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บทคัดยอ 
การตลาดของหนังสือพิมพ M2F ซ่ึงทํากลยุทธเชิงรุกเขาถึงมือผูบริโภคผานเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ

ในกรุงเทพมหานครในเวลาท่ีเหมาะสม และการสรางความโดดเดนในการนําเสนอขาวโดยการหยิบเรื่องใกลตัว

มาพูด ทําใหสถานการณในปจจุบันของหนังสือพิมพ M2F นั้น มีความนาสนใจกวาสื่อสิ่งพิมพแจกฟรีฉบับอ่ืน

ในตลาด ชองทางของโลกออนไลนมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอธุรกิจสื่อสิ่งพิมพอยางหนังสือพิมพ ซ่ึงเปน

เหตุใหองคกรสื่อสิ่งพิมพพยายามปรับตัวโดยการเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ีไมมีตนทุนในการเปดรับ การเกิดข้ึน

ของหนังสือพิมพ M2F จึงอาจเรียกไดวาเปนการขยายชองทางการเปดรับขาวสารใหกับกลุมผูรับสารของ

องคกรสื่อสิ่งพิมพ หรือเปนเพียงทางเลือกหนึ่งในการบริโภคขาวสาร เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการ

สื่อสารทําใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลขาวสารในปจจุบันท่ีมีปริมาณมาก ผูรับสารในปจจุบันจึงมีสิทธิ์เลือกใน

การบริโภคขาวสารมากข้ึน การเปนสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี (Free Copy) ของหนังสือพิมพ M2F ทําให

ความคาดหวังท่ีมีตอเนื้อหาภายในของผูบริโภคลดลง เนื่องจากการมีขนาดของพ้ืนท่ีท่ีจํากัด ผลการศึกษาครั้งนี้

ยังสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชประโยชนจากหนังสือพิมพท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  

จากการศึกษาพบวากลุมผูรับสารซ่ึงเปนคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ไมไดใชประโยชนจาก

หนังสือพิมพเพ่ือตองการรายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณอยางในอดีต แตมีเปนการบริโภคขาวสารเพียงเพ่ือ

ตองการทันกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ใหความบันเทิง และขยายขอบเขตสังคม จากการศึกษาการ

เกิดข้ึนของหนังสือพิมพ M2F อาจกลาวไดวา หนังสือพิมพมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาท่ีจากเดิมท่ีมีการ

นําเสนอเนื้อหา บทวิเคราะห วิจารณท่ีมีความละเอียด แตบทบาทในปจจุบันหนังสือพิมพมีรูปแบบในการ

นําเสนอเนื้อหาสาระเพ่ือใหความบันเทิง ผอนคลายความตึงเครียดแกผูรับสาร และ การเปนสื่อในการโฆษณา

ตอผูสนับสนุน (Sponsor) เปนหลัก สะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวขององคกรสื่อสิ่งพิมพในปจจุบันท่ีเพ่ิม

ชองทางในการเปดรับขาวสารซ่ึงไมมีตนทุนในการเปดรับใหแกผูรับสาร แตยังคงตอบโจทยและทําหนาท่ีเปน

สื่อกลางในการโฆษณาเอาไวเพ่ือนํารายไดสูองคกร 

ผลการศึกษาถึงโอกาสและความทาทายตอการเกิดข้ึนของหนังสือพิมพแจกฟรีในอนาคต  คือ การ

เจาะกลุมเปาหมายผูรับสาร (Niche Market) การนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค 

การสรางสรรคขาวสารท่ีมีคุณภาพ พัฒนารูปแบบการนําเสนอของหนังสือพิมพแจกฟรีควบคูกับเทคโนโลยี 

เพ่ือสรางความแตกตางในการนําเสนอท่ีเชื่อมโยงกัน และเปนชองทางใหขอมูลขาวสารกระจายไปสูผูบริโภคได

