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การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาองคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s ที่มคีวามสมัพนัธ์

ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจในการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการ
วเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท 
องค์ประกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s โดยรวมอยู่ในระดบัโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ด้านแนวโน้มที่จะซื้อ
อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซื้อสนิค้า 
หากไดร้บัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์เกีย่วกบัสนิคา้อาหารทะเลสด และดา้นถ้ามเีวบ็ไซต์การ
ซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์รา้นใหม่ๆ เปิดใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิาร มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 องคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s มคีวามสมัพนัธก์บั
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปาน
กลางและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ อาหารทะเลสดออนไลน์ 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were to study the 10 C's marketing components of e-commerce in 
relation to customer buying behavior of seafood online in the Bangkok metropolitan area. The sample 
consumers were interested in buying seafood online. A questionnaire was the tool used for data collection. In 
terms of statistical applications, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of 
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variance for differential analysis and the Pearson product moment correlation coefficient were used in 
correlation testing. 
 The results were as follows: most of the respondents were female, aged between thirty-one to forty 
years old, single with a Bachelor's degree, occupied as employees at private companies and with a monthly 
income of between 25,000 to 34,999 Baht. 

The overall 10 C's marketing components of e-commerce were at a good level. Their opinions were 
as follows: customer buying behavior of seafood online, the suggestion of buying seafood online, their level 
of interest in buying seafood online if they receive updates of seafood online and whether or not they will buy 
seafood online if there is a website at the much level. 

The results of the hypotheses testing can be concluded as follows: the consumers of different ages, 
genders, marital status, educational levels, occupations and levels of income had different levels of customer 
buying behavior of seafood online in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant level of 0.01. 
The 10 C's marketing component of e-commerce had a positively and a moderate to very low relationship 
with customer buying behavior of seafood online in the Bangkok metropolitan area at a statistically significant 
level of 0.01 
 
Keyword: 10 C's Marketing Components, E-Commerce, Customer Buying Behavior, Seafood Online  
 
บทน า 

พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค และสภาพแวดลอ้มทางตลาดไดเ้ปลีย่นอย่างมากในทศวรรษทีผ่่านมา 
การซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์ไดก้ลายมาเป็นช่องทางทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ทางการตลาด อตัราสว่นยอดขายใน
รา้นคา้ออนไลน์ไดเ้พิม่ขึน้อย่างเป็นทวคีณู ซึง่เป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ และ
การด าเนินกจิกรรมทางการตลาดผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างกวา้งขวาง  จงึท าใหช้่องทางการจดัจ าหน่ายแบบใหม่
ทางออนไลน์หรอืที ่เรยีกว่ารา้นค้าออนไลน์มกีารจ าหน่ายสนิคา้ที่หลากหลาย และสามารถเพิม่ยอดขายและส่วนแบ่ง
ตลาดไดอ้ย่างรวดเรว็จนกระทัง่ถอืเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัมากทีส่ดุกลยุทธห์นึ่งของรา้นคา้ปลกี ซึง่ปัจจุบนัมกีารแขง่ขนักนั
อย่างรุนแรงในการแย่งชงิส่วนแบ่งผู้บรโิภค ทัง้นี้งานวจิยัจ านวนมากชี้ให้เหน็ถงึปัจจยัส าคญัที่มผีลต่อการตดัสนิซื้อ
สนิคา้ของผู้บรโิภค พบว่า นอกจากท าเลทีต่ัง้ที่สะดวก เป็นแหล่งชุมชน มกีารบรหิารที่เป็นระบบ บรกิารที่ด ีมคีวาม
สะดวกรวดเรว็ และความหลากหลายของสนิคา้ที่ลูกคา้สามารถเลอืกซือ้ได้ตามความพงึพอใจเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภคแลว้ ยงัพบว่าปัจจยัส าคญัของการตดัสนิใจซือ้สนิคา้อกีประการหนึ่งกค็อื การทีส่นิคา้
นัน้สามารถเลอืกซื้อไดจ้ากช่องทางออนไลน์ สอดคลอ้งกบัผลส ารวจ จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) หรอื ETDA กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซที)ี เกีย่วกบัการด าเนินการ
ส ารวจมูลค่าอคีอมเมริซ์จากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบการอคีอมเมริซ์ทัว่ประเทศ พบว่า ปัจจุบนัมผีูป้ระกอบการมาก
ขึน้ถงึ 502,676 ราย และหมวดอุตสาหกรรมทีม่มีลูค่าสงูทีส่ดุ คอื หมวดอุตสาหกรรมการใหบ้รกิารทีพ่กัและอาหารถงึ 
658,909.76 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งนัน้ถูกจดัประเภทเป็น รา้นคา้อาหารออนไลน์ ไดแ้ก่ อาหารปรุงส าเรจ็ ประเภทอาหาร
เพื่อสขุภาพ อาหารคลนี อาหารญีปุ่่ น อาหารยุโรป รวมไปถงึของหวาน เคก้ ขนมหวาน เบเกอรี ่เป็นตน้  

