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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพในการให้บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจใน
การซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
จ านวนทั้งสิ้น 400 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1. Gen Y ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 24-32 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001 – 20,000 บาท ซื้อสินค้าผ่าน 
Shopee และซื้อสินค้าออนไลน์ เดือนละ 2-5 ครั้ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการซื้อสินค้า อยู่ในระดับมาก คุณภาพ
ในการให้บริการและความไว้วางใจในการซื้อสินค้า อยู่ในระดับมากที่สุด 2. Gen Y ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความไว้วางใจในการ
ซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3. แรงจูงใจโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์ต่ า 4. คุณภาพในการให้บริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความ
ไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ระดับความสัมพันธ์สูง 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ คุณภาพในการให้บริการ ความไว้วางใจ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research are as follows: to study the motivation and service quality related 
to trust in pre-ordering and buying Korean products among members of Generation Y in the Bangkok 
metropolitan area. A total of 400 sets of questionnaires for statistical analysis. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, an independent t-test, One-Way Analysis of Variance, 
and the Pearson correlation coefficient. The results of this research are as follows (1) the majority of 
members of Generation Y were single females, aged 24 to 32, held a Bachelor’s degree, were employed 
in the private sector, earned an average monthly income between 10,001 to 20,000 Baht, purchased 
products from Shopee and purchased online products 2 to 5 times per month. Most members of 
Generation Y had an opinion about motivation at a high level, service quality and trust at the maximum 
level; (2) members of Generation Y of different genders had different overall trust in pre-ordering and 
buying Korean products with a statistical significance of 0.05; (3) motivation was positively correlated with 
the trust in pre-ordering and buying Korean products with a significance of 0.01 at a low level; (4) the 
service quality positively correlated with trust in pre-ordering and buying Korean products with a 
significance of 0.01 at a high level. 
 
Keywords: Motivation, Service Quality, Trust 
 

บทน า 
 ในโลกยุคดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน โดยสื่อสังคมออนไลน์ หรือ 
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้สร้างความสะดวกสบายให้แก่คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง , 
2553) ซึ่งคนส่วนมากมักใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart phone), แล็ปท็อป (Laptop) ในการซื้อขายบนช่องทางออนไลน์ หรือ
ที่เรียกว่า อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ที่เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงการติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือที่เรียกว่า แชทคอมเมิร์ซ (Chat Commerce) ที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงร้านค้าได้จากทั่วมุมโลก นอกจากนี้อีคอมเมิร์ซยังเป็นส่วนหนึ่งของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Transaction) ที่ท าขึ้นระหว่างธุรกิจ บุคคล ตลอดจนองค์กรเอกชนหรือองค์กรภาครัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า และ
การติดต่องานราชการ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564) 

ผลการส ารวจ Digital 2021 Global Overview Report จาก We are social และ Hootsuite เผยให้เห็นอัตรา
การเติบโตการซื้อของออนไลน์ในไทย มากขึ้นถึงร้อยละ 83.6 (Wanpen Puttanont, 2021) ซึ่งช่องทางการซื้อของออนไลน์
ของคนไทยที่นิยมใช้มากที่สุดในปี 2020 ได้แก่ ช้อปปี้ (Shopee) ร้อยละ 25.38, ลาซาด้า (Lazada) ร้อยละ 21.62, เฟซบุ๊ค 
(Facebook) ร้อยละ 15.96 , เว็บไซต์ (Website) ร้อยละ 15, ไลน์ (Line) ร้อยละ 12.92, อินสตาแกรม (Instagram) ร้อยละ 
7.22 และ ทวิตเตอร์ (Twitter) ร้อยละ 1.9 ตามล าดับ (Thiti, 2021)  