สะดวกรวดเร็ว และเปนการสรางแรงจูงใจในการเสพขาวสาร  
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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การแพรหลายของสื่อออนไลนในปจจุบันนับเปนปจจัยหนึ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน  ซ่ึงเขามามี
บทบาทตอผูคนในสังคมอยางยิ่งโดยเฉพาะบทบาทในดานการสื่อสาร บนโลกออนไลนนั้นมีขอมูลขาวสารท่ี
หลากหลาย และมีตนทุนในการเปดรับต่ํากวาสื่อประเภทอ่ืน การเกิดข้ึนของอุปกรณสื่อสารพรอมรูปแบบการ
ใชงานท่ีอํานวยความสะดวกตอการเปดรับขาวสารและมีความทันสมัย ทําใหเกิดความนิยมและมีสถิติการใช
งานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในยุคท่ีหนังสือพิมพกําลังเผชิญหนากับความทาทายใหมจากสื่อดิจิตอล ยอดขายท่ี
เคยเปนรายไดหลักเริ่มลดลงอยางมีนัยสําคัญ รายไดทางเดียวท่ีหวังพ่ึงไดจึงมาจากยอดโฆษณา หนังสือพิมพ
หลายฉบับในทวีปยุโรปไดตัดสินใจลดขนาดลง เนื่องจากผลการวิจัยหลายชิ้นพบวาสังคมเปลี่ยนแปลงไป จาก
เดิมท่ีอานหนังสือพิมพตามบานหรือท่ีทํางาน แตปจจุบันตองเปดอานหนังสือพิมพนอกบานหรือนอกท่ีทํางาน
มากข้ึน โดยผูอานนิยมชมชอบหนังสือพิมพขนาด Tabloid เพราะจับถนัดกวา โดยเฉพาะการอานใน
สวนสาธารณะหรืออานในรถไฟฟาขนสงมวลชนซ่ึงมีผูโดยสารแนนขนัด องคกรสื่อสิ่งพิมพจําเปนตองปรับตัว
เพ่ือความอยูรอดโดยเพ่ิมชองทางในการเผยแพรขาวสาร และไดมีการปรับกลยุทธท่ีหลากหลาย อาทิ การนํา
อินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในการเผยแพรขาวสาร โดยการจัดทําหนังสือพิมพออนไลน นอกจากนี้กลยุทธท่ีสื่อ
สิ่งพิมพไดนํามาใชในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา คือ การผลิตสื่อเดิมออกมาในรูปแบบใหม โดยไมมีการตั้ง
ราคาขาย แตแจกใหผูรับสารไดอานฟรี 

สื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพแจกฟรีไดเขามามีบทบาทอยางยิ่งในสังคมเมืองหลวง เอกลักษณของ
หนังสือพิมพแจกฟรีนั้น คือ รูปเลมท่ีผูอานพกพาสะดวก สื่อสารเนื้อหาขาวสารท่ีเขาใจงายในระยะเวลาสั้นๆ 
ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารท่ัวไปและเฉพาะดาน เจาะกลุมเปาหมายดวยการแจกฟรีตามสถานท่ีสําคัญ ในป 2554 
การเปดตัวของหนังสือพิมพ M2F ในเครือของบริษัท โพสตพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) มีจุดเดนท่ีเปนท่ีนาจับตา
มอง คือ การเปนสื่อแจกฟรีในรูปของหนังสือพิมพฉบับเดียวในปจจุบัน โดยมียอดพิมพจํานวนกวา 400,000 
ฉบับตอวัน และทําการแจกจายไปยังสถานท่ีสําคัญใจกลางกรุงเทพมหานครกวา 200 แหง การมีรูปลักษณท่ี
แตกตางของ M2F นั้นสรางความโดดเดนใหกับหนังสือพิมพฉบับนี้ คือ ขนาด Tabloid หรือ Compact Size 
(17 X 11 นิ้ว) การมีผูรับสารกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน คือ กลุมคนวัยทํางานซ่ึงอยูในชวงอายุระหวาง 20-35 ป 
และ การนําเสนอเนื้อหาซ่ึงมีลักษณะของการยนยอขาวสารใหเขาใจงาย ตัวอักษรท่ีใหญข้ึน สามารถนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวันได จากการเกิดข้ึนของหนังสือพิมพ M2F และการเปนท่ียอมรับอยางรวดเร็วของกลุมผูรับ
สารในกรุงเทพมหานคร จึงเปรียบเสมือนความทาทายใหมของธุรกิจองคกรสื่อสิ่งพิมพท่ีพยายามเพ่ิมชอง
ทางการสื่อสารใหสื่อรูปแบบดั้งเดิมอยางหนังสือพิมพกลับมามีพ้ืนท่ีและไดรับความนิยม  
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาสภาพการณของหนังสือพิมพ M2F ในปจจุบัน ศึกษาความคิดเห็นและความตองการของ
กลุมผูอานท่ีมีตอหนังสือพิมพ M2F และศึกษาแนวโนมในอนาคตของหนังสือพิมพแจกฟรี 