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า รา้นคา้ออนไลน์หมวดประเภทจ าหน่ายอาหารเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ 
แต่ถูกจ ากดัด้วยรูปแบบอาหารส าเรจ็รูป อาหารทีป่รุงสุกแลว้ ซึ่งยงัขาดรา้นคา้ออนไลน์ที่จ าหน่ายประเภทอาหารสด 
ประเภทเนื้อสตัว์ และอาหารทะเล หากผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางในการสัง่สนิค้าออนไลน์ประเภทดงักล่าวส าหรบั
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ผูบ้รโิภคเพื่อน ามาปรุงสกุทีบ่า้นได ้กอ็าจจะเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีส่ามารถเตมิเตม็ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั
ไดส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ กเ็สมอืนเป็นจุดแขง็ทีส่ าคญัในการทีจ่ะด าเนินธุรกจิในยุคทีผู่บ้รโิภคนิยมซือ้ขายผ่านระบบออนไลน์ได ้
จงึเป็นทีม่าของผูว้จิยัทีส่นใจและตอ้งการจะศกึษาถงึองคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s อนัไดแ้ก่ เน้ือหา 
(Content) รูปแบบ (Context) การอ านวยความสะดวก (Convenience) การท าให้ตรงความต้องการของลูกค้า 
(Customization) การพาณิชย์ (Commerce) การเชื่อมโยง (Connection) การสื่อสาร (Communication) การสนทนา 
(Conversation) ความเป็นชุมชน (Community) และการรวมเขา้ดว้ยกนั (Convergence) ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสด ออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัผูป้ระกอบการ
หรือองค์กรต่างๆเพื่อจะน าไปวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้
อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. องคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเล
สดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์อ้างองิ แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ ของ          
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) ได้กล่าวไว้ว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายไดต่้อเดอืน เป็นลกัษณะทีส่ าคญั
และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร ช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย เพื่อศกึษาว่ามคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร หรอืไม่ อย่างไร  

แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s อ้างองิแนวคดิเกี่ยวกบัองค์ประกอบ
ทางการตลาด E-commerce 10C’s ของ ใจรัตน์ จตุรภัทรพร (2557) อ้างอิงจาก Valacich, J. & Schneider, C., 
(2012), Information System Today: Managing in the Digital World ที่กล่าวมาว่าการซื้อขายสนิคา้หรอืบรกิารผ่าน 
World Wide Web ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 10 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นเนื้อหา (Content) ดา้นรปูแบบ (Context) ดา้น
การอ านวยความสะดวก (Convenience) ดา้นการท าใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ (Customization) ดา้นการพาณิชย ์
(Commerce) ด้านการเชื่อมโยง (Connection) ด้านการสื่อสาร (Communication) ด้านการสนทนา (Conversation) 
ดา้นความเป็นชุมชน (Community) และดา้นการรวมเขา้ดว้ยกนั (Convergence) มาสรา้งกรอบความคดิเป็นแนวทาง
ในการวิจยัเพราะการออกแบบเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ส าคญัที่จะท าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ใช้เป็น
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เครื่องมอืทางการตลาดต่อไป และเพื่อศกึษาว่ามคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร หรอืไม่ อย่างไร 

แนวคิดเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค อ้างองิแนวคดิเกี่ยวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผู้บรโิภค ของ          
เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 12) กล่าวว่า เป็นแนวโน้มในการตอบสนอง หรอืการกระท าทีบุ่คคลไดร้บัอทิธพิลทัง้จากภายใน
และภายนอกต่อความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดจงึ
อยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  และเพื่อศึกษาว่ามี
ความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือไม่ 
อย่างไร 

แนวคิดเก่ียวกบัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ อ้างองิแนวคดิเกี่ยวกบัการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ ของ ศิ
รวิรรณ เสรีรตัน์ (2546:73) กล่าวว่า เป็นกระบวนการส าหรบัการตลาดออนไลน์ของสนิค้าบรกิาร ซึ่งประกอบด้วย
ขอ้มูลผลติภณัฑ์ (Product Information) ค าสัง่ซือ้ (Order) ใบก ากบัสนิค้า (Invoice) กระบวนการช าระเงนิ (Payment 
Processes) และการบรกิารลกูคา้ (Customer Service) หรอืหมายถงึ การด าเนินธุรกจิทุกรปูแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้
ขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์ แลระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาว่า มี
ความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
อย่างไร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามสนใจในการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ซึง่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคที่มคีวามสนใจในการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ ขนาดตวัอย่างสามารถค านวณไดจ้ากสตูรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ ซึง่จะไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 384 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 16 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
 วธิกีารสุ่มตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างจาก “New Hot Spot” หรอื
ย่านธุรกจิแห่งใหม่ (DDproperty.2558: ออนไลน์) ได้แก่ ย่านสลีม สาทร เพลนิจติ ราชด าร ิสุขุมวทิ และถนนรชัดา -
พระราม 9 หรอื CBD ของเมอืง ประมาณย่านละ 66 - 67 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเกบ็ขอ้มูลตาม
สถานที่ทีไ่ดก้ าหนดไว้ในแต่ละย่าน และจะแจกแบบสอบถาม โดยการสอบถามก่อนว่ามคีวามสนใจในการซื้ออาหาร
ทะเลสดออนไลน์ หรอืไม่ ถา้ตอบว่าสนใจจงึใหก้รอกแบบสอบถามจนครบจ านวน 400 คน 
 การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั แบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ใชแ้บบสอบถามปลายปิด 
แบบค าตอบหลายตวัเลอืก ขอ้มูลเกีย่วกบัองคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s เป็นค าถามปลายปิด และ
ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ เป็นค าถามทีม่คีวามหมายตรงกนัขา้ม  
 การวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาเพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง โดยการใช้
การแจกแจงความถี ่และรอ้ยละ วเิคราะหข์อ้มลูองคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s  โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ โดยใชก้ารหาค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 การวเิคราะหส์ถติิเชงิอนุมานเป็นสถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยสถติิทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ไดแ้ก่ สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
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ผลการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน                
255 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.75 อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.75 สถานภาพโสด จ านวน 243 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 60.75 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 อาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน จ านวน 241 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.25 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท จ านวน 112 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัองค์ประกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s โดยรวม พบว่า องค์ประกอบ
ทางการตลาด E-commerce 10C’s โดยรวมอยู่ในระดับโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  4.37 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s อยู่ในระดับดีมาก          
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพาณิชย์ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านการสนทนา ด้านการรวมเขา้ดว้ยกนั ดา้นรูปแบบ 
ด้านการสื่อสาร ด้านการเชื่อมโยง ด้านเนื้อหา ด้านความเป็นชุมชน และด้านการท าให้ตรงความต้องการของลูกค้า  
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.52 4.48 4.42 4.42 4.39 4.38 4.33 4.29 4.28 และ 4.21 ตามล าดบั 

การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นแนวโน้มที่จะซื้ออาหาร
ทะเลสดออนไลน์ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 ดา้นจะแนะน าและ
ชกัชวนให้ผูอ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.47 ด้านมีความสนใจที่จะซื้อสนิค้า หากได้รบัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์เกี่ยวกบัสนิค้า
อาหารทะเลสด ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 และดา้นถ้ามเีวบ็ไซต์
การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์รา้นใหม่ๆ เปิดใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิาร ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์  
  1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศชายมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสด
ออนไลน์ ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ หากไดร้บัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์เกีย่วกบัสนิคา้
อาหารทะเลสด และด้านถ้ามเีวบ็ไซต์การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์รา้นใหม่ๆ เปิดใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิารมาก
ที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคเพศชายมพีฤติกรรมชอบซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะเนื่องจากสะดวก 
สามารถซือ้ไดทุ้กทีทุ่กเวลา และมคีวามสนใจและต้องการซือ้สนิคา้ประเภทอาคารสดเพื่อน ามาปรุงอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเภทอาหารทะเลสด เดิมเป็นสนิค้าที่จะต้องไปซื้อ ณ ห้างสรรพสนิค้า หรอืตลาดสดเท่านัน้ ซึ่งต่างจาก           
เพศหญิงที่มกัจะมพีฤติกรรมที่จะต้องเหน็สนิค้าจรงิ ต้องลองสนิค้า ต่อรองราคาต่อหน้า  สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อาภาภรณ์ วธันกุล (2555) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทย พบว่า เพศชายมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณิชย์
อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยแตกต่างกนั ในดา้นความถี่ต่อปี และดา้นพฤตกิรรมการกลบัมาซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิาร
อกีครัง้มากที่สุด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภาวรรณ ชยัทววีุฒิกุล (2555) 
ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรวมกลุ่มมกนัซือ้บนเวบ็ไซต์ ENSOGO ของลูกคา้ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าเพศชายที่เคยซื้อสนิค้าและบรกิาร มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิารบนเวบ็ไซต ์
ENSOGO ดา้นครัง้ล่าสุดทีส่ ัง่ซือ้หรอืบรกิาร  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัราวด ีกุฎศีร ี(2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยั
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของ
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ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่ต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดแตกต่างกนั โดยเพศชายให้
ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดมากที่สุด ได้แก่ ด้านประเภทยี่ห้อ ด้านราคา ด้านเวบ็ไซต์ที่ใมห้บรกิาร ด้านการ
สง่เสรมิการตลาด และดา้นการสง่มอบและบรกิารหลงัการขายมากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

1.2 อายุ ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 51 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเล
สดออนไลน์ ด้านมคีวามสนใจที่จะซื้อสนิค้า หากได้รบัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์เกี่ยวกบั
สนิคา้อาหารทะเลสด และดา้นถา้มเีวบ็ไซตก์ารซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์รา้นใหม่ๆ เปิดใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิาร 
มากที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีายุ 51 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มทีช่อบท าอาหารให้แก่คนในครอบครวั โดยมคีวามต้องการ
สนิคา้ประเภทอาหารทะเลสดทีห่ลากหลายเพื่อน ามาปรุงอาหาร การที่ต้องไปซือ้าหารทะเลสดทีท่้องตลาดจะท าใหใ้ช้
เวลาในการเดนิทางนาน และจะตอ้งไปบ่อยครัง้เพราะอาหารทะเลสดบางอย่างไม่สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน หากมเีวบ็ไซต์
ที่ขายสนิค้าอาหารทะเลสดจะท าให้ผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่าวสามารถเลอืกซื้อสนิค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ก าหนดเวลารบัส่ง
สนิคา้ได ้และสามารถเชค็สนิคา้ไดท้นัทวี่ามสีนิคา้อาหารทะเลสดทีต่อ้งการหรอืไม ่ทัง้นี้ผูบ้รโิภคช่วงอายุอื่นๆ อาจจะไม่
นิยมการปรุงอาหารจากสนิคา้อาหารทะเลสด อาจจะชอบการบรโิภคทีร่า้นคา้และอาหารส าเรจ็รปู สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ทวิาพร ส าเนียงด ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี 
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุ 43 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการเลอืกสัง่
อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล (2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบ
รวมกลุ่มมกนัซือ้บนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุมากกว่า 31 ปี ทีเ่คยซือ้
สนิคา้และบรกิาร มพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและบรกิารบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ดา้นครัง้ล่าสุดที่ส ัง่ซื้อหรอืบรกิาร ดา้น
ราคาเฉลีย่ของบรกิารทีเ่คยซือ้ในแต่ละครัง้ 