จากที่กล่าวข้างต้น โลกยุคดิจิทัลท าให้คนสามารถสื่อสารได้ทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้คนได้รับกระแสจากวัฒนธรรม
ต่างชาติอย่างง่ายดาย (สุภิญญา กลางณรงค์ , 2564) ซึ่งวัฒนธรรมร่วมสมัยของเกาหลีใต้ได้มีการแพร่อย่างรวดเร็ว               
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ในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า กระแสเกาหลี หรือ คลื่นเกาหลี (ปิยะมาศ พฤษดี, 2555) ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตของคน Gen Y (Generation Y) หรือผู้ที่เกิดในปี 2523-2540 (อายุ 24-41 ปี) (Fillgoods, 2564) ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
แฟช่ัน อาหาร ผลิตภัณฑ์ วิถีการด าเนินชีวิต (โพสต์ทูเดย์, 2562) จากผลส ารวจของเอ็ดด้า (ETDA) ในปี 2563 ระบุว่า Gen Y 
มีการใช้อินเตอร์เน็ตต่อวันมากที่สุด ถึง 12 ช่ัวโมง 26 นาที (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2563) และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ในปัจจุบัน ยิ่งส่งผลให้คนใช้อินเทอร์เน็ต และหันมาขายของ
ออนไลน์กันมากข้ึน โดยเฉพาะการ “พรีออเดอร์ (Pre-order)”  

การสร้างความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์นับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการท าธุรกิจออนไลน์ ผู้รับบริการมักกลัว
เรื่องขาดการสื่อสาร, การฉ้อโกง และการหลอกลวง (อีวา มาเรีย โรดริเกซ, 2560) ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องมีพื้นฐานด้านการ
ติดต่อสื่อสาร สร้างความอุ่นใจ เอาใจใส่แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงมีวิธีการแก้ไขสถานการณ์ที่ขัดแย้ง แสดงความจริงใจและพร้อม
ให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังควรมีข้อผูกมัดให้แก่ผู้ใช้บริการ ในบางครั้งควรยอมเสียผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี (มีนา อ่องบางน้อย, 2553) ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งส าคัญในการท าให้ผู้ใช้บริการมีความไว้วางใจในการเลือกซื้อ
สินค้า และต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

นอกจากนี้ คุณภาพในการให้บริการเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญไม่แพ้กัน ผู้ให้บริการต้องมีการจัดการร้านค้าที่ดีทั้ง
ภาพลักษณ์และการให้บริการ ซึ่งสิ่งที่ท าให้การบริการมีคุณภาพ คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยต้องเห็นถึงประโยชน์
ของผู้รับเป็นส าคัญ สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ และมีการตอบสนองทันที พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ
เพื่อน าไปปรับปรุง (Parasuraman และคนอื่น ๆ, 1990) อ้างถึงใน (กาญจนา ทวินันท์ และ แววมยุรา ค าสุข, 2558) ท้ังหมด
นี้จะช่วยให้เกิดคุณภาพการบริการที่ดีได้ รวมถึงสร้างความสบายใจท่ีจะใช้บริการ และต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

นอกจากการสร้างความไว้ใจและคุณภาพในการให้บริการแล้วนั้น แรงจูงใจในการซื้อสินค้า ยังคงเป็นอีกปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการกับทางร้านค้า เมื่อเกิดความต้องการคนจะมองหาร้านค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ 
(Rintamaki และคนอื่น ๆ, 2006) อ้างถึงใน (เพทาย พงษ์ประดิษฐ์, 2559) ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องมีการบริหารจัดการ
ร้านค้าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุด 

จากเหตุผลและปัจจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจและคุณภาพในการให้บริการของร้าน พรีออเดอร์สินค้า
เกาหลีออนไลน์ ท่ีท าให้คน Gen Y มีความไว้วางใจในการเลือกซื้อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์
ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพในการให้บริการและความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจาก
ร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                   
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านอรรถประโยชน์ แรงจูงใจด้านความสุข และแรงจูงใจด้านสังคมมีความสัมพันธ์ต่อ
ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ การให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อ
สินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) อ้างถึงใน            
เบญริสา งามจตุรวรรณ (2563) ได้ให้แบ่งลักษณะของประชากรศาสตร์ เป็นดังนี้ 

1. เพศ สามารถแบ่งความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักในการตอบสนองความต้องการ 
ปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่า งกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และ            
การตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่างกัน 

2. อายุ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้
ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนน้ัน 

3. สถานภาพครอบครัว ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส) การแตกแยกของชีวิต
สมรส (อันเนื่องมาจากการตาย , การแยกกันอยู่, การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่ สถานภาพสมรสเป็นคุณลักษณะทาง
ประชากรที่ส าคัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย สถานภาพสมรส มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคลคน
โสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่สมรสแล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนท่ีสมรสแล้วเนื่องจากไม่มี
ภาระผูกพัน  

4. รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาสูง บุคคลที่มีการศึกษาต่ าโอกาสที่จะหางานในระดับสูงยากจึงท าให้มีรายได้ต่ า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อ
สินคาท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต ค่านิยมอาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Rintamaki และคนอ่ืน ๆ (2006) อ้างถึงใน เพทาย 
พงษ์ประดิษฐ์ (2559) โดยแรงจูงใจในการซื้อสินค้า (Shopping motivation) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. แรงจูงใจทางด้านอรรถประโยชน์ (Utilitarian shopping motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการ 
ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ ความหลากหลายของตัวสินค้า คุณภาพของสินค้าที่สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดได้ 
ราคาสินค้าสมเหตุสมผล เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริโภคยังให้ความส าคัญกับตัวสินค้าและจะซื้อสินค้าที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
โดยมักจะมี การคิดค านวณถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

2. แรงจูงใจด้านความสุข (Hedonic shopping motivation) คือ ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้สินค้า เพื่อให้
ได้รับการกระตุ้นทางด้านอารมณ์ที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง (Hirschman และ Holbrook, 1982) 
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3. แรงจูงใจด้านสังคม (Social shopping motivation) เกิดจากความต้องการทางสังคมของมนุษย์ในการเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ กับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการต าแหน่งในสังคม ความต้องการความรัก เป็นต้น ซึ่งความต้องการ เหล่านี้กระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมสังคม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการ Parasuraman และคนอื่น ๆ (1990) อ้างถึงใน กาญจนา 
ทวินันท์ และ แววมยุรา ค าสุข (2558) อธิบายว่า ในการวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าจะวัดจากองค์ประกอบของคุณภาพใน
การบริการ ดังน้ี 
 1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ได้แก่ สถานที่  บุคลากร อุปกรณ์  เครื่องมือ เอกสารที่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมท่ีท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแลและความตั้งใจจากผู้ให้บริการ 

2. ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู้รับบริการ ได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รับบริการเช่ือถือและสามารถไว้วางใจได้  

3. การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้
บริการ จะต้องแสดงถึงทักษะความรู้สามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ 
นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดีใช้การ ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้บริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 

4. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความ
สะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการ ให้บริการไปอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว  

5. การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ (Empathy) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ 
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ มีนา อ่องบางน้อย (2553) อ้างถึงใน วิภา
วรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจ คือ ความสัมพันธ์พื้นฐานในเรื่องการติดต่อสื่อสารในด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้า ทฤษฎีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดที่องค์กรจ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความคุ้นเคยท าให้ลูกค้า เกิดความ
ประทับใจ ประกอบด้วย 5C ได้แก่ 

1. การสื่อสาร (Communication) เป็นการสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเกิดขึ้นได้จากการสื่อสารของพนักงาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องแสดงความจริงใจและพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า บริการด้วยความเต็มใจเพื่อสร้างความรู้สึกให้เกิด
การอยากใช้บริการ 

2. ความใส่ใจและการให้ (Caring and Giving) เป็นความเอื้ออาทร ความรู้สึกอยากปกป้อง สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามี ความรู้สึกท่ีดี 

3. การให้ข้อผูกมัด (Commitment) บางครั้งองค์กรจ าเป็นต้องยอมที่จะเสียผลประโยชน์ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เช่น แถมสินค้าบางอย่างในโอกาสพิเศษ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจท่ีได้รับจากลูกค้าที่ยาวนาน 

4. การให้ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) การเอาใจใส่ จะสร้างสะดวกสบาย
ให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกยินดีอบอุ่นและมั่นใจที่ได้รับการให้บริการ ลูกค้าส่วนใหญ่จะประเมินองค์กรจาก
ความสะดวกสบายที่ได้รับ 

5. การแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง (Conflict Resolution) และการไว้วางใจ (Trust) องค์กรควรแสดงการรับผิดชอบ
โดยการออกตัวไว้ก่อนเสมอในกรณีที่ลูกค้าพบอะไรก็ตามที่สงสัยหรือเกิดความไม่ชอบใจในตัวสินค้าหรือ บริการที่ลูกค้าคิดว่า
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อาจจะเสียเปรียบ ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้าควรรีบถามเพื่อที่จะให้พนักงานได้สามารถรีบช้ีแจงได้โดยเร็วก่อนที่ความไม่พึงพอใจใน
สินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นกับลูกค้า 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่ามีจ านวนประชากรขนาดใหญ่                

ไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนได้  จึงค านวณกลุ่มประชากรตัวอย่างในการวิจัย Conchran (1977) โดยอาศัยสูตรในการ
ค านวณกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร กัลยา วานิชย์บัญชา (2546) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%            
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ดังนี ้

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ กลุ่ม Gen Y หรือผู้ที่ เกิดในปี 2523 -2540 (อายุ                
24-41 ปี) (Fillgoods, 2564) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ จะใช้
วิธีการสอบถามเบื้องต้น ว่าเป็นผู้ที่อายุ 24-41 ปี อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้า
ออนไลน์หรือไม่ หากตอบว่าใช่จะให้ท าแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ช่องทางที่ซื้อสินค้าออนไลน์ และความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นค าถามแบบหลาย
ตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว ส าหรับช่องทางที่ซื้อสินค้าออนไลน์สามารถเลือกตอบ
ได้หลายข้อ รวมจ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจด้านอรรถประโยชน์ แรงจูงใจด้านความสุข และแรงจูงใจด้านสังคม 
ค าถามมีจ านวน 12 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์
ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ การให้ความเช่ือมั่นต่อ
ผู้รับบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ ค าถามมีจ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การสื่อสาร ความใส่ใจและการให้ การให้ข้อผูกมัด การให้ความสะดวกสบาย และการแก้ไข
สถานการณ์ขัดแย้ง ค าถามมีจ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลจากตารางเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนด โครงสร้างของแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ และคุณภาพในการให้บริการที่มี

ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติม 
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5. น าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย มาปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบความเที่ยงของ
เนื้อหา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษาเพื่อปรับปรุง แก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 

6. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการนาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปทดสอบ เบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่า ง จ านวน 

40 ตัวอย่าง เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α – Coefficient of 

Alpha) ของ Cronbach ค่าอัลฟ่าที่ได้ จะแสดงถึงระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 หาก
ค่าที่ได้ความ ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมั่นสูงโดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ต่ ากว่า 0.7 (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2546) ซึ่งแบบสอบถามชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.789 หมายความว่า มีความเช่ือมั่นสูง 

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อออกแบบงานวิจัย และสร้างแบบสอบถามในการวิจัย 
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 400 

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รบักลับคนืมาตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามแลว้ ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 

โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

ช่องทางที่ซื้อสินค้าออนไลน์ และความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ คุณภาพในการให้บริการ และความไว้วางใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
3. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-Way 

ANOVA) และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่ม Gen Y หรือผู้ที่เกิดในปี 2523-2540 (อายุ 24-21 ปี) 
(Fillgoods, 2564) ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 อายุ 24-32 ปี จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75 สถานภาพโสด 
จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00 ระดับปริญญาตรี จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.75 มีอาชีพ พนักงานเอกชน 
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทจ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50
ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Shopee จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 ซื้อสินค้าเดือนละ 2-5 ครั้ง จ านวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.25 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซื้อสินค้าโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจาก
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มากไปหาน้อย ดังนี้ แรงจูงใจด้านอรรถประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 แรงจูงใจด้านความสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ
แรงจูงใจด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก
ทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามล าดับ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มีค่าเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.40 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการแก้ไขสถานการณ์ขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ด้านความใส่
ใจและการให้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เท่ากัน ด้านการให้ความสะดวกสบาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้านการให้ข้อผูกมัด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย                

ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ ของ Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 1.1 Gen Y ที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้า
ออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 Gen Y ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้า
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 Gen Y ที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน มีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจาก
ร้านค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 Gen Y ที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจาก
ร้านค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 Gen Y ที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้า
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 Gen Y ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลี
จากร้านค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านอรรถประโยชน์ แรงจูงใจด้านความสุข และแรงจูงใจด้านสังคม             

มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ การให้
ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
ในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพในการ
ให้บริการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและคุณภาพในการให้บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออ
เดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย                

ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ ของ Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า Gen Y ที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์
เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีความไว้วางใจมากกว่าเพศชาย                     
อาจเนื่องจาก Gen Y ที่เป็นเพศหญิงรับกระแสวัฒนธรรมเกาหลีมากกว่าเพศชายไม่ว่าจะเป็นการช่ืนชอบในผลงานของศิลปิน 
ซีรีย์ (อนินทยา ประสิทธิมี, 2561) และท าให้มีการซื้อสินค้าตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณิศา ศรีละมัย และศุภชาต 
เอี่ยมรัตนกูล (2561) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความไว้วางใจที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่มี
ส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีก พบว่า ด้านเพศที่แตกต่างกัน มีความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และระดับการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 อาจเนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ทุกคนจึงสามารถเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย สามารถหาข้อมูล
เกี่ยวกับร้านค้านั้นได้เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ ผุงเพิ่มตระกูล (2554) ศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชา ความไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันในองค์การของบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีความไว้วางใจในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสนิค้าพรีออเดอร์เกาหลจีากรา้นค้าออนไลน์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเนื่องจากความชอบและความไว้วางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพ ไม่มีการแบ่งแยก
สถานภาพของคนในสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร ศุภมิตรเสถียร (2563) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความไว้วางใจใน
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Skin Care Product) ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกัน มีความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Facial Skin Care Product) 
ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจ
เนื่องจาก ความไว้วางใจและความชอบมักขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะระดับการศึกษาใด สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสณีย์ โสธรพิทักษ์กุล และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการ “ดีแทค” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความไว้วางใจ            
ในการเลือกใช้บริการ dtac ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
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ที่ 0.05 อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 อาจเนื่องจาก ความไว้วางใจในการซื้อสินค้า ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อาชีพเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่เกิดจากดุลยพินิจและ
ความเช่ือของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ศรีวิโรจน์วงศ์ (2561) ศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจต่อการซื้อสินค้า
ประเภทเครื่องส าอางผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่า ประชากรที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท เครื่องส าอาง
ผ่านทางเฟซบุ๊กไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการซื้อ
สินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจเนื่องจาก ราคาสินค้าเกาหลีสามารถจับต้อง
ได้ มีราคาตั้งแต่ต่ าจนถึงสูง ทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เราสามารถจ่ายได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทภัค แต่รุ่งเรือง 
(2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือมั่นในการใช้แอปพลิเคชัน KMA ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความเชื่อมั่นในการใช้แอปพลิเคชัน KMA ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านอรรถประโยชน์ แรงจูงใจด้านความสุข และแรงจูงใจด้านสังคมมี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์
เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากการสั่งซื้อมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 
เพราะสามารถช าระผ่านทาง Mobile banking ได้ อีกทั้งซื้อเพราะคนรอบข้างชักจูง มีการบอกต่อให้ซื้อกับร้านที่คนรอบข้าง
สั่งเป็นประจ า นอกจากนี้ผู้ใช้บริการใช้เวลาว่างของตนเพื่อตอบสนองความพอใจ อีกทั้งสามารถซื้อเป็นของขวัญเพื่อมอบให้
คนอ่ืนในโอกาสพิเศษได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษราพร รักษาสัตย์ (2564) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและคุณภาพการ
บริการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อร้านค้าปลีกออนไลน์ บนแอปพลิเคชันของผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย พบว่า แรงจูงใจจากอารมณ์
ของผู้ใช้บริการส่งผลต่อความภักดีต่อ ร้านค้าปลีกออนไลน์บนแอปพลิเคชันของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพในการให้บริการ ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ การให้
ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
ในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพในการให้บริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซื้อ
สินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ของ Gen Y อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเนื่องจากการขายสินค้า 

พรีออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกคนสามารถท าได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุน จึงมีความน่าเช่ือถือยาก แต่ถ้ามีสิ่งที่ท าให้
ผู้ใช้บริการมั่นใจก็จะท าให้เกิดความไว้วางใจ นอกจากนี้อาจเพราะผู้รับบริการสอบถามข้อมูล ผู้ให้บริการสามารถตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเมื่อผู้ใช้บริการเห็นผู้ให้บริการลงสินค้าเป็นประจ าหรือมีความเคลื่อนไหว จะท าให้รู้สึกเกิดความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้การที่ผู้ให้บริการรับฟังความคิดเห็นและน าไปปรับปรุงจะท าให้สามารถครองใจผู้รับบริการ และ
ร้านค้ามีช่องทางในการขายท่ีหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณยนันท์ ศรีจง
ใจ (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มิอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์ (Facebook 
Live) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการเอาใจใส่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านช่อง
ทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของ Gen Y พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความไว้วางใจในการเลือก
ซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ  ดังนั้นผู้ให้บริการควรเน้นสินค้าที่น ามาขาย ให้ตอบ
โจทย์เพศหญิง เช่น เครื่องส าอาง อัลบัมศิลปินเกาหลี เครื่องประดับ และเพศหญิงมีความรอบคอบสูงในการเลือกซื้อสินค้า  
จึงต้องอ่านรีวิวร้านค้านั้น ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ และเมื่อเคยใช้บริการร้านนั้น ๆ แล้วจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าอีกร้านก็เป็นไป
ได้ยาก เนื่องจากสินค้าพรีออเดอร์เกาหลี สามารถหารูปตัวอย่างของสินค้าที่อยากได้ และส่งให้ผู้ ให้บริการหาได้ แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าละเลยเพศชาย เนื่องจากสินค้าบางประเภทก็สามารถใช้ทั้งเพศชายและหญิงได้เช่นกัน เช่น เสื้อผ้า Oversize  
ที่ทุกคนสามารถใส่ได้ รวมไปถึงความชอบของแต่ละบุคคล ดังนั้นจะท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าท้ัง 2 กลุ่มได้มากข้ึน 

2. จากการศึกษา พบว่าแรงจูงใจ ด้านอรรถประโยชน์ แรงจูงใจด้านความสุข และแรงจูงใจด้านสังคม                          

มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ในระดับต่ า ผู้ให้บริการควรท าให้
ขั้นตอนในการสั่งซื้อไม่ซับซ้อน และก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสม แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ ควรจะมุ่งเน้นในการท าการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดให้สามารถสู้คู่แข่งได้ นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ 
เนื่องจากลักษณะของธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ต้องท าให้ผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่น และติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

3. จากการศึกษาพบว่าคุณภาพในการให้บริการ พบว่าความเป็นรูปธรรมของบริการความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ การ
ให้ความเช่ือมั่นต่อผู้รับบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความ
ไว้วางใจในการซื้อสินค้าพรีออเดอร์เกาหลีจากร้านค้าออนไลน์ในระดับสูง ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ 
ด้าน เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องการให้ ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการให้
เข้าไปติดตามสถานะด้วยตนเอง หรือแจ้งในแชทส่วนตัว จะท าให้ผู้ใ ช้บริการเกิดความไว้วางใจ เพราะการซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ยิ่งใน Application ที่ซื้อขายกันผ่านแชท ไม่สามารถเช่ือใจได้ คุณภาพการให้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในการซื้อ 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า และได้ให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่ง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์  ดร.เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์ และ อาจารย์                   
ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ที่กรุณามาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าช้ีแนะ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท าสารนิพนธ์ฉบับน้ีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่ได้ให้ความรู้                
คอยอบรมสั่งสอน รวมถึงทักษะอันเป็นประโยชน์ท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจรวมทั้งคอยสนับสนุนทางการศึกษาของบุตรคนนี้เสมอมา 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนการจัดการ (นอกเวลา) รุ่นที่ 22 ส าหรับมิตรภาพท่ีดีตลอดมา  

ขอขอบพระคุณผู้ที่สละเวลาอันมีค่าที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับ
งานวิจัยครั้งนี้  
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 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในงานวิจัยฉบับนี้ 
คุณค่าและคุณประโยชน์ทั้งหลายจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้ครอบครัว ครูอาจารย์ทุกท่าน เพื่อน ๆ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือทุกอย่างท่ีท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ หากมีความผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 
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