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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษานวตักรรมทางธุรกิจ และพฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคที่เคยซือ้สินค้าออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู  ผลการวิจยัพบวา่นวตักรรมทางธุรกิจโดยรวม และรายด้าน 
ได้แก่ ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านเทคโนโลยี อยู่ในระดบัดี พฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน์ 
ด้านความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ครัง้ และด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ โดยเฉลี่ยประมาณ 125 บาท 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นวตักรรมทางธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์ และด้านกระบวนการ สง่ผลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้สินค้าออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ อย่างมีนยัสถิติที่ระดบั .01 และนวตักรรมทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีและด้าน
ผลิตภณัฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าออนไลน์ ด้านความถ่ีในการมาซือ้ (ครัง้/เดือน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
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Abstract 

 
The purpose of this research is to study business innovation and online shopping 

behavior of consumers in Bangkok. The sample group used in this research was customers 
who have ever bought the online products in Bangkok. Questionnaire was used as the tool. 
Statistics used in data analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis. The study results found that the overall business innovation and 
each aspect including personnel, process, product and technology are in the good level. 
Online shopping behavior in the aspect of buying frequency (time/month) had mean value at 
4 times and the aspect of expense per time had mean value at 125 Baht. The hypothesis 
testing found that the overall business innovation in each aspect such as innovation and 
process affects the online shopping behavior in the aspect of expense per time in statistical 
significance at .01 level, while business innovations in technology and products affect online 
shopping behavior in the aspect of buying frequency (time/month) in statistical significance 
at .01 level. 
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