1.3 สถานภาพสมรส ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสด
ออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านแนวโน้มที่จะซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ด้านจะแนะน าและ
ชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ หากไดร้บัขา่วสารจากเวบ็ไซตก์ารซือ้อาหาร
ทะเลสดออนไลน์เกี่ยวกบัสนิค้าอาหารทะเลสด และด้านถ้ามีเวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ร้านใหม่ๆ เปิด
ใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิาร มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มจี านวนสมาชกิในครอบครวั
หลายคน มกัท าอาหารและปรุงอาหารจากวตัถุดิบที่สดใหม่เพื่อคนในครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งวตัถุดิบประเถ
ทอาหารทะเลสด ซึง่ถอืว่าเป็นวตัถุดบิทีม่ปีระโยชน์ เช่น ปลา กุง้ หอย เป็นตน้ หากมเีวบ็ไซตห์รอืช่องทางออนไลน์ทีจ่ะ
สามารถสัง่ซื้ออาหารทะเลสดได้ ก็จะถือว่าค่อนขา้งตรงกบัความต้องการผู้บรโิภคกลุ่มสถานภาพดงักล่าว ทัง้ความ
สะดวกในการสัง่ซือ้สนิคา้ ประเภทสนิค้าและราคาทีค่่อนขา้งมาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งสนิคา้ทีส่ามารถก าหนดได ้
เป็นต้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวิาพร ส าเนียงด ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกสัง่อาหาร
จาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส 
มพีฤตกิรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และด้านบุคลากร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภัทราวด ีกุฎีศร ี
(2557) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทางระบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ 
(E-Commerce) ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพที่ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาด
แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภคสถานภาพสมรส ให้ความส าคญักบัปัจจยัทางการตลาดมากที่สุด ได้แก่ ด้านประเภทยีห่้อ 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นการสง่มอบและบรกิารหลงัการขาย มากทีส่ดุ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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1.4 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเล
สดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มที่จะซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นจะแนะน าและ
ชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ หากไดร้บัขา่วสารจากเวบ็ไซตก์ารซือ้อาหาร
ทะเลสดออนไลน์เกี่ยวกบัสนิค้าอาหารทะเลสด และด้านถ้ามีเวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ร้านใหม่ๆ เปิด
ใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิาร มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอาจจะเป็นผูบ้รโิภคที่
อยู่ในวยัก าลงัศึกษา มพีฤติกรรมชอบซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกั ประกอบกบัมเีวลาจ ากดั            
และมีความต้องการอาหารสดเพื่อน ามาปรุงอาหารและบริโภคหรือซื้อมาให้บุคคลในครอบครวั โดยเฉพาะอาหาร           
ทะเลสด ซึง่ถอืว่าเป็นอาหารทีค่่อนขา้งมปีระโยชน์  การซือ้สนิคา้ประเภทอาหารทะเลสดผ่านเวบ็ไซต์จะท าใหผู้บ้รโิภค
กลุ่มดงักล่าวประหยดัเวลาและสะดวกมากขึน้ รวมถงึปัจจุบนัการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่อนขา้งแพร่หลาย
และสะดวกมากกว่าการเดนิทางไปยงัรา้นคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวิาพร ส าเนียงด ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. มพีฤตกิรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ดา้นบุคลากร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล 
(2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรวมกลุ่มมกนัซือ้บนเวบ็ไซต์ ENSOGO ของลกูคา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี ที่เคยซื้อสนิค้าและบรกิาร          
มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ดา้นครัง้ล่าสุดทีส่ ัง่ซือ้หรอืบรกิาร ดา้นความถี่ในการสัง่ซือ้
สนิคา้และบรกิาร 

1.5 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีแ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ ออาหารทะเลสดออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสด
ออนไลน์ ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ หากไดร้บัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์เกีย่วกบัสนิคา้
อาหารทะเลสด และดา้นถา้มเีวบ็ไซต์การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์รา้นใหม่ๆ เปิดใหบ้รกิาร จะทดลองใชบ้รกิาร มาก
ที่สุด เนื่องจากผู้บรโิภคที่มอีาชพีอื่นๆ ได้แก่ แม่บ้าน พ่อบ้าน แม่ค้าพ่อค้าขายอาหาร และขายของช า อาจมคีวาม
ต้องการในการน าอาหารทะเลสดมาประกอบอาหารเพื่อบุคคลในครอบครวั และเพื่อค้าขาย เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่ขาย
อาหารตามสัง่ เปิดร้านอาหาร และมีพฤติกรรมชอบซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ เพราะเนื่องจากสะดวกและประหยดัค่า
เดนิทางรวมถึงปัจจุบนัค่อนขา้งมสีนิคา้ทีห่ลากหลายครบถ้วน แต่ยงัขาดสนิค้าประเภทอาหารทะเลสด หากต้องการ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพกม็กัจะถูกวางขายตามตลาดสดซึง่อาจจะมทีีต่ัง้อยู่ห่างจากทีพ่กัอาศยั ท าใหก้ารสัง่ซือ้อาหารทะเลสด
ผ่านเวบ็ไซต์ค่อนขา้งตรงตามความต้องการของผู้บรโิภคกลุ่มนี้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทวิาพร ส าเนียงด ี(2558) 
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น มพีฤตกิรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอม
ปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้น
จะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ หากไดร้บัขา่วสารจากเวบ็ไซต์
การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์เกีย่วกบัสนิคา้อาหารทะเลสด และดา้นถ้ามเีวบ็ไซตก์ารซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์รา้น
ใหม่ๆ เปิดให้บรกิาร จะทดลองใช้บรกิาร มากที่สุด เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้และอาจจะมเีวลาจ ากดัมาจากการ
ท างานประจ า มพีฤติกรรมสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์เป็นประจ า เนื่องจากสะดวกและค่อนขา้งประหยดัเวลาในการเดนิทาง 
รวมถงึกลุ่มดงักล่าวยงัสามารถยอมรบัความเสีย่งจากการสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ไดม้ากกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนอื่นๆ มคีวามตอ้งการสัง่ซือ้อาหารสดเพื่อน ามาปรุงอาหาร  และการสัง่ซือ้ทางออนไลน์หรอืเวบ็ไซตน์ัน้สามารถ
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ตรวจสอบสนิคา้ทีต่อ้งการไดท้นัท ีซึง่ปัจจุบนัอาหารประเภทอาหารทะเลสดนัน้มกัไม่มจี าหน่ายผ่านเวบ็ไซต ์สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ทวิาพร ส าเนียงด ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า 
คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 24,001 – 
30,000 บาท มพีฤติกรรมการเลอืกสัง่อาหารจาก เดอะ พซิซ่า คอมปะนี ผ่านช่องทางออนไลน์ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุาวรรณ ชยัทววีุฒกิุล (2555) ศกึษา
เรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มมกันซื้อบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกูคา้ทีม่รีายได ้มากกว่าหรอืเท่ากบั 30,001 บาท ทีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิาร มพีฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้และบรกิารบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ดา้นครัง้ล่าสดุทีส่ ัง่ซือ้หรอืบรกิาร ดา้นราคาเฉลีย่ของบรกิารทีเ่คยซือ้ในแต่
ละครัง้ 

2. องคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s  
ด้านแนวโน้มที่จะซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ องค์ประกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s ได้แก่ ด้าน

เน้ือหา ดา้นรูปแบบ ดา้นการอ านวยความสะดวก ดา้นการท าใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ ดา้นการพาณิชย ์ดา้นการ
เชื่อมโยง ด้านการสื่อสาร ด้านการสนทนา ด้านความเป็นชุมชน และด้านการรวมเข้าด้วยกนั มีความสมัพันธ์กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นแนวโน้มที่จะซือ้อาหาร
ทะเลสดออนไลน์ โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางและค่อนข้างต ่า และมีทิศทางเดียวกนั เนื่องจากผู้บรโิภคให้
ความส าคญักบัรายละเอยีดสนิค้าอาหารทะเลสด ได้แก่ รูปภาพ ขนาด ราคา ลกัษณะของชนิดอาหาร เงื่อนไขการ
รบัประกนัสนิค้า รวมถึงรูปแบบเวบ็ไซต์ที่สะดวกต่อการค้นหาขอ้มูล และชื่อของเวบ็ไซต์จดจ าง่ายและสะกดไม่ยาก
จนเกินไป การมีช่องทางการช าระเงินที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น ช่องทางการโอนผ่านบญัชีธนาคาร หรอืจ่ายผ่าน 
Counter Service เป็นต้น มกีารเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัของผูซ้ื้อทุกครัง้เพื่อสะดวกในการใช้งานครัง้ต่อไป รวมถงึขัน้ตอน
การช าระเงนิที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์สัง่ซื้อ การช าระเงนิ การส่งสนิค้า ผ่านเวบ็ไซต์ มีตวัเลือกให้หาขอ้มูล 
(Search) เกี่ยวกบัอาหารทะเลสดที่ต้องการสัง่ซื้อของทางร้านในเวบ็ไซต์ นอกจากนัน้เวบ็ไซต์มกีาร Update ขอ้มูล
ข่าวสาร ขอ้มูลสนิคา้ เกรด็ความรู ้ขอ้ควรระวงั ขอ้มูลในการเลอืกซื้ออาหารทะเลสดอย่างต่อเนื่อง เวบ็ไซต์การสัง่ซื้อ
อาหารทะเลสดออนไลน์ ใช้ถ้อยค าที่เขา้ใจง่าย ชดัเจน จดัให้มี Facebook Fan Page ส าหรบัท าการประชาสมัพนัธ์
เวบ็ไซต์ อพัเดทขอ้มูลข่าวสาร ท าให้เมื่อผู้บรโิภคได้รบัรู้ถึงองค์ประกอบทางการตลาด E-commerce ของเวบ็ไซต์
อาหารทะเลสดมากขึน้เท่าไหร่ กจ็ะท าให้ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มที่จะซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์มากขึน้ไปด้วย และจาก
ขอ้มูล forbesthailand (2559: ออนไลน์ สบืคน้เมื่อวนัที ่20 มถุินายน 2560) เปิดเผยว่า foodpanda ประเทศไทย ระบุ
การประมวลขอ้มูลจากการสัง่อาหารและพฤติกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ในไตรมาส 3/2560 เติบโตสูงถึง 300% 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวฒัน์ ดวงจันทร์ (2557) ศึกษาเรื่อง การรบัรู้ส่วนประสม
การตลาด (7C's) และปัจจยัทางสงัคมที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบรกิาร อนิเทอรเ์น็ต  3G บนความถี่ 2100 MHz จาก 
AIS ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า การรบัรูส้ว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ดา้น
คุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุน ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ดา้นการเอาใจใส่ดแูล ดา้นความส าเรจ็ และดา้นความสบายมี
ผลต่อการตัดสิใจซื้อบริการอินเทอร์ 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรวทิย ์หนิหมื่นไวย (2555) ศกึษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (7C’s) ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในเขตเทศบาล
นครนครราชสมีา พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลูกค้า  (7C’s) ทัง้ 7 ด้าน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ องคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s 
ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านการท าให้ตรงความต้องการของลูกค้า ด้านการ
พาณิชย์ ด้านการเชื่อมโยง ด้านการสื่อสาร ด้านการสนทนา ด้านความเป็นชุมชน และด้านการรวมเข้าด้วยกัน                   
มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและค่อนขา้งต ่า และมทีศิทาง
เดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัแหล่งขอ้มลูดา้นผลติภณัฑอ์าหารทะเลสดทีน่ าเสนอต้องมคีวามน่าเชื่อถอื 
รูปแบบเวบ็ไซต์ที่เหมาะสมส าหรบัการซื้อขายอาหารทะเลสดออนไลน์ มกีารให้ขอ้มูลที่ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ 
สนิคา้ตามฤดกูาล ราคา เพราะอาจมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา สามารถเลอืกขนาดหรอืสนิคา้ตามความตอ้งการของ
ลูกค้าได้ รวมถึงระบบการสัง่ซื้อ สามารถยกเลกิได้ทนัที มีเครื่องหมาย ไปหน้า และย้อนกลบั ทุกหน้าจอแสดงผล           
ทุกครัง้ทีท่ ารายการ มกีารแจง้เตอืนผ่าน SMS หรอื Email ทุกครัง้ รวมไปถงึตวัอกัษรใชล้กัษณะฟรอ้นและสทีีม่รีปูแบบ
สบายตา ประกอบกบัมชี่องทางในการใหผู้ส้ ัง่ซือ้แนะน าตชิมการใหบ้รกิารผ่านเวบ็ไซต์การซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ 
และจากขอ้มลูของ Marketing Oops (2560: ออนไลน์ สบืคน้เมื่อวนัที ่20 มถุินายน 2560) เปิดเผยว่า นกัชอ้ปออนไลน์
ในประเทศไทยจ านวน 55% ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายออนไลน์มากขึน้ในปี 2560 และจากกลุ่มนักช้อป
