
 
 

บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ สมมติฐาน 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ลักษณะทางประชากรของผู้ อ่านข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  พร้อมกับศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการ
ศกึษาทศันคติของผู้อ่านต่อข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ รวมถึงเพ่ือศกึษาการใช้
ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี ้มีสมมติฐานดังนี ้คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน การใช้
ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั , พฤติกรรมการเปิดรับข่าว
ตา่งกนั การใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั  และทศันคติ
ตา่งกนั การใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอ่านข่าวด้ าน
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ประชาชนทัง้เพศ
ชาย และเพศหญิง ท่ีสามารถอ่านหนงัสือได้เข้าใจ และมีโอกาสได้อ่านหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 5,686,646 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยจะท า
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการท าการศึกษาโดยมีจ านวน
ทัง้หมด 400 คน  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถามเร่ือง การเปิดรับและใช้ประโยชน์จากข่าว
ด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีทัง้หมด 4 สว่น 
ส่วนท่ี 1 และ 2 เป็นการตอบแบบเลือกตอบ (Check List) ส่วนท่ี 3 และ 4 เป็นการตอบแบบ
ประเมินคา่ (Rating Scale) และสว่นท่ี 5 เป็นการตอบค าถามแบบเปิด โดยแบบสอบถามได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวฒุิตามขัน้ตอนอยา่งสมบรูณ์ 
 
วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนแรก ผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีในการแจกแบบสอบถาม
สุ่มกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ชุด เพ่ือตอบแบบสอบถาม 
จากนัน้ รับแบบสอบถามคืน ขัน้ตอนต่อไป ผู้ วิจยัท าการตรวจแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาซึ่งเป็น
ฉบับท่ีสมบูรณ์ และบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดย
หลงัจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และมีการลงรหสัข้อมลูแล้วน ามาวิเคราะห์หรือการประมวลผล
ข้อมูล (Data Processing) ท่ีใช้ในการแจกแจงความถ่ี (Frequency) การแจกแจงค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ Independent Sample t – test และ
การทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)  และการวิเคราะห์แบบถดถอย
พหคุณู (Multiple regression analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปผลวิจยัออกเป็น 5 ข้อ ดงันี ้ 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้
นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี ส่วนใหญ่
มีสถานภาพโสด มีรายได้ท่ี 20,001 – 30,000 บาท  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี    
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 2. พฤติกรรมและการเปิดรับข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครัง้นี ้มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 400 คน ส่วนใหญ่อ่านข่าวช่วงเวลา 
06.00 น. – 11.59 น. คน ส่วนใหญ่อ่านข่าวท่ีท างาน จ านวน 313 คน มีความบอ่ยในการอ่านข่าว
ท่ี 1-2 วนั ตอ่ สปัดาห์ สว่นใหญ่ชอบอ่านขา่วประเภทนวตักรรมเพ่ือเอสเอ็มอี มีชอบรายงานพิเศษ 
จ านวน 315 คน สว่นใหญ่ควรเพิ่มอินโฟกราฟิก   
 3. ทัศนคตขิองผู้อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ พบว่า 
ทศันคติของผู้อ่านท่ีมีตอ่ข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ข่าวนวัตกรรม มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมเก่ียวกับข่าวนวัตกรรมมี
คา่เฉล่ียต ่าสดุ ตามล าดบั 
 ทศันคติของผู้อ่านท่ีมีตอ่ขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้านความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัข่าวนวตักรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบั
มาก 5 ข้อ ได้แก่ น าเสนอข่าวด้านนวัตกรรมท่ีเป็นสิ่งจ าเป็น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
น าเสนอความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันวตักรรม น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมให้
เป็นเร่ืองใกล้ตวั น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมให้เป็นเร่ืองจ าเป็นต้องรู้ น าเสนอ
ข่าวด้านนวตักรรมในปัจจุบนัเพียงพอ และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ข้อ คือ น าเสนอวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมให้เป็นเร่ืองยาก มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ ตามล าดบั 
 ทศันคติของผู้อ่านท่ีมีตอ่ข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้านพฤติกรรม
เก่ียวกับข่าวนวตักรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทกุข้อ ได้แก่ เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันวตักรรมมากขึน้หลงัอา่นข่าวในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา คือ เกิดความสนใจงานวิจยัของภาคเอกชน เกิดความสนใจ
งานวิจยัของภาคการศึกษา เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (Basic Science) เกิดความ
สนใจในวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) และเกิดความสนใจงานวิจัยของหน่วยงาน
ราชการ มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ ตามล าดบั 
 4. การใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  
ผลการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านการศึกษาวิจัย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และรองลงมา คือ ด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ มี
คา่เฉล่ียต ่าสดุ ตามล าดบั 

ด้านการศึกษาวิจยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ ในระดบั
มากทุก ข้อ ได้แก่ ใช้เป็นแหล่งความรู้เพ่ือศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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นวตักรรม และใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือการศกึษาวิจยัต่อยอดร่วมกับกับเจ้าของผลงาน มีค่าเฉล่ีย
สงูสดุเทา่กนั ตามล าดบั 

ด้านการต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุกข้อ ได้แก่ น าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ในธุรกิจ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมา 
คือ เป็นชอ่งทางระหวา่งนกัวิจยัเจ้าของนวตักรรมกบัภาคเอกชน มีคา่เฉล่ียต ่าสดุ ตามล าดบั 

 
5. สมมตฐิานการวิจัย 
สมมติฐานที่  1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ ต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข่าว

นวัตกรรมของหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจแตกต่างกัน 
เพศ ตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีมีเพศต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แตกต่างกันในด้านการศึกษาวิจยั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิ 

อายุ ตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวม
แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีมีอายุต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แตกตา่งกนัในทกุด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาวิจยั และด้าน
การตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สถานภาพ ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
โดยรวมไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ผู้ ท่ีมีสถานภาพตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์
จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  แตกต่างกันในด้านการศึกษาวิจัย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

รายได้ ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
โดยรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีมีรายได้ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จาก
ขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แตกตา่งกนัในทกุด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาวิจยั และ
ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อาชีพ ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
โดยรวมแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จาก
ขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แตกตา่งกนัในทกุด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาวิจยัและ
ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ระดับการศึกษา ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ โดยรวมไม่แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีการ
ใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ

สมมติฐานที่  2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข่าว
นวัตกรรมของหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจแตกต่างกัน 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านช่วงเวลาการอ่านข่าว ต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จาก
ขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมแตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านช่วงเวลาการอ่านข่าวต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แตกตา่งกนัในทกุด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาวิจยั และด้าน
การตอ่ยอดเชิงพาณิชย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านความถี่ในการอ่านข่าว ตา่งกนั มีการใช้ประโยชน์จาก
ขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยรวมแตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวด้านความบ่อยในการอ่านข่าวต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากข่าว
นวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แตกตา่งกนัในทกุด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาวิจยั และด้าน
การตอ่ยอดเชิงพาณิชย์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่  3 ทัศนคติต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของ
หนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจแตกต่างกัน 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ว่า  ทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้าน
นวัตกรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ กับการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ มีความสมัพนัธ์กนั โดยมีตวัแปรอิสระทศันคติของผู้อ่านท่ีมีตอ่ข่าวด้านนวตักรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การพยากรณ์ และสง่ผลตอ่ตวัแปรตาม “การใช้ประโยชน์
จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” จ านวน 1 ตวัแปร คือ ตวัแปรอิสระ “ด้านความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัขา่วนวตักรรม”  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรม
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลได้
ดงันี ้ 
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1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ประกอบกบัผลวิจยัพฤติกรรมการอ่านข่าวด้าน
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นี ้ส่วนใหญ่ชอบอ่าน
ข่าวประเภทนวตักรรมเพ่ือเอสเอ็มอี จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 บ่งชีค้วามต้องการเป็น
เจ้าของธุรกิจของพนกังานบริษัทเอกชน โดยเฉพาะในธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีมีนวตักรรมเป็นตวัขบัเคล่ือน  

ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นความสอดคล้องกับผลวิจัยของแอมเวย์ (2559) ในหัวข้อ “ความ
ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs” หรือ Amway Global Entrepreneurship Report 2016 
ท่ีเก็บข้อมูลจากผู้ บริโภคใน 45 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ระหว่างเดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2559 โดยผลชีว้่า คนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ ขณะเดียวกันยงัเช่ือว่า
ตนเองมีศกัยภาพมากพอท่ีจะเร่ิมต้นธุรกิจเอสเอ็มอีได้สงูถึง 77% และคนไทยกวา่ 78% มีแนวโน้ม
การท าธุรกิจสว่นตวัในอีก 5 ปีข้างหน้า  

โดยเหตผุลหลกัท่ีท าให้คนไทยอยากเร่ิมต้นธุรกิจของตวัเอง 71% บอกว่า เพราะต้องการ
เป็นนายตวัเอง ตามมาด้วย 53% อยากมีรายได้เพิ่ม, 48% เพราะการท าธุรกิจของตวัเองจะช่วย
บริหารจดัการเวลาของตนเอง และครอบครัวได้ลงตวัมากขึน้, 36% ต้องการเติมเต็มความฝันของ
ตวัเอง และ 9% ก าลงัวา่งงาน จงึต้องการเร่ิมธุรกิจของตนเอง 

2. พฤติกรรมของผู้อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
จากผลการวิจัยครัง้นีพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครัง้นี ้ส่วนใหญ่มีความชอบรายงานพิเศษ 
จ านวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 และส่วนใหญ่มองว่า ควรเพิ่มอินโฟกราฟิกเป็นจ านวน 299 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 ชีใ้ห้เห็นทิศทางการส่ือสารข่าวนวตักรรมท่ีมีความยาก และซบัซ้อน ท่ีต้อง
มีการอธิบายอย่างละเอียดจากรายงานพิเศษ เพ่ือให้เข้าใจง่าย ในขณะเดียวกัน การใช้เคร่ืองมือ
อย่างอินโฟกราฟิก ท่ีจะน าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นเทคโนโลยีขัน้สูง ซับซ้อน เข้าใจยาก ออกมาใน
ลกัษณะท่ีเข้าใจง่าย ใช้เวลาท าความเข้าใจไม่นาน ด้วยการจดัการข้อมูล ตวัเลข และตวัอกัษรให้
กลายเป็นภาพท่ีสวยงาม น าเสนอข้อมลูจบในภาพเดียว  

ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า สอดคล้องกับงานวิจยัของ พชัรา วาณิชวศิน (2558) ซึ่งได้ท าการ
วิจัยเร่ือง “ศักยภาพของอินโฟกราฟิก ( Infographic) ในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้” ท่ี
น าเสนอศกัยภาพของอินโฟกราฟิก ซึ่งสามารถประยกุต์ใช้เป็นเคร่ืองมือจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
เพิ่มคณุภาพการเรียนรู้ใน 2 มิติส าคญั มิติแรกคือ การใช้อินโฟรกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือ
สร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าได้ ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานของการส่ือสารท่ี มี
ประสิทธิภาพ โดยผลการใช้อินโฟรกราฟิกเป็นเคร่ืองมือส่ือสารจากงานวิจยันี ้พบวา่ ร้อยละ 94.99 
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ของกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟรกราฟิกช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการ
จดจ าให้มากยิ่งขึน้ และมิติท่ี 2 คือการใช้อินโฟกราฟิกชว่ยสร้างความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุท่ี
คา่เฉล่ีย 4.82 สง่ผลให้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. ทัศนคติของผู้อ่านท่ีมีต่อข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ธุรกิจ 
การวิจยัครัง้นีพ้บวา่ ทศันคติของผู้อา่นท่ีมีตอ่ข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวนวตักรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะในหวัข้อ “น าเสนอ
ขา่วด้านนวตักรรมท่ีเป็นสิ่งจ าเป็น” รองลงมาคือ “น าเสนอวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม
ให้เป็นเร่ืองใกล้ตวั”  

ผลจากการวิจยัดงักล่าว มีความสอดคล้องกบัการน าเสนอของยุวนชุ ทินนะลกัษณ์ และ
จมุพล เหมะคีรินทร์ (2552) ในหัวข้อ “การรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ท่ี
ผู้ เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาบางส่วนจากส่วนหนึ่งของหนงัสือ ชุดวิชา การข่าวขัน้สูงและการ 
บรรณาธิกร หน่วยท่ี 9 การรายงานข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย  
สุโขทยัธรรมาธิราช พิมพ์ครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2548 เพ่ือความเหมาะสมในการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://www.nstda.or.th โดยศนูย์ส่ือสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. มกราคม พ.ศ.2552 ท่ีชีใ้ห้เห็น
วา่ การรายงานขา่วทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสงัคมไทยยงัขาดแคลน 
เพราะขา่วด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะท าให้ผู้นบัสาร (ประชาชนชาวไทย) ได้รู้เท่า
ทนัถึงการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบนั ซึ่งมีวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าไปเร็ว
มาก จนสง่ผลกระทบทัง้ด้านดีและด้านร้ายตอ่ผู้คนทัง้ปวง  

ในอีกด้านหนึ่งคือ ท าให้คนไทยได้รับความรู้และความเข้าใจกบัเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์
ท่ีแทรกอยู่กบัความเป็นไปในชีวิตประจ าวนัของคนเรา และท่ีส าคญัคือ ยงัได้มีวิธีคิดท่ีเป็นเหตเุป็น
ผลตามหลกักระบวนการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยจะท าให้คนไทยสามารถน ามาใช้ประโยชน์
กับการด าเนินชีวิต แก้ปัญหาเร่ืองต่างๆ ได้ เช่น ละความงมงายในเร่ืองของไสยศาสตร์ รู้จกัคิด
วิเคราะห์ในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเป็นเชิงตรรกะได้ดีขึน้ เป็นต้น ซึ่งผู้ รายงานข่าวหรือผู้ ท่ีท าหน้าท่ีด้าน
การส่ือสารเร่ืองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยแพร่สูส่าธารณชน ยงัคงต้องท างานหนกั  

ในขณะเดียวกนั ภาครัฐควรเร่งผลิตบคุลากรท่ีท าหน้าท่ีด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีมากยิ่งขึน้ เพ่ือช่วยกันผลิตผลงานให้มีข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมี
คณุภาพ และปริมาณมากขึน้เผยแพร่สูส่งัคม ซึง่จะสามารถเปล่ียนทศันคตขิองประชาชนชวไทยให้
มีความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อเร่ืองของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึน้ รากฐานความคิดท่ีจะหยั่งรากเป็น
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วฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์ จะขบัเคล่ือนสงัคมสูส่งัคมฐานความรู้ท่ีมีวฒันธรรมทางวิทยาศาสตร์
เป็นแกน ท าให้ประเทศก้าวหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

4. การใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ การวิจยั
ครัง้นีพ้บว่า กลุ่มตวัอย่างมีการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
ด้านการตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะในด้านของการน าไปพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑ์ใหมใ่นธุรกิจ 

ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับหนังสือเร่ือง การใช้ประโยชน์งานวิจัย สกว. 
ประจ าปี 2557 ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ท่ีรวบรวมข้อมูลการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย (Research Utilization) ของ สกว.ในก้าวแรกของทศวรรษท่ี 3 โดย
ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทัง้ด้านพาณิชย์ ท่ีมีการน านวัตกรรม เทคโนโลยี 
ผลิตภัณฑ์ พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการ
ผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กบัผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

ด้านสาธารณะ โดยการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกิดความตระหนักรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพิ่ม
คณุภาพชีวิตของประชาชน สร้างสงัคมคณุภาพ และสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม หรือด้านวิชาการ 
ท่ีเป็นการน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดบันานาชาติ 
ระดบัชาติ หนงัสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึงน าไป
ตอ่ยอดในการสร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ซึ่งทัง้หมดท่ีกล่าวข้างต้นอยู่บนพืน้ฐานของการพัฒนาประเทศใน 4 ด้าน ได้แก่ การ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (Growth and Competitiveness) การสร้างความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนัในสงัคม (Inclusive growth) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green growth) และเม่ือผสานทัง้ 3 ส่วนเข้าด้วยกนั จะก่อให้เกิดการเติบโต
อยา่งยัง่ยืน (Sustainable growth) ได้ในท่ีสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมินผลการเปิดรับ ทศันคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย  
       1.1 กองบรรณาธิการและผู้ ส่ือข่าวด้านนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจควร

น าผลวิจยัไปใช้เพ่ือการน าเสนอข่าวด้านนวตักรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านให้มาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะการจัดท าอินโฟกราฟิก ท่ีช่วยให้ข่าวท่ีมีความซับซ้อนจากเร่ืองวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีเข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ผู้ อ่านเข้าถึงและเข้าใจใน
นวตักรรม และงานวิจยัของไทย  

       1.2 ฝ่ายนโยบายและหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาสามารถน างานวิจัยนีไ้ป
พิจารณาในการน าเสนองานวิจัยสู่สาธารณะในมุมมองท่ีตอบความต้องการของผู้ อ่าน และมี
มุมมองท่ีจะช่วยจุดประกายเยาวชนให้คิดและลงมือสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรมมากยิ่งขึน้  

       1.3 ฝ่ายนโยบายและหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาสามารถน างานวิจัยนีไ้ป
พิจารณาในการน าเสนองานวิจยัสู่สาธารณะในมุมมองท่ีตอบความต้องการของผู้ประกอบการ 
ท่ีมองหานวตักรรมท่ีจะตอ่ยอดธุรกิจเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัของตน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
       2.1 ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือท่ีจะสามารถสรุปในเชิงเหตุและผล ถึงการ

เปิดรับและใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ 

       2.2 ควรท าการศึกษาในกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีความแตกต่างกันของกลุ่มตวัอย่างอ่ืน หรือใน
เขตพืน้ท่ีจงัหวดัอ่ืน ซึง่จะท าให้เห็นถึงพฤตกิรรม ได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

       2.3 ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษาในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ ท าการศกึษา
เปรียบเทียบกลุ่มคนในกรุงเทพฯ และในต่างจงัหวดั ว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดรับและใช้
ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมในหนัง สือพิมพ์กรุง เทพธุ ร กิจของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เหมือนหรือแตกตา่งกนั 
 