 
วิธีการวิจัย 
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การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผูอานท่ีมีตอหนังสือพิมพแจกฟรี M2F” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง

จํานวน 3 กลุม ไดแก กลุมผูอาน จํานวน 7 คน กลุมนักหนังสือพิมพ จํานวน 5 คน และกลุมนักวิชาการดาน

วิชาชีพสื่อสิ่งพิมพ จํานวน 4 คน รวมท้ังเก็บขอมูลจากเอกสารตางๆ (Documentary Research) โดยมี

รูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษาสภาพการณของหนังสือพิมพ M2F ในปจจุบัน 
หนังสือพิมพ M2F เปดตัวเม่ือ วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2554 เปนหนังสือพิมพภาษาไทยแจกฟรีฉบับ

แรกในประเทศไทย ในเครือของบริษัท โพสตพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) จุดเดนท่ีเปนท่ีนาจับตามอง คือ การ

เปนสื่อแจกฟรีในรูปของหนังสือพิมพฉบับเดียวในปจจุบัน โดยมียอดพิมพจํานวนกวา 400,000 ฉบับตอวัน 

และทําการแจกจายไปยังสถานท่ีสําคัญใจกลางกรุงเทพมหานครกวา 200 แหง รวมถึงเสนทางขนสงมวลชน

ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร  ในปจจุบันไดมีการกําหนดจุดรับหนังสือพิมพ M2F ไว 16 แหง ไดแก กลุมรถไฟฟา

และรถไฟใตดิน (BTS and MRT) ซ่ึงเปนบริเวณเสนทางคมนาคมหลักของกลุมเปาหมายผูอานหนังสือพิมพ 

M2F ท่ีใชในการเดินทางไปยังอาคารสํานักงาน, หางสรรพสินคาหรือสถานท่ีตางๆบริเวณเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบวา ปจจุบันสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี โดยเฉพาะนิตยสารแจกฟรีนั้นเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่อง โดยสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรีมักเนนเจาะจงกลุมเปาหมายซ่ึงเปนกลุมคนเมือง มีรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตท่ีเรงรีบ และมีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะความสนใจของกลุมผูอาน โดย

คํานึงถึงประเภทของผูรับสาร สถานท่ีแจก อายุของผูรับสารท่ีเปนกลุมเปาหมายหลักของตนเปน 

 การแขงขันในตลาดของสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี (Free Copy) ท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงนําไปสู

การแขงขันทางการตลาด เพ่ือใหเปนท่ีสนใจของผูอาน หรือ ผูบริโภคท่ีไมตองการเสียคาใชจายในการบริโภค

ขาวสาร โดยเนื้อหาสวนใหญท่ีอยูในสื่อสิ่งพิมพแจกฟรี มักมีความแปลก และแตกตางจากหนังสือพิมพ หรือ 

นิตยสารท่ัวไปตามทองตลาด เพ่ือใหเขาถึงกลุมผูอานท่ีตนเองตองการ การเกิดข้ึนของสื่อสิ่งพิมพประเภทแจก

ฟรี (Free Copy) นําไปสูการลงทุนในพ้ืนท่ีสื่อ และการเขามามีบทบาทในหนาสื่อของกลุมนายทุนโฆษณา หรือ 