เหล่านัน้ ราว 82% เหน็ว่าความสะดวกสบายของการชอ้ปออนไลน์น่าจะเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้พวกเขาหนัมาช้อป
ด้วยวิธีนี้มากขึ้น ซึ่งเหตุผลดังกล่าวล้วนเป็นปัจจยัอนัดบัต้นๆ และคาดว่าในปี 2560 นี้ พวกเขาจะหันมาใช้จ่าย
ออนไลน์มากขึน้ ทัง้นี้คาดว่าจะสนบัสนุนและชกัชวนใหผู้อ้ื่นซือ้สนิคา้ออนไลน์ตามไปดว้ย จงึท าใหห้ากผูบ้รโิภคไดร้บั
องค์ประกอบดังกล่าวก็จะท าให้ผู้บริโภคแนะน า บอกต่อ ชักชวนคนรอบข้างให้ซื้ออาหารทะเลสดผ่านเว็บไซต ์
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ธนวฒัน์ ดวงจนัทร ์(2557) ศกึษาเรื่อง การรบัรูส้ว่นประสมการตลาด (7C's) และปัจจยัทาง
สังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ อินเทอร์เน็ต  3G บนความถี่  2100 MHz จาก  AIS ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า การรบัรูส้ว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั 
ดา้นต้นทุน ดา้นการติดต่อสื่อสาร ด้านการเอาใจใส่ดูแล ดา้นความส าเรจ็ และด้านความสบายมผีลต่อการตดัสใิจซื้อ
บรกิารอนิเทอร ์3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
พบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลกูคา้ (7C’s) ทัง้ 7 ดา้น สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมใน
เขตเทศบาลนครนครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้สินคา้ หากได้รบัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์เกีย่วกบัสนิค้า
อาหารทะเลสด องคป์ระกอบทางการตลาด E-commerce 10C’s ไดแ้ก่ ดา้นเนื้อหา ดา้นรปูแบบ ดา้นการอ านวยความ
สะดวก ดา้นการท าใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ ดา้นการพาณิชย ์ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการสือ่สาร ดา้นการสนทนา 
ดา้นความเป็นชุมชน และดา้นการรวมเขา้ดว้ยกนั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านมคีวามสนใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ หากไดร้บัข่าวสารจากเวบ็ไซต์การซื้ออาหาร
ทะเลสดออนไลน์เกี่ยวกบัสนิค้าอาหารทะเลสด โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลางและค่อนข้างต ่า และมีทิศทาง
เดยีวกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัการจดัใหม้ขีอ้มลูดา้นผลติภณัฑอ์าหารทะเลสดทีน่ าเสนอมคีวาม
น่าเชื่อถอื มรีูปภาพที่ถ่ายมาจากสนิคา้จรงิ การใชง้านเวบ็ไซต์ทีส่ะดวกและง่าย ไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก รวมถงึยงัสามารถ
หาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัอาหารทะเลสดทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูบ้รโิภคจากรา้นเวบ็ไซต์ภายนอก มกีาร Update ขอ้มูล
ข่าวสาร ข้อมูลสนิค้า เกร็ดความรู้ ข้อควรระวงั ข้อมูลในการเลือกซื้ออาหารทะเลสดอย่างต่อเนื่อง และมีห้องการ
สนทนาให้ผู้ส ัง่ซื้อรวมถึงรา้นอาหารทะเลสด พูดคุย มี Facebook Fan Page ส าหรบัท าการประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซต ์
อพัเดทขอ้มลูขา่วสาร โดยเฉพาะอย่างยิง่หากมสีนิคา้ใหม่ๆ หรอืสนิคา้ประเภทตามฤดูกาลกจ็ะสามารถตดิตามข่าวสาร
และเขา้มาสัง่ซือ้ไดท้นัท ีและจาก กรุงเทพธุรกจิ (2559: ออนไลน์ สบืคน้เมื่อวนัที ่20 มถุินายน 2560) เปิดเผยว่า จาก
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การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีสดัสว่นประชากรไทยใชอ้นิทอรเ์น็ตและสมารท์โฟนเพิม่ขึน้ รวมทัง้ปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ดว้ยนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” จะท าให้สดัส่วนครวัเรอืนไทยซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้ 
แสดงว่าสื่อและข่าวสารต่างๆ สามารถกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์มากขึ้น 
สะท้อนพฤติกรรมผู้บรโิภคในยุคนี้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วผ่านบริการออนไลน์มากขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนวฒัน์ ดวงจนัทร ์(2557) ศกึษาเรื่อง การรบัรูส้ว่นประสมการตลาด (7C's) และปัจจยัทาง
สังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการ อินเทอร์เน็ต  3G บนความถี่  2100 MHz จาก  AIS ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า การรบัรูส้ว่นประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้รโิภค ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั 
ดา้นต้นทุน ดา้นการติดต่อสื่อสาร ด้านการเอาใจใส่ดูแล ดา้นความส าเรจ็ และด้านความสบายมผีลต่อการตดัสใิจซื้อ
บรกิารอนิเทอร ์3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา 
พบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลกูคา้ (7C’s) ทัง้ 7 ดา้น สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมใน
เขตเทศบาลนครนครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นถ้ามเีวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์รา้นใหม่ๆ เปิดใหบ้รกิาร จะทดลองใช้บรกิาร องคป์ระกอบ
ทางการตลาด E-commerce 10C’s ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านการท าให้ตรง
