377, F=120.27, Sig.=.000* 

    * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4.2 อภิปรายผล 

4.2.1 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เก่ียวกบัธุรกิจบริการตดัผมชายแบบเดลิ

เวอร่ี พบว่า มีพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ในระดบันาน ๆ คร้ัง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของปัทมาภรณ์ แตงเจริญ (2553) เร่ือง การเปิดรับการส่ือสารการตลาดกบัพฤติกรรมเขา้ใชบ้ริการร้านทาํผมชลาชลท่ี

พบว่า ดา้นเปิดรับการส่ือสารการตลาดของร้านทาํผม ชลาชล ในทุกเคร่ืองมืออยู่ในระดบัน้อยมาก สอดคลอ้งกับ 

ธัญรัตน์ รัตนกุล (2558) ท่ีให้นิยามว่า การส่ือสารทางการตลาด คือ กระบวนการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารจูงใจ

หลากหลายรูปแบบ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์การส่งเสริม การขาย การตลาดทางตรง การขายโดยพนกังาน การ

จดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ เพ่ือส่ือความหมาย ถ่ายทอดความคิดผา่นส่ือต่าง ๆไปยงักลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือ

บริการ โนม้นา้วและจูงใจ ผูบ้ริโภคเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ และการรับรู้จดจาํ ช่ืนชอบ และตอ้งซ้ือสินคา้ในท่ีสุด   

   4.2.2 การศึกษาทศันคติ บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอ

ร่ีในกรุงเทพมหานคร  พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีเปิดรับในระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้ง

กบั Schiffman and Kanuk (2004) ท่ีช้ีให้เห็นว่า ทศันคติ คือ การเรียนรู้ในการแสดงออกถึงความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงในแต่ละคนจะสะทอ้นถึงมุมมองท่ีมีสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงทศันคติจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

รวมถึงส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกมา การไดรั้บขอ้มูลจากผูอ่ื้น หรือการเปิดรับส่ือ ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นส่งผลในรูปแบบของ

พฤติกรรมถึงส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกในลกัษณะความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงนั้น นอกจากบุคคลมีทศันคติท่ี

แตกต่างกนัจากประสบการณ์ตรงท่ีบุคคลไดรั้บแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล การศึกษา บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง

พบว่า บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบันธกฤต วนัต๊ะเมล ์(2557) ท่ีนิยามว่า 

กลุ่มอา้งอิง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลกบับุคคลอ่ืนอยา่งมากในเร่ืองความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรม กลุ่มอา้งอิงนบัว่า

เป็นกลุ่มท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมากเม่ือเราไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม ซ่ึงจะทาํให้บุคคลนั้นเปล่ียนพฤติกรรมไปตามกบักลุ่ม

อา้งอิงนั้นเพราะตอ้งการยอมรับในสังคมปัจจุบนั และการศึกษาความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี
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ในกรุงเทพมหานคร อยูใ่น ระดบัปานกลาง ซ่ึง Ajzen and Fishbein (1980) อธิบายถึงตามทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล

ท่ีท่ีว่าความสัมพนัธ์ของความตั้งใจท่ีแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึงสามารถมองไดว้่าความตั้งใจนั้น

ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงความเช่ือ และทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้นมีความเช่ือมโยงกนั  

 4.2.3 การศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการร้านตดัผมชาย

แบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการ

ร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั Kaur (2016) ท่ีวา่

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกสังคม และชุมนุม ดว้ยการเช่ือมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ควรพิจารณาจากการตลาด นกัโฆษณาและผูส้ร้างเน้ือหาออนไลน์ ซ่ึงบรรณาลกัษณ์ควรทาํตามความเปล่ียนแปลงของ

ส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั โดยการนําส่ือออนไลน์มาใช้ประโยชน์ทางด้านประชาสัมพนัธ์และด้านการตลาด 

เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงส่ือสงัคมออนไลน์ไดง่้ายข้ึน   

 4.2.4 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีมีต่อการบริการตดั

ผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผา่น Facebook มีอิทธิพลต่อ

การบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั Assael 

(1995) ท่ีกล่าวว่ากลุ่มท่ีมีอิทธิพลกบับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรม ซ่ึง

นกัการตลาดมกัใชก้ลุ่มอา้งอิงน้ีในการโฆษณาสินคา้หรือบริการ ทศันคติมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลาผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก ผูท้รงอิทธิพลในส่ือออนไลน์ และส่ือมวลชน 

 4.2.5 การศึกษาการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิ

เวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบวา่ การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผา่น Facebook, Instagram และ Line Official 

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัวรรัตน์ นิยมเดช (2557)  ท่ี

พบว่า การส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจใช้บริการธุรกิจความงามของผู ้บริโภคหญิงใน

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัแวววลี วรสุนทรารมณ (2559) ท่ีว่า การส่ือสาร

การตลาด คือ การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆท่ีส่งไปยงั ผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดย

สามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีแตกต่างกนัไปให้เหมาะสมกบัสินคา้และบริการของกลุ่มผูบ้ริโภค เป้าหมาย 

  4.2.6 การศึกษาทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบ

เดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติการใชบ้ริการและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะ

ใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบั Ajzen 

และ Fishbein (1980)  ท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ของทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงท่ีเป็น 2 ปัจจยักาํหนดการ

กระทาํของมนุษยร์ะหว่างความตั้งใจกระทาํ เป็นไปตามหลกัสําคญัของทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล คือ บุคคลโดย

ปกติมกัจะมีเหตุผลเสมอ และบุคคลจะใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนอย่างเป็นระบบ เพ่ือพิจารณาถึง

เป้าหมายท่ีอาจจะเกิดข้ึนก่อนจะตดัสินใจว่าจะกระทาํหรือไม่ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีส่งมาจากทศันคติ (Attitude) หรือ

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) จนเกิดการตดัสินใจวา่จะกระทาํหรือไม่กระทาํ 
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5. สรุปผลการศึกษา 

 5.1 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ เก่ียวกบัธุรกิจบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี 

พบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีการเปิดรับในระดบันานๆคร้ัง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32)  ส่วนใหญ่การเปิดรับการส่ือสารการตลาด

ออนไลน์ ในระดบับางคร้ัง  อนัดบั 1 ไดแ้ก่ Facebook  (ค่าเฉล่ียเท่ากนั 2.78) อนัดบั 2 Instagram  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71)  

อนัดบั 3 ในระดบันาน ๆ คร้ัง คือ YouTube  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ) Search Engine Optimization (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.93) 

และ website (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.88)   และ Line Official  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.66) ตามลาํดบั 

 5.2 การศึกษาทศันคติ บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติท่ีมีต่อร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.06) 

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09) และความตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดั

ผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37) 

 5.3 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี

ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถร่วมกนัอธิบายการแปรผนัต่อความเช่ือท่ีจะ

คลอ้ยตามทศันคติของกลุ่มอา้งอิงซ่ึงเป็นประชากรเพศชายในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 18.1  และตวัแปรท่ีมีอิทธิพล

ต่อทศันคติการใช้บริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร เรียงตามลาํดบัคือ Instagram (β= .269), 

Website (β= .181),  Line Official (β= .175) และ YouTube (β= .163) 

 5.4 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผา่น Facebook มีอิทธิพลต่อการบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอ

ร่ีในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถอธิบายการแปรผนัต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตาม

บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงซ่ึงเป็นประชากรในกรุงเทพมหานคร ได ้  ร้อยละ 5.6 (Adjust R square=0.056) และจาก

การควบคุมตวัแปรอ่ืนๆให้คงท่ี พบว่า Facebook มีค่าอิทธิพลท่ีระดบั .165 (β=.165) โดยอิทธิพลในทางบวกต่อความ

เช่ือท่ีจะคลอ้ยตามบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงของกลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานคร 

 5.5 การเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีใน

กรุงเทพมหานคร  และสามารถร่วมกนัอธิบายการแปรผนัต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชาย

แบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 20.3   และตวัแปรการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานครเรียงตามลาํดบัคือ Instagram (β=.269)  Facebook 

(β=.200) และ Line Official  (β=.120) โดยมีอิทธิพลในทางบวกต่อความเช่ือท่ีจะคลอ้ยตามความตั้งใจใชบ้ริการตดั

ผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ทศันคติการใชบ้ริการและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ท่ีจะใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.7  

 

ข้อเสนอแนะ 
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1.ผลจากการวิจัยพฤติกรรมการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ พบว่า  การส่ือสารการตลาดเป็น

ช่องทางในการส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการให้บริการร้านตดัผมชายแบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานครโดยการ

โฆษณาลงใน Facebook ท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุด รองลงมาเป็นInstagram และ Youtube ผูป้ระกอบการควรมีการ

โฆษณาในส่ือทั้ง 3 น้ี เพ่ือผูบ้ริโภคสามารถเปิดรับขอ้มูลข่าวสารไดม้ากยิง่ข้ึน 

2. ผลการวิจยัดา้นทศันคติท่ีมีต่อร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ียงัอยูใ่นระดบันอ้ย โดยผูบ้ริโภคให้ความสาํคญั

กบัการบริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีท่ีมีราคาเหมาะสม และการบริการคน้หาร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีท่ีตอ้งการได้