กลุมผูสนับสนุน (Sponsor) เพ่ือเปนการตอบโจทยตลาดโฆษณาท่ีตองการเจาะกลุมเปาหมายซ่ึงเปนกลุมผูอาน 

การตลาดของหนังสือพิมพ M2F ท่ีทํากลยุทธเชิงรุกเขาถึงมือผูบริโภคอยางกวางขวางผานจุดพ้ืนท่ี 

รวมไปถึงเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญในกรุงเทพมหานคร ในเวลาท่ีเหมาะสม จึงทําใหหนังสือพิมพแจกฟรีM2F 

โดดเดนมากกวาสื่อสิ่งพิมพแจกฟรี (Free Copy) ท่ัวไปเม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน ท้ังในดานเนื้อหาท่ีมีความ

หลากหลายในการนําเสนอและครอบคลุมในแตละเหตุการณประจําวัน มากกวาการเจาะจงกลุมผูบริโภคอยาง

สื่อสิ่งพิมพแจกฟรีบางฉบับ นอกจากนี้ การสรางความโดดเดนในการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ M2F ท่ีมี

การหยิบเรื่องใกลตัวมาพูด จึงทําใหสถานการณในปจจุบันของ  M2F เรียกไดวาเปนสื่อสิ่งพิมพแจกฟรีท่ีมี

ความนาสนใจกวาสื่อสิ่งพิมพแจกฟรีฉบับอ่ืนในตลาด  
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อยางไรก็ตามหนังสือพิมพประเภทแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ยังมีลักษณะการนําเสนอเนื้อหา

ท่ียังไมครอบคลุมรายละเอียดเทากับหนังสือพิมพหัวสีตามทองตลาด หากรูปแบบของการนําเสนอไมมีความ

แปลกใหมมากพอ และเนื้อหาท่ีนําเสนอสามารถหาไดตามแหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ัวไป การบริโภคขาวสารผาน

ชองทางอินเทอรเน็ต (Internet) บนโลกออนไลน อาจกลายเปนชองทางหลักท่ีกลุมผูรับสาร หันไปเลือกใชใน

การเปดรับขอมูลขาวสารมากกวา 

ผลการศึกษาความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูอานตอหนังสือพิมพ M2F  

หนังสือพิมพ M2F มีกลุมผูอานเปาหมาย คือ กลุมคนวัยทํางานในเขตพ้ืนท่ีเมืองหลวงเปนสวนมาก 

การทําใหผูอานกลุมเปาหมายเขาถึงหนังสือพิมพ M2F คือ การแทรกตัวเขาไปในพ้ืนท่ีของกลุมคนเหลานี้ ให

รูจักและสามารถจดจําหนังสือพิมพแจกฟรี M2F ได ซ่ึงสวนใหญพบเห็นและรูจักหนังสือพิมพฉบับนี้ผานการ

แจกตามจุดคมนาคมท่ีสําคัญของในเขตตัวเมือง ท้ังบริเวณรถไฟฟา (BTS) รถไฟฟามหานคร (MRT) รวมไปถึง

อาคารสํานักงาน จากผลการศึกษานั้นกลุมตัวอยางเกินกวาครึ่ง ไดรูจักหนังสือพิมพ M2F ครั้งแรกผานการ

คมนาคมทางระบบขนสงสาธารณะ ลักษณะการเขาถึงกลุมผูบริโภคของหนังสือพิมพ M2F ดวยภาพลักษณใน

รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี (Free Copy) สามารถสรางความตองการของผูบริโภคไดอยางตอเนื่อง  

หนังสือพิมพ M2F สามารถตอบโจทยการใชชีวิตของคนเมือง ผานรูปลักษณท่ีสะดวกแกการพกพา 

และสงตอขาวสารภายใตขอบเขตพ้ืนท่ีกระดาษซ่ึงยอขนาดจากหนังสือพิมพจัดจําหนายท่ัวไป และมีการ