ความต้องการของลูกค้า ด้านการพาณิชย์ ด้านการเชื่อมโยง ด้านการสื่อสาร ด้านการสนทนา ด้านความเป็นชุมชน 
และดา้นการรวมเขา้ดว้ยกนั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านถ้ามเีวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ร้านใหม่ๆ เปิดให้บรกิาร จะทดลองใช้บรกิาร            
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากระบบความปลอดภยั ตลอดจนความสะดวกสบาย
ของเวบ็ไซตก์ารซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ มคีวามครบวงจรของขอ้มลู ทัง้การใหข้อ้มูลสนิคา้ ราคาสนิคา้ สถานะของ
สนิค้า รวมถึงการช าระเงนิ และการตดิตามสถานะ รวมถงึเวบ็ไซต์การซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ใชง้านง่าย มคีวาม
น่าเชื่อถือ และมีความเหมาะสมกับลักษณะของสินค้าอาหารทะเลสดที่จ าหน่ายเพราะถ่ายรูปจากสินค้าจริง                  
มภีาพประกอบในทุกๆประเภทสนิคา้ และผูส้ ัง่ซือ้สนิคา้อาหารทะเลสดสามารถน าลงิค์ URL การสัง่ซือ้ แชรไ์ปยงัหน้า 
Facebook ได้หากมีปัญหาหรอืต้องการความช่วยเหลือ และจากข้อมูล DBD (2560: ออนไลน์ สืบค้นเมื่อวนัที่ 20 
มถุินายน 2560) กล่าวถงึแนวโน้มเวบ็ไซตซ์ือ้ขายสนิคา้ว่า ธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์หรอื อี-คอมเมริซ์ ทีม่อีตัราการ
เจรญิเติบโตแบบก้าวกระโดด จากสถิติธุรกจิอี-คอมเมิรซ์ประเภท B2C ในปี 2559 ที่มมีูลค่าสูงถึง 729,292.32 ล้าน
บาท ซึง่มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 จากปี 2558 แสดงใหเ้หน็ถงึความสนใจของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้และ
บรกิารผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนวฒัน์ ดวงจนัทร ์(2557) ศกึษาเรื่อง การรบัรู้
ส่วนประสมการตลาด (7C's) และปัจจยัทางสงัคมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้บรกิาร อนิเทอรเ์น็ต 3G บนความถี่ 2100 
MHz จาก AIS ของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า การรบัรู้ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผู้บรโิภค ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการเอาใจใส่ดูแล ด้านความส าเรจ็ และ  
ด้านความสบายมีผลต่อการตัดสิใจซื้อบริการอินเทอร์  3G บนความถี่  2100 MHz จาก  AIS ของผู้บริโภค                         
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ กรวิทย ์               
หนิหมื่นไวย (2555) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ (7C’s) ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา พบว่า สว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลกูคา้ (7C’s) ทัง้ 7 ดา้น 
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสมีา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. องค์กร บรษิัท และผู้ประกอบการที่สนใจ เกี่ยวกบัการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรท าแผนการตลาด
จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยั ส าหรบัการท ากลยุทธ ์วางกลุ่มเป้าหมายผูบ้รโิภคทีม่เีพศชาย อายุ 51 ปีขึน้ไป สถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกนั ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีอาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ แม่บ้าน พ่อบ้าน แม่คา้พ่อค้าขายอาหารและ  
ขายของช า และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 – 34,999 บาท เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่            
การส ารวจสนิค้าอาหารทะเลที่ผู้บรโิภคให้ความสนใจ การวางรูปแบบเวบ็ไซต์ ระบบการจดัการตัง้แต่การสัง่ซือ้ การ
ช าระเงิน และการติดตาม การติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์หากพบปัญหา รวมถึงควรจัดท าแผนกลยุทธ์ที่จะขยาย
กลุ่มเป้าหมายใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ เช่น มกีารแจกเอกสาร ใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ บรกิารขอ้มลูขา่วสารครบวงจร เพื่อใหม้ี
แนวโน้มซือ้อาหารทะเลสดผ่านเวบ็ไซตม์ากขึน้  
 2. องคก์ร บรษิัท และผูป้ระกอบการทีส่นใจ เกีย่วกบัการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ควรให้ความส าคญักบั
ข้อมูลที่น ามาใช้อ้างอิงในเว็บไซต์ โดยเฉพาะภาพและราคาของอาหารทะเลสด ต้องมาจากรูปสนิค้าจริง ราคาได้
มาตรฐานตามท้องตลาด มกีารบรรยายคุณสมบตัิของแต่ละชนิด เช่น ขนาด ราคาต่อขดี รวมถงึควรระบุเงื่อนไขการ
ให้บริการแยกต่างหาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถท าความเข้าใจได้หากสัง่ซื้อ เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่             
การใชบ้รกิาร  
 3. องค์กร บริษัท และผู้ประกอบการที่สนใจ เกี่ยวกับการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมือกับ
ผูอ้อกแบบเวบ็ไซต์ถงึรูปแบบส าหรบัเวบ็สัง่ซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ทัง้การจดัวาง การใชง้าน เครื่องมอืในเวบ็ไซต ์
เช่น กล่องหน้าต่าง แถบหาขอ้มูล (Search) ช่องทางการตดิต่อกบัผูดู้แล การแย่งแยกสดัสว่นหมวดหมู่อาหารทะเลสด
แต่ละประเภท เพื่อใหผู้บ้รโิภคใชง้านง่ายและสะดวกมากขึน้  