ง่าย ผูป้ระกอบการจึงควรเพ่ิมการส่ือสารการตลาดในการให้บริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีไปยงัผูบ้ริโภค โดยใช ้

Website  YouTube  Instagram  Line Official  ใหม้ากข้ึน 

3. ผลจากการวิจยัในดา้นสถิติการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ มีอิทธิพลต่อทศันคติการใชบ้ริการ

ร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร ผูป้ระกอบการจึงควรมีการพฒันารูปแบบ เน้ือหาท่ีใชใ้นการส่ือสาร

การตลาดออนไลน์ให้มีคุณภาพและใชเ้ผยแพร่และกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงัไดม้ากท่ีสุด โดยสร้างช่องทางการ

ส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เช่น การสร้าง content แนะนาํการให้บริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี ลงใน YouTube   ลงรูป

ร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีใน Instagram และลงโฆษณาใน website และ Line Official มีรูปแบบดึงดูดความสนใจ

และความสะดวกในการคน้หา   

4. ผลจากการวิจยัในดา้นสถิติการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อบรรทดัฐานของกลุ่ม

อา้งอิงท่ีมีต่อการใชบ้ริการตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร  ผูป้ระกอบการจึงควรพฒันารูปแบบการส่ือสาร

การตลาดเพ่ือกระตุน้ให้กลุ่มอา้งอิงคลอ้ยตามในการใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีให้เป็นไปในทางบวกต่อ

ความตวามตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ีในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากความคิดเห็นของกลุ่มอา้งอิง

ส่งผลหรือกระตุน้ให้เกิดความเช่ือถือ และคลอ้ยตามไดอ้ยา่งเป็นผลดี ซ่ึงบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงน้ีเป็นหน่ึงในตวั

แปรอนัส่งผลก่อให้เกิดพฤติกรรม ผูป้ระกอบการควรนาํอิทธิพลต่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงส่ือ

สังคมออนไลน์เป็นช่องทางท่ีเหมาะสมในการกระจายข่าวสารไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการธุรกิจควรใช้ 

Facebook ในการส่ือสารการตลาดในการใหบ้ริการเพ่ือกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตั้งใจมาใชบ้ริการ 

5.ผลจากการวิจยัในดา้นสถิติการเปิดรับการส่ือสารการตลาดออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจให้ผูบ้ริโภคมา

ใช้บริการ เช่น การโฆษณาร้านตัดผมชายใน website ของกลุ่มผูป้ระกอบการร้านตัดผมชายแบบเดอลิเวอร่ีใน

กรุงเทพมหานคร จะทาํให้ผูบ้ริโภคเห็นประโยชน์ของการใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี และมีทศันคติท่ีดีต่อ

การให้บริการ ผู ้ประกอบการควรใช้ส่ือ Facebook Instagram และ Line Official  เพ่ือให้ผู ้บริโภคเปิดรับส่ือได้

กวา้งขวางยิง่ข้ึน และเห็นภาพการใหบ้ริการซ่ึงจะทาํใหผู้บ้ริโภคคลอ้ยตามในการใชบ้ริการร้านตดัผมชายแบบเดลิเวอร่ี

ใหเ้ป็นไปในทางบวกต่อความตวามตั้งใจท่ีจะใชบ้ริการ 

6. จากการท่ีภาครัฐมีนโยบายต่าง ๆ เก่ียวกบัสถานการณ์ Covid-19 ผูบ้ริโภคสามารถจากส่ือสารการตลาด

และใช้บริการร้านตัดผมชายแบบเดลิเวอร่ีได้สะดวก เน่ืองจากหลายพ้ืนท่ีรวมทั้ งกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้าน

สถานการณ์โควิค ร้านตดัผมเป็นมาตรการหน่ึงท่ีรัฐควบคุมการให้บริการในยุค New Normal ท่ีทาํให้วิถีการดาํเนิน



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

311 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

ชีวิตของบุคคลนั้นเปล่ียนแปลงไป  ผูบ้ริโภคมีความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการร้านตดัผม มีการจาํกดัเวลาการให้บริการ จึง

ตอ้งนดัหมายล่วงหนา้  การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์จึงสะดวกต่อการนดัหมาย   ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการร้าน

ตดัผมชายจึงควรมีการจดัทาํการบริการตดัชายผมเดลิเวอร่ี หรือการบริการตดัผมชายนอกสถานท่ี ทั้งน้ีเพ่ือการใช้

บริการแบบง่าย และให้ความสะดวกสบายแก่ผูบ้ริโภค เพียงแค่ผูบ้ริโภคใชเ้คร่ืองมือส่ือสารออนไลน์ต่าง ๆ ในการ

ติดต่อเรียกใชบ้ริการดว้ยเคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์กนัแพร่หลาย 
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