
บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การเปิดรับ ทศันคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวตักรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับเก็บแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชดุ  
ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามแล้วมาท าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอเป็น 5 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนท่ี 5 ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ Independent Sample t – test และการ
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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สัญลักษณ์ทางสถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X̅  หมายถึง  คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
 SD  หมายถึง  ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) 
 n   หมายถึง  ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
 t    หมายถึง  การทดสอบคา่ที (t-test) 
 F    หมายถึง  การทดสอบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

     เดียว 
SS   หมายถึง  ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS   หมายถึง  คา่เฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
df  หมายถึง  คา่ระดบัชัน้แหง่ความอิสระ 
R  หมายถึง  คา่ท่ีแสดงระดบัของความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 

ตวัแปรอิสระทัง้หมดกบัตวัแปรตาม ซึง่เรียกว่า  
คา่สมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ์พหคุณู 

           VIF      หมายถึง    คา่การตรวจสอบตวัแปรอิสระไมมี่ 
      ความสมัพนัธ์กนัเอง  
      (หาก VIF > 10 แสดงวา่เกิด Multicollinearity) 
 b, B  หมายถึง   คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ 
      ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานดงักลา่ว 

R Square  หมายถึง   คา่ท่ีแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระทัง้หมดท่ีมี 
ตอ่ตวัแปรตาม 

Adjusted R Square หมายถึง  คา่ R Square ท่ีปรับแก้แล้วหรือคา่อ านาจใน 
การพยากรณ์ท่ีปรับแก้ 

  *  หมายถึง   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 123 30.7 
หญิง 277 69.3 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 และเป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คดิเป็น
ร้อยละ 30.7 

 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-25 ปี 49 12.3 
26-35 ปี 121 30.2 
36-45 ปี 182 45.5 
มากกวา่ 45 ปี 48 12.0 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 26-35 
ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.3 และมีอายมุากกวา่ 45 ปี จ านวน 48 คน คดิเป็นร้อยละ 4.2 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น
ใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 
121 คน คดิเป็นร้อยละ 30.2 และมีสถานภาพหยา่ร้าง จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 0.8 

 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท 13 3.3 
10,001 – 20,000 บาท 97 24.2 
20,001 – 30,000 บาท 121 30.2 
30,001 – 40,000 บาท 37 9.3 
40,001 – 50,000 บาท 96 24.0 
มากกวา่ 50,000 บาท 36 9.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่มีรายได้ท่ี 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมามีรายได้ท่ี 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีรายได้ท่ี 40,001 – 50,000 บาท 
จ านวน 96  คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีรายได้ท่ี 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.3 มีรายได้ท่ี มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และมีรายได้ท่ีต ่ากว่า
หรือเทา่กบั 10,000 บาท จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 

 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 276 69.0 
สมรส 121 30.2 
หยา่ร้าง 3 0.7 
รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน นกัศกึษา 24 6.0 
รับราชการ 48 12.0 
รัฐวิสาหกิจ 13 3.3 
พนกังานบริษัทเอกชน 230 57.5 
ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 24 6.0 
อาชีพอิสระ/รับจ้าง 61 15.2 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมามีอาชีพ 
อิสระ/รับจ้างจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 มีอาชีพรับราชการจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.0 มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวัจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย 6.0 และมี
อาชีพรัฐวิสาหกิจจ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 

 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 265 66.3 
ปริญญาโท 135 33.7 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน 
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีการศึกษา
ปริญญาโทจ านวน 135 คน คดิเป็นร้อยละ 33.7 

 

 

 



48 
 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการเปิดรับข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) และหาค่า 
ร้อยละ (Percentage) 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามชว่งเวลาการอา่นขา่ว 
ช่วงเวลาการอ่านข่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 

06.00 น. – 11.59 น. 238 59.4 
12.00 น. – 17.59 น. 149 37.3 
18.00 น. – 23.59 น. 13 3.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.7 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่อ่านข่าวช่วงเวลา 06.00 น. – 11.59 น. จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมาอ่าน
ข่าวช่วงเวลา 12.00 น. – 17.59 น. จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และอ่านข่าวช่วงเวลา 
18.00 น. – 23.59 น. จ านวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 

 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีการอา่นขา่ว 

สถานที่การอ่านข่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 
บ้าน 79 13.1 
ท่ีท างาน 313 51.7 
ในรถ(ระหว่างการเดนิทาง) 15 2.5 
โรงพยาบาล 29 4.8 
ห้องสมดุ 29 4.8 
ร้านกาแฟ 140 23.1 