นําเสนอเนื้อหาขาวสารท่ีกระชับ ครอบคลุมดวยหัวขอท่ีมีความหลากหลายภายในสื่อสิ่งพิมพฉบับนี้ กลาวรวม

ไปถึงลักษณะการนําเสนอภาพ และสีสัน ซ่ึงเปนสวนท่ีทําใหหนังสือพิมพแจกฟรีอยาง M2F มีความโดดเดน

มากยิ่งข้ึน โดยกลุมตัวอยางซ่ึงเปนตัวแทนของคนเมืองท้ังหมด แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก

เก่ียวกับรูปลักษณท่ียอสวนลงจากขนาดหนังสือพิมพท่ัวไป ซ่ึงเปนขนาดท่ีเหมาะสมแกการพกพา และการมี

สีสันท่ีสะดุดตานั้นดึงดูดความสนใจในการหยิบมาอาน 

การนําเสนอเนื้อหาท่ีกระชับของหนังสือพิมพ M2F กลับมีความนาสนใจกวาหนังสือพิมพหัวสีฉบับ

ใหญๆ ท่ีมีปริมาณมาก ซ่ึงผูอานสวนใหญไดมองขามท่ีจะอานหนังสือพิมพเลมใหญจนหมด เพียงแตเลือกอาน

ในบางสวน เฉพาะเนื้อหาท่ีตนเองใหความสนใจซ่ึงตรงกับลักษณะการดําเนินชีวิตหรือหนาท่ีการงาน อยางไรก็

ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพท่ัวไปในทองตลาดท่ีมีการซ้ือขาย การนําเสนอรายละเอียดในเนื้อหาขาว

อาจยังไมเพียงพอตอการทําความเขาใจของผูอานในเชิงคิดวิเคราะห นอกจากนี้ รูปลักษณของสื่อสิ่งพิมพแจก

ฟรี M2F ท่ีสื่อออกมาตอสายตาของผูบริโภค M2F ยังคงไดชื่อวาเปนหนังสือพิมพ แมวาการนําเสนอเนื้อหา

ภายในจะไมเจาะลึกตามแบบฉบับของหนังสือพิมพท่ัวไป แตมีวาระการเผยแพรท่ีแนนอน รวดเร็ว ทัน

เหตุการณและมีความถ่ีมากกวาสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร 

ผลการศึกษาแนวโนมในอนาคตของหนังสือพิมพแจกฟรี 

การเปนสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี (Free Copy) ของหนังสือพิมพ M2F ทําใหความคาดหวังท่ีมีตอ

เนื้อหาภายในของผูบริโภคลดลง เนื่องจากรูปลักษณท่ีจํากัด รวมถึงเนื้อหาภายในนั้นมีความหลากหลาย 

กระชับ แตยังไมสามารถตอบโจทยในแงของการนําขาวสารท่ีไดจากการอานไปใชในเชิงคิดวิเคราะห ซ่ึงกลุม

ตัวอยางไดใหความติดเห็นท่ีแตกตางกัน ตอการพัฒนาหนังสือพิมพแจกฟรี M2F ในอนาคตเพ่ือตอบสนอง
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ความตองการของตน อาทิ การลดโฆษณาลง, การนําเสนอเนื้อหาท่ีเจาะลึก ละเอียดมากข้ึน, การเลือกนําเสนอ

เนื้อหาท่ีแตกตาง แปลกใหมกวาหนังสือพิมพท่ัวไปในทองตลาด, การนําเสนอขาวสารท่ีเก่ียวกับเรื่องใกลตัวคน

เมืองเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชไดจริง หรือ การเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขาวสารเพ่ือ

ชวยเหลือสังคม เปนตน อยางไรก็ตามในอนาคตหนังสือพิมพแจกฟรีควรพัฒนาควบคูกับเทคโนโลยี โดยสราง

ความแตกตางในการนําเสนอท่ีเชื่อมโยงกันระหวางสื่อสิ่งพิมพและรูปแบบของเทคโนโลยี เพ่ือเปนชองทางให

ขอมูลขