
บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แผนยุทธศาสตร์ของไทยในการขบัเคล่ือนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะเปล่ียนให้ไทย
ก้าวเป็นประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ( Innovation-based Economy) 
ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ตัง้แต่นโยบายภาครัฐท่ีเข้ามาสนบัสนุน ภาคเอกชนทัง้องค์กรขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ทอพั (Startups) มีความเข้าใจและน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามาเสริมศกัยภาพธุรกิจ 

ในขณะท่ีประชาชนทัว่ไปควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันวตักรรม และความส าคญัของ
นวัตกรรม ทัง้เพ่ือเป็นองค์ความรู้ และอาจจุดประกายท่ีอาจน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์จาก
นวตักรรม สร้างสรรค์สิ่งใหมท่ี่ท าให้ชีวิตดีขึน้ 

ข้อมลูจากงาน CEO Innovation Forum 2017 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) ชีว้่า 
ตวัเลขการวิจยัและพฒันาของไทยเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยเห็นได้จากในปี 2557 ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีการลงทุนทัง้สิน้ 63,490 ล้านบาท คิดเป็น 0.48% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศหรือจีดีพี (Gross Domestic Product: GDP) แต่ในปี 2558 ขยับขึน้มาเป็น 84,671 ล้าน
บาท คดิเป็น 0.62% ของจีดีพี 

ท่ีส าคญั ยงัพบว่าการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาของเอกชนนัน้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ และเคมี โดยในปี 2558 มีการลงทุน
เพิ่มขึน้จากเม่ือ 10 ปีท่ีผ่านมา มากถึง 73% นบัเป็นสญัญาณท่ีดีวา่ภาคเอกชนให้ความสนใจด้าน
วิจัยและพัฒนามากขึน้เร่ือยๆ ซึ่งการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองเช่นนีก็้ท าให้ตัง้เป้าหมายได้ว่า สิน้ปี 
2561 ไทยจะมีการลงทนุในด้านการวิจยัและพฒันา 1% ของจีดีพี 

และเม่ือส ารวจการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูล เก่ียวกับมาตรการการสนบัสนุนทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมจากภาครัฐ จากกลุ่มบริษัท 90,239 รายพบวา่ 79% ไมท่ราบข่าวสารเลย 
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14% รับรู้เก่ียวกบัมาตรการส่งเสริมการลงทนุโดยให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการของบีโอไอ 
เป็นต้น 

ปัจจุบัน คนเราสามารถติดตามและรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะเป็น
ชอ่งทางดัง้เดิมคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุรวมถึงส่ือสมยัใหมท่ี่เป็นส่ือดิจิทลั โดยเฉพาะโซเชียล
มีเดียตา่ง ๆ ท่ีเข้าถึงคนจ านวนมาก และส่ือสารได้แบบทนัทว่งที 

หนงัสือพิมพ์ยงัเป็นแพลตฟอร์มท่ีประชาชนนิยมอ่าน ข้อมูลจาก ผลส ารวจการอ่านของ
ประชากรไทย ปีพ.ศ.2558 ท่ีส านักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคปาร์ก) ร่วมกับส านักงานสถิติ
แห่งชาติจดัท าขึน้ พบว่า ในกลุ่มท่ีอายุ 6 ปีขึน้ไปพบว่า การศึกษาสูงยิ่งมีอัตราการอ่านสูง โดย
แนวโน้มจากปี 2554-2558 จะพบวา่มีอตัราการอ่านเพิ่มขึน้ โดยปี 2558 พบวา่คนไทยอา่นหนงัสือ
ร้อยละ 77.7 หรือ 48.4 ล้านคน อยูใ่นพืน้ท่ีกรุงเทพฯมากสดุ พืน้ท่ีภาคอีสานน้อยท่ีสดุ 

โดยหนังสือท่ีอ่านมากท่ีสุดคือ หนังสือพิมพ์ ตามมาด้วยส่ือออนไลน์ บทความทั่วไป 
วารสาร หนงัสือค าสอนทางศาสนา นิตยสาร หนงัสืออา่นเลน่ การ์ตนู แบบเรียน ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที่ 1.1 แสดงสถิตเิก่ียวกบัพฤตกิรรมการอา่นหนงัสือของคนไทย  
ที่มำ : ส านกังานอทุยานการเรียนรู้ (ทีเคปาร์ก) – ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 
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ภำพประกอบที่ 1.2 แสดงสถิตเิก่ียวกบัพฤติกรรมการอา่นของวยัรุ่น 
ที่มำ : ส านกังานอทุยานการเรียนรู้ (ทีเคปาร์ก) – ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 

 
ด้านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2530 ในเครือเนชัน่ มลัติมีเดีย 

กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัฉบบัแรกของไทย ท่ีน าเสนอข้อมลู ข่าวสาร การวิเคราะห์ ทัง้
ด้านธุรกิจ การเงิน การค้า การลงทนุท่ีหลากหลายเพ่ือการตดัสินใจอย่างมืออาชีพ พร่ังพร้อมด้วย
เนือ้หาด้านการบริหารจดัการ ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม ่ๆ ตลอดจนแนวทางการจดัการ
ธุรกิจในโลกยุคใหม่ท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง กรุงเทพธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากนกัธุรกิจ ผู้น าองค์กร ทัง้
ภาครัฐและเอกชน และชุมชนธุรกิจทั่วไปในฐานะ "ส่ือธุรกิจ" ท่ีรายงานข่าว และข้อมูลท่ีถูกต้อง
แมน่ย า รวดเร็ว 

ข่าวด้านนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  จะน าเสนอข่าวสารในด้านของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science, Technology and Innovation: STI) ทัง้ในแง่
ของการวิจยัพฒันา สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์นวตักรรมท่ีเกิดจากการวิจยัและพฒันาขึน้เอง รวมถึง
การรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานท่ีท าการวิจัยเพ่ือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น ข่าวของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และหน่วยงานในสงักัด ข่าวของมหาวิทยาลยัต่างๆ ข่าวของภาคเอกชนท่ี
ท างานวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพของธุรกิจหรือบริการของตนเอง เป็นต้น  

ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติหรือ สนช.ให้ความหมายของนวตักรรมว่า เป็นการใช้ความรู้
และความคดิสร้างสรรค์ น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงเพ่ือก่อให้เกิดคณุคา่  
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ภำพประกอบที่  1.3 แสดงความหมายของนวัตกรรม  (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) [สนช.], 2552) 
ที่มำ :ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาตหิรือ สนช. 

การรับรู้ข่าวสารด้านนวตักรรมของคนไทยนัน้ ยงัเป็นปัญหาด้วยเป็นเร่ืองราวในด้านของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มี ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลท่ีน่าสนใจในหน่วยวิจัย 
สถาบนัการศกึษา หรือหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นแหล่งทนุและบคุลากรวิจยั รวมถึงการส่ือสารข้อมูล
ท่ีมีความซบัซ้อน เข้าใจยาก รวมทัง้ภาคเอกชนท่ีเป็นกิจการทัง้เล็ก กลาง ใหญ่ และประชาชน 

ผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงจดุส าคญัของปัญหาด้านการเปิดรับ ทศันคติ และใช้ประโยชน์จากข่าว
ด้านนวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงน าปัญหา
ข้างต้นเข้าสูก่ารวิจยัเพ่ือศกึษาหารูปแบบข่าวด้านนวตักรรมท่ีจะเป็นประโยชน์กบัประชาชนตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 การวิจัยเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรของผู้อ่านข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 2. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
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 3. เพ่ือศกึษาทศันคตขิองผู้อา่นตอ่ขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
4. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของ

ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1.4 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

 

พฤตกิรรมกำรเปิดรับข่ำวด้ำนนวัตกรรม

ในหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ 

- วนั  - เวลา 

- ความถ่ี  - ความสนใจ 

ลักษณะประชำกร 

- เพศ   - อาย ุ

- สถานะ  - อาชีพ 

- รายได้  - ระดบัการศกึษา 

กำรใช้ประโยชน์จำกข่ำว

นวัตกรรม 

ในหนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ 

- ด้านการศกึษาวิจยั 

-ด้านการตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์ 

ทัศนคตต่ิอข่ำวด้ำนนวัตกรรมใน 

หนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ 

-ทศันคติด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

นวตักรรม 

-ทศันคติด้านพฤตกิรรม 

 



6 
 

สมมตฐิำนกำรวิจัย 

 การวิจยันี ้ผู้วิจยัก าหนดสมมตุฐิานเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปร ดงันี ้ 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน  การใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรม  
ของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจแตกตา่งกนั 
 3. ทัศนคติต่างกัน การใช้ประโยชน์จากข่าวนวัตกรรมของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
แตกตา่งกนั 
  
ค ำถำมในกำรวิจัย 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจอยา่งไร 

2. ประชาชนในขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ประโยชน์จากข่าวนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลหรือไม่ อยา่งไร 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดยการ
ส ารวจ (Survey Research) โดยมุ่งศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร ทศันคติ และการ
ใช้ประโยชน์จากขา่วนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ช่วงระหว่างวันท่ี 29 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดกลุ่มประชากรของ
การศึกษาครัง้นีคื้อ ประชาชนทัง้เพศชายและหญิงท่ีมีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและเคยอา่นขา่วด้านนวตักรรมของหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

การวิจยันี ้ผู้ วิจยัคาดว่า ข้อค้นพบหรือผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
ทุกเพศ ทุกวยั ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศไทย ตลอดจนนักวิจยัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง โดยพฤติกรรมและรูปแบบของข่าวนวตักรรมท่ีตรงกบัความต้องการของผู้อ่าน จะส่งผล
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ให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจในนวัตกรรม และงานวิจัยของไทย ในขณะเดียวกันก็จุดประกาย
เยาวชนให้คดิและลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม ่ในขณะท่ีผู้ประกอบการสามารถเลือกสรรนวตักรรมท่ีจะ
ตอ่ยอดธุรกิจเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัของตนให้ก้าวหน้าไปอีกขัน้  

อย่างไรก็ดี ผลงานวิจัยนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย พัฒนา
นวตักรรมทัง้จากภาครัฐและเอกชน ท่ีจะน าผงานวิจยันีไ้ปปรับใช้เพ่ือน าเสนอขา่วด้านนวตักรรมท่ี
เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการในการน าข้อค้นพบนีไ้ปใช้
เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่ไปในอนาคต 
 
นิยำมศัพท์  

กำรเปิดรับข่ำวสำร (Exposure) พฤติกรรมการตัดสินใจอ่านข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในช่วงเวลา ความถ่ี สถานท่ีท่่ีนิยมอ่าน รวมถึงรูปแบบและประเภทของ
ขา่วนวตักรรมท่ีสนใจและต้องการให้มีเพิ่มขึน้ในหน้าหนงัสือพิมพ์ 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึ ง ข่าวงานวิจัยต่างๆ ท่ี เส ร็จสมบูรณ์ พ ร้อมให้
ผู้ ประกอบการน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ งานวิจัยท่ีภาคเอกชนน าไปใช้เชิงพาณิชย์ หรือ
รายละเอียดเก่ียวกับทุนวิจัย โครงการวิจยั และนักวิจัยในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมทัง้
ภาครัฐ เอกชน และภาคการศกึษา 

ข่ำวด้ำนนวัตกรรม หมายถึง การน าเสนอข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้าน
วิ ท ย าศ าสต ร์  เท ค โน โล ยี  แล ะน วัต ก รรม ทั ้ง จ ากหน่ วย งาน วิ จั ย ข อ งภ าค รัฐ  อ าทิ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานนวัตกรรมแห่ง ชาติ (สนช.) 
ภาคเอกชน และภาคการศกึษา เชน่ มหาวิทยาลยัตา่งๆ รวมไปถึงขา่วนวตักรรมจากทัว่โลก 

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อข่าวด้าน
นวัตกรรมในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ท่ีจะแสดงถึงความคิดด้านบวกหรือลบต่อข่าวด้าน
นวตักรรม 

กำรใช้ประโยชน์จำกข่ำวนวัตกรรม หมายถึง ประโยชน์จากการอ่านขา่วด้านนวตักรรม
ในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ท่ีจะจดุประกายให้ท าการวิจยัและพฒันาเพ่ือสร้างนวตักรรม หรือน า
นวตักรรมท่ีผา่นการวิจยัและพฒันาแล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทัง้ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 