 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่อ่านข่าวท่ีท างานจ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาอ่านข่าวท่ีร้านกาแฟจ านวน 
140 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 อ่านข่าวท่ีบ้านจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 อ่านข่าวท่ี
โรงพยาบาล และห้องสมุดจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อย 4.8 และอ่านข่าวในรถ (ระหว่างการ
เดนิทาง) จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางท่ี 4.9 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความบอ่ยในการอ่านขา่ว 
ความบ่อยในการอ่านข่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 

1-2 วนั ตอ่ สปัดาห์ 227 56.7 
3-4 วนั ตอ่ สปัดาห์ 113 28.3 
5-6 วนั ตอ่ สปัดาห์ 36 9.0 
อา่นทกุวนั 24 6.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.9 แสดงว่า กลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน สว่น

ใหญ่มีความบ่อยในการอ่านข่าวท่ี 1-2 วัน ต่อ สัปดาห์จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
รองลงมามีความบอ่ยในการอ่านข่าวท่ี 3-4 วนั ตอ่ สปัดาห์จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 มี
ความบอ่ยในการอา่นข่าวท่ี 5-6 วนั ตอ่ สปัดาห์จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อย 9.0 และมีความบอ่ยใน
การอา่นขา่วทกุวนัจ านวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 

 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทขา่วท่ีชอบอา่น 

ประเภทข่าวที่ชอบอ่าน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 124 12.6 
นาโนเทคโนโลยี 110 11.1 
วสัดศุาสตร์ 50 5.1 
อิเล็กทรอนิกส์ 137 13.9 
หุน่ยนต์และออโตเมชัน่ 106 10.7 
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 121 12.3 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 85 8.6 
นวตักรรมเพื่อเอสเอ็มอี 254 25.7 

 
จากตารางท่ี 4.10 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน 

ส่วนใหญ่ชอบอ่านข่าวประเภทนวัตกรรมเพ่ือเอสเอ็มอีจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 
รองลงมาชอบอ่านข่าวประเภทอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ชอบอ่านข่าว
ประเภทเทคโนโลยีชีวภาพจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ชอบอ่านข่าวประเภทวิทยาศาสตร์
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พืน้ฐาน จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อย 12.3 ชอบอ่านข่าวประเภทนาโนเทคโนโลยีจ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 ชอบอ่านข่าวประเภทหุ่นยนต์และออโตเมชัน่จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.7 ชอบอ่านข่าวประเภทดาราศาสตร์และอวกาศ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และชอบ
อา่นขา่วประเภทวสัดศุาสตร์ จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 5.1 

 
ตารางที่  4.11 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามองค์ประกอบของข่าวท่ี
           ชอบ 

องค์ประกอบของข่าวที่ชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายงานพิเศษ 315 48.8 
ขา่วสัน้ 108 16.7 
ขา่วแปลตา่งประเทศ 100 15.5 
ภาพขา่ว 122 18.9 

 
จากตารางท่ี 4.11 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน 

สว่นใหญ่มีชอบรายงานพิเศษจ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมามีความชอบภาพข่าว
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 มีความชอบข่าวสัน้จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อย 16.7 และมี
ความชอบขา่วแปลตา่งประเทศจ านวน 100 คน คดิเป็นร้อยละ 15.5 

 
ตารางท่ี 4.12 จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามองค์ประกอบท่ีควร 
           เพิ่มเตมิในขา่ว 

องค์ประกอบที่ควรเพิ่มเติมในข่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ภาพประกอบขา่ว 137 22.5 
อินโฟกราฟิก 299 49.1 
คลิปวีดีโอ 74 12.2 
ค าอธิบายศพัท์เฉพาะ 99 16.3 

 
จากตารางท่ี 4.12 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน 

ส่วนใหญ่ควรเพิ่ม อินโฟกราฟิก จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาควรเพิ่ ม
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ภาพประกอบข่าว จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 22.ควรเพิ่มค าอธิบายศพัท์เฉพาะ จ านวน 99 
คน คดิเป็นร้อย 16.3 และควรเพิ่มคลิปวีดีโอ จ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 12.2 
 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของผู้อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean ) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 
ตารางที่  4.13 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติของผู้อ่านท่ีมีต่อข่าว  

ด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมและรายด้าน 

ทัศนคติ X̅ SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ล าดับ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขา่ว
นวตักรรม 

3.93 0.468 มาก 1 

2. ด้านพฤตกิรรมเก่ียวกบัขา่วนวตักรรม 3.89 0.518 มาก 2 
เฉล่ีย 3.91 0.447 มาก  

             
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงว่า ทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวตักรรมในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (=3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัข่าวนวตักรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ (X ̅= 3.93) และ
รองลงมา คือ ด้านพฤตกิรรมเก่ียวกบัขา่วนวตักรรม มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ (X̅ = 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.14 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคติของผู้อ่านท่ีมีต่อข่าว  
ด้านนวตักรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าว
นวตักรรม 

ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าว
นวัตกรรม 

X ̅ SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ล าดับ 

1. น าเสนอความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
นวตักรรม 

4.06 0.597 มาก 2 

2. น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมให้เป็นเร่ืองใกล้ตวั 

4.02 0.626 มาก 3 

3. น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมให้เป็นเร่ืองยาก 

3.38 1.081 ปานกลาง 6 

4. น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมให้เป็นเร่ืองจ าเป็นต้องรู้ 

4.00 0.660 มาก 4 

5. น าเสนอข่าวด้านนวตักรรมท่ีเป็น
สิ่งจ าเป็น 

4.19 0.649 มาก 1 

6. น าเสนอข่าวด้านนวตักรรมในปัจจบุนั
เพียงพอ 

3.93 0.734 มาก 5 

เฉล่ีย 3.93 0.468 มาก  
             
 จากตารางท่ี 4.14 แสดงว่า ทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวนวตักรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 3.93) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก 5 ข้อ ได้แก่ น าเสนอข่าวด้านนวัตกรรมท่ีเป็น
สิ่งจ าเป็น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X ̅= 4.19) รองลงมา คือ น าเสนอความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
นวัตกรรม (X ̅=  4.06) น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นเร่ืองใกล้ตัว  
(X ̅= 4.02) น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นเร่ืองจ าเป็นต้องรู้ (X ̅= 4.00) 
น าเสนอข่าวด้านนวัตกรรมในปัจจุบนัเพียงพอ (X ̅= 3.93) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ  
น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นเร่ืองยาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (X ̅= 3.38) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันคตขิองผู้อา่นท่ีมีตอ่ข่าว         
ด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้านพฤตกิรรมเก่ียวกบัขา่วนวตักรรม 

ด้านพฤตกิรรมเก่ียวกับข่าวนวัตกรรม X ̅ SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ล าดับ 

1. เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันวตักรรม
มากขึน้หลงัอ่านขา่วในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ 

4.12 0.536 มาก 1 

2. เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
(Basic Science) 

3.88 0.692 มาก 4 

3. เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
(Applied Science) 

3.74 0.882 ปานกลาง 5 

4. เกิดความสนใจงานวิจยัของหนว่ยงาน
ราชการ  

3.73 0.788 มาก 6 

5. เกิดความสนใจงานวิจยัของภาค
การศกึษา 

3.94 0.776 มาก 3 

6. เกิดความสนใจงานวิจยัของภาคเอกชน 3.97 0.676 มาก 2 
เฉล่ีย 3.89 0.518 มาก  

             
 จากตารางท่ี 4.15 แสดงว่า ทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวตักรรมในหนังสือพิมพ์
ก รุ ง เท พ ธุ ร กิ จ ด้ า น พ ฤ ติ ก ร รม เก่ี ย ว กั บ ข่ า ว น วัต ก ร รม โด ย รวม อ ยู่ ใน ระ ดั บ ม า ก 
(X ̅= 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ เกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับนวัตกรรมมากขึน้หลังอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  
(X ̅= 4.12) รองลงมา คือ เกิดความสนใจงานวิจัยของภาคเอกชน (X ̅= 3.97) เกิดความสนใจ
งานวิจยัของภาคการศกึษา (X ̅= 3.94) เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (Basic Science) 
(X ̅= 3.88) เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ประยกุต์ (Applied Science) (X ̅= 3.74) และเกิดความ
สนใจงานวิจยัของหนว่ยงานราชการ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ (X ̅= 3.73) ตามล าดบั 
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ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (mean ) และค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 

ตารางที่ 4.16 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์   
จากขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมและรายด้าน 

การใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรม
ในหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ 