4. องค์กร บรษิัท ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกบัการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมือกบัผู้ออกแบบ
เวบ็ไซต์ ระบบการท างานทีม่มีาตรฐานและต้องมคีวามปลอดภยั โดยเฉพาะช่องทางการช าระเงนิทีส่ามารถลงิคต่์อไป
ยงัหน้าต่างของสถาบนัการเงนิไดโ้ดยตรง รวมถงึระยะเวลาการขนสง่สนิคา้ทีส่ามารถตดิจามสถานะได ้ 

5. องคก์ร บรษิทั ผูป้ระกอบการทีส่นใจเกีย่วกบัการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมอืกบัฝ่ายการตลาด 
ส ารวจความต้องการขอผูบ้รโิภค ทัง้รูปแบบเวบ็ไซตท์ีผู่บ้รโิภคใหค้วามนิยม และสนิคา้ทีต่อ้งการซือ้และเป็นทีน่่าสนใจ 
รวมถงึคุณสมบตัพิเิศษของเวบ็ไซต ์เช่น การเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลเพื่อใชง้านในครัง้ถดัไป การจดัสง่สนิคา้ช่วงเทศกาล 
หรอืสามารถก าหนดระบุตามความตอ้งการได ้ 

6. องค์กร บรษิัท ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกบัการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมือกบัผู้ออกแบบ
เวบ็ไซต์เกีย่วกบัการเพิม่ระบบการท างานทีม่คีวามน่าเชื่อถอืลงไปในเวบ็ไซต์ เช่น การค านวนยอดทีส่ ัง่ซือ้ ระบบการ
ช าระเงนิที่สามารถตรวจสอบได้ในทนัที ใบเสร็จการช าระเงินออนไลน์ การขนส่งที่สามารถติดตามสถานะทัง้ทาง 
Messenger และรถขนสง่ เป็นตน้  

7. องค์กร บรษิัท ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกบัการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมือกบัผู้ออกแบบ
เวบ็ไซต์เกีย่วกบัiระบบการท างานของเวบ็ไซต ์ใหส้ามารถตรวจสอบ หรอืจดัการ แกไ้ขไดด้ว้ยตนเองผ่านหน้าเวบ็ไซต ์
และในทนัท ีเช่น การยกเลกิออเดอร ์หรอืการเปลีย่นแปลงขอ้มลู และขัน้ตอนการตรวจสอบกรณีช าระเงนิผ่านเวบ็ไซต์
ของสถาบนัการเงนิ หรอืแอพพลเิคชัน้ของธนาคาร รวมถงึเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ  

8. องคก์ร บรษิทั ผูป้ระกอบการทีส่นใจเกีย่วกบัการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมือกบัฝ่ายการตลาด
และผูด้แูลเวบ็ไซต ์เกีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลูอย่างต่อเนื่อง ทัง้ขอ้มลูขา่วสาร สนิคา้ใหม่ๆ เกรด็ความรูใ้นการเลอืกสนิคา้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค รวมถงึขอ้มลูการตดิต่อ ช่องทางการแนะน าตชิม และการพฒันาใหร้องรบัการใชง้านผ่าน
สมารท์โฟนและแทป็เลต็  
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9. องค์กร บรษิัท ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกบัการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมือกบัผู้ออกแบบ
เวบ็ไซตถ์งึการจดัท าช่องทางการตดิต่อระหว่างผูบ้รโิภค ในกรณีหากพบขอ้ค าถามหรอืเกดิขอ้ผดิพลาดในทนัท ีรวมถงึ
ก าหนดระยะเวลาการแกไ้ขเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค รวมถงึการใชส้ขีอ้ความทีง่่ายต่อการอ่าน  

10. องคก์ร บรษิทั ผูป้ระกอบการทีส่นใจเกีย่วกบัการซือ้อาหารทะเลสดออนไลน์ควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบั
การโต้ตอบกบัผูบ้รโิภคผ่านหอ้งสนทนา หรอืช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook Fan Page และควรมที าการประชาสมัพนัธ์
เวบ็ไซต ์อพัเดทขอ้มลูขา่วสาร  

11. องค์กร บรษิัท ผู้ประกอบการทีส่นใจเกีย่วกบัการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์ ควรร่วมมอืกบัผู้ออกแบบ
เวบ็ไซต์ถงึการออกแบบใหเ้วบ็ไซต์มคีวามครบวงจร ทัง้ในดา้นรูปแบบ และระบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
การประมวลผลสรุปยอดค่าใชจ้่ายหากมกีารสัง่ซือ้  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้บริโภคหรอืกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อื่นๆ เพราะจะเป็น
ประโยชน์ต่อรา้นคา้ผูป้ระกอบการทีจ่ะเปิดบรกิารครอบคลุมถงึจงัหวดัอื่นๆ หรอืปรมิณฑล เพื่อน าขอ้มลูทไีดน้ ามาประ
ยุกษ์ใชใ้นการวางแผนกลยุทธเ์พื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นอนาคต 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจยัอื่นๆ ที่มีความสมัพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้ออาหารทะเลสดออนไลน์             
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น รูปแบบการด าเนินชวีติ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ ความ
พงึพอใจของผูบ้รโิภค เพื่อสามารถน าขอ้มลูทไีดน้ ามมประยุกษ์ใหค้วามตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นอนาคต 
 3. ควรศกึษาในกรณีเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ออนไลน์ในประเภทอื่นๆ เพื่อใหท้ราบถงึแนวคดิของผูบ้รโิภค ขอ้ดี
ขอ้เสยีของธุรกจิทีม่กีารเปิดใหบ้รกิารมาก่อน เพราะจะสามารถน ามาปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารหลงัการขายได ้

4. ควรท าการศกึษาขอ้มูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา ระหว่างผู้ประกอบการ 
ผูบ้รโิภค เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึได ้และน าผลไปต่อยอดเป็นการพฒันาผลติภณัฑต่์อไป 
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