X ̅ SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ล าดับ 

1. ด้านการศกึษาวิจยั 3.97 0.618 มาก 2 
2. ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 3.94 0.722 มาก 1 

เฉล่ีย 3.95 0.606 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงว่า การใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 3.95) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X ̅= 3.97) และรองลงมา คือ ด้านการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ (X ̅= 3.94) ตามล าดบั 

ตารางที่  4.17 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์จากข่าวด้าน 
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้านการศกึษาวิจยั 

ด้านการศึกษาวิจัย X ̅ SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ล าดับ 

1. ใช้เป็นแหลง่ความรู้เพ่ือศกึษาเพิ่มเตมิ
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม 

3.97 0.674 มาก 1 

2. ใช้เป็นแหลง่ข้อมลูเพื่อการศกึษาวิจยัตอ่
ยอดร่วมกบักบัเจ้าของผลงาน 

3.97 0.750 มาก 1 

เฉล่ีย 3.97 0.618 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.17 แสดงว่า การใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจด้านการศึกษาวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ ใช้เป็นแหล่งความรู้เพ่ือศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยต่อยอดร่วมกับกับเจ้าของ
ผลงานมีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กนั (X ̅= 3.97) ตามล าดบั 

ตารางที่  4.18 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้ประโยชน์จากข่าวด้าน   
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 

ด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ X ̅ SD 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ล าดับ 

1. เป็นชอ่งทางระหวา่งนกัวิจยัเจ้าของ
นวตักรรมกบัภาคเอกชน 

3.88 0.833 มาก 2 

2. น าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหมใ่นธุรกิจ 4.00 0.775 มาก 1 
เฉล่ีย 3.94 0.722 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.18 แสดงว่า การใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X ̅= 3.94) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุข้อ ได้แก่ น าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหมใ่นธุรกิจ มีคา่เฉล่ียมาก
ท่ีสุด (X ̅= 4.00) รองลงมา คือ เป็นช่องทางระหว่างนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมกับภาคเอกชน มี
คา่เฉล่ียต ่าสดุ (X ̅= 3.88) ตามล าดบั 

 

ตอนที่ 5 ทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 

1.1 ผู้ ท่ีมีเพศต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
แตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามเพศ 

การใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรม 
ของหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ 

เพศ 
t Sig ชาย หญิง 

𝐗 ̅ S.D. 𝐗 ̅ S.D. 
1. ด้านการศกึษาวิจยั 3.84 0.569 4.03 0.631 2.788 0.006* 
2. ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 4.03 0.469 3.90 0.808 1.640 0.102 

รวม 3.93 0.432 3.96 0.669 0.433 0.665 
*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผู้ ท่ีมีเพศต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=0.665) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ ท่ีมีเพศตา่งกนัมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนัใน
ด้านการศกึษาวิจยั (Sig.=0.006) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 

1.2 ผู้ ท่ีมีอายุตา่งกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
แตกตา่งกนั 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามอาย ุ

การใช้ประโยชน์จาก
ข่ าวน วัตก รรมขอ ง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการศกึษาวิจยั ระหวา่งกลุม่ 18.473 3 6.158 18.197 0.000* 
ภายในกลุม่ 134.001 396 .338   

รวม 152.474 399    
2. ด้านการตอ่ยอดเชิง
พาณิชย์ 

ระหวา่งกลุม่ 23.545 3 7.848 16.805 0.000* 
ภายในกลุม่ 184.939 396 .467   

รวม 208.484 399    
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 

รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

8.830 3 2.943 8.462 0.000* 

ภายใน
กลุ่ม 

137.739 396 .348   

รวม 146.569 399    
*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผู้ ท่ี มีอายุต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโดยรวมแตกตา่งกนั (Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ท่ี
มีอายตุา่งกนัมีการใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนัในทกุ
ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจัย (Sig.=0.000) และด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Sig.=0.000) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

1.3 ผู้ ท่ีมีสถานภาพตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจแตกตา่งกนั 

ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามสถานภาพ 

การใช้ประโยชน์จาก
ข่ า วน วั ต ก รรม ข อ ง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการศกึษาวิจยั ระหวา่งกลุม่ 3.245 2 1.622 4.316 0.014* 
ภายในกลุม่ 149.229 397 .376   

รวม 152.474 399    
2. ด้ านการต่อยอดเชิ ง
พาณิชย์ 

ระหวา่งกลุม่ .974 2 .487 .932 0.395 
ภายในกลุม่ 207.510 397 .523   

รวม 208.484 399    
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 
 

รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

1.190 2 .595 1.625  0.198 

ภายใน
กลุ่ม 

145.379 397 .366   

รวม 146.569 399    

*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผู้ ท่ีมีสถานภาพตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=0.198) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผู้ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
แตกตา่งกนัในด้านการศกึษาวิจยั (Sig.=0.014) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

1.4 ผู้ ท่ีมีรายได้ตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
แตกตา่งกนั 

ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามรายได้ 

การใช้ประโยชน์จากข่าว
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
ห นั ง สื อพิ ม พ์ ก รุ ง เทพ
ธุรกิจ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการศกึษาวิจยั ระหวา่งกลุม่ 23.958 5 4.792 14.690 0.000* 
ภายในกลุม่ 128.516 394 .326   

รวม 152.474 399    
2. ด้านการตอ่ยอดเชิง
พาณิชย์ 

ระหวา่งกลุม่ 30.230 5 6.046 13.364 0.000* 
ภายในกลุม่ 178.254 394 .452   

รวม 208.484 399    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 19.192 5 3.838 11.873 0.000* 
ภายในกลุ่ม 127.377 394 .323   

รวม 146.569 399    

*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผู้ ท่ีมีรายได้ต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโดยรวมแตกตา่งกนั (Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ท่ี
มีรายได้ต่างกนัมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนัใน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจยั (Sig.=0.000) และด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Sig.=0.000) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05       
  

1.5 ผู้ ท่ีมีอาชีพตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
แตกตา่งกนั 

ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามอาชีพ 

การใช้ประโยชน์จาก
ข่ าวน วัต ก รรม ขอ ง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการศกึษาวิจยั ระหวา่งกลุม่ 19.104 5 3.821 11.287 0.000* 
ภายในกลุม่ 133.371 394 .339   

รวม 152.474 399    
2. ด้านการตอ่ยอดเชิง
พาณิชย์ 

ระหวา่งกลุม่ 14.666 5 2.933 5.963 0.000* 
ภายในกลุม่ 193.818 394 .492   

รวม 208.484 399    

รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

8.472 5 1.694 4.834 0.000* 

ภายใน
กลุ่ม 

138.097 394 .351   

รวม 146.569 399    
*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผู้ ท่ีมีอาชีพต่างกันมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจโดยรวมแตกตา่งกนั (Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ท่ี
มีอาชีพต่างกนั มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกต่างกนัใน
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ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจยั (Sig.=0.000) และด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Sig.=0.000) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05        
  

1.6 ผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 

ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

การใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรม 
ของหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ 

ระดับการศึกษา 
t Sig ปริญญาตรี ปริญญาโท 

𝐗 ̅ S.D. 𝐗 ̅ S.D. 
1. ด้านการศกึษาวิจยั 3.93 0.635 4.05 0.577 1.809 0.071 
2. ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 3.95 0.640 3.92 0.864 0.352 0.725 

รวม 3.94 0.568 3.98 0.674 0.709 0.478 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผู้ ท่ี มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน (Sig.=0.478) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจไมแ่ตกตา่งกนัในทกุด้าน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

สมมตฐิานที่ 2 : พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวตา่งกนั การใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 

 

2.1 ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านช่วงเวลาการอ่านข่าวต่างกัน มีการใช้ประโยชน์
จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 
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ตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านช่วงเวลาการ
           อา่นขา่ว 

การใช้ประโยชน์จาก
ข่ า วน วั ต ก รรม ขอ ง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการศกึษาวิจยั ระหวา่งกลุม่ 11.777 2 5.889 16.616 0.000* 
ภายในกลุม่ 140.697 397 .354   

รวม 152.474 399    
2. ด้านการตอ่ยอดเชิง
พาณิชย์ 

ระหวา่งกลุม่ 19.196 2 9.598 20.131 0.000* 
ภายในกลุม่ 189.288 397 .477   

รวม 208.484 399    

รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

14.684 2 7.342 22.101 0.000* 

ภายในกลุ่ม 131.885 397 .332   
รวม 146.569 399    

*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านช่วงเวลาการอ่านข่าวตา่งกัน 
มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกัน 
(Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านช่วงเวลาการ
อา่นข่าวตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนัใน
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจัย (Sig.=0.000) และด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Sig.=0.000) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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2.2 ผู้ ท่ี มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านความบ่อยในการอ่านข่าวต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 

ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
           หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านความบอ่ยใน
           การอา่นขา่ว 

การใช้ประโยชน์จากข่าว
น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
ห นั ง สื อพิ ม พ์ ก รุ ง เทพ
ธุรกิจ 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ด้านการศกึษาวิจยั ระหวา่งกลุม่ 22.200 3 7.400 22.494 0.000* 
ภายในกลุม่ 130.274 396 .329   

รวม 152.474 399    
2. ด้านการตอ่ยอดเชิง
พาณิชย์ 

ระหวา่งกลุม่ 27.821 3 9.274 20.327 0.000* 
ภายในกลุม่ 180.663 396 .456   

รวม 208.484 399    

รวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

24.013 3 8.004 25.864 0.000* 

ภายในกลุ่ม 122.556 396 .309   
รวม 146.569 399    

*นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านความบ่อยในการอ่านข่าว
ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมแตกต่างกัน 
(Sig.=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านความบ่อยใน
การอ่านข่าวต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  แตกตา่ง
กันในทุกด้าน ได้แก่  ด้านการศึกษาวิจัย (Sig.=0.000) และด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(Sig.=0.000) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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สมมติฐานที่  3 : ทัศนคติ มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ 

H0 : ทศันคติ ไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
H1 : ทศันคติ มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  

ตารางที่ 4.27 ผล Multiple Regression Analysis ทดสอบความสมัพนัธ์ของทศันคต ิมีผลตอ่การ
           ใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

Tole 
rance 

 
VIF 

  
B 

Std. 
Error 

 
Beta 

    

ค่าคงที่ 1.271 .233  5.459 .000   
1.  ด้ า น ค ว า ม รู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ ก่ี ย ว กั บ ข่ า ว
นวตักรรม 

.560 .074 .433 7.620 .000* .579 1.728 

2. ด้านพฤติกรรม
เ ก่ี ย ว กั บ ข่ า ว
นวตักรรม 

.124 .066 .106 1.866 .063 .579 1.728 

R 
R Square 
Adjusted R 
Square 

0.508a 
 0.258 
0.255 

 

 
 

(0.000)* 
 

    

p-value ≤ .05 
 
 จากตารางท่ี  4.27 การทดสอบเง่ือนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า 
ทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ไม่ เกิดปัญหา 
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Multicollinearity เน่ืองจากค่า Tolerance ทุกตวัแปร มีค่ามากกว่า 0.1 และค่า VIF ทุกตวัแปรมี
คา่น้อยกวา่ 10 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ R ระหว่างตัวแปรอิสระ “ทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้าน
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” และตวัแปรตาม “การใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึ่งเท่ากบั 0.508 ดงันัน้ ทศันคติของผู้อ่านท่ีมีตอ่ขา่วด้านนวตักรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กับการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
มีความสมัพนัธ์กนั โดยมีคา่ R Square เทา่กบั 0.258 หรือ ร้อยละ 25.8 
 การทดสอบค่าสถิติทดสอบ F ปรากฏว่าค่า (Sig. = 0.000) ซึ่งน้อยกว่าระดบันยัส าคญั .05 
แสดงว่ามีตวัแปรต้นคือ ทศันคติของผู้อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
มาอย่างน้อย 1 ตวั ท่ีสามารถท านายผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามคือ การใช้ประโยชน์จาก
ขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 
   สมการ  Multiple Linear Regression  ดงันี ้

   Unstandardized   ŷ  =  1.271+ 0.506 (X1) 

   เม่ือ  ŷ   =  การใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
       X1  =  ทศันคต ิด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขา่วนวตักรรม  
 
 จากสมการความถดถอยสามารถอธิบายได้ว่า การใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของ
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวม ของกลุ่มตวัอย่างโดยเฉล่ียมีคา่เท่ากบั 1.271 แต่เม่ือทศันคต ิ
ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวนวตักรรมเพิ่มขึน้ 1 คะแนน ท าให้การใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพิ่มขึน้ 0.506 คะแนน  
 จากผลการทดสอบสมมตฐิาน สามารถสรุปได้วา่มีตวัแปรอิสระทศันคตขิองผู้อา่นท่ีมีตอ่
ข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ และส่งผลตอ่ตวัแปร
ตาม “การใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” จ านวน 1 ตวัแปร คือ 
ตวัแปรอิสระ “ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัขา่วนวตักรรม” 

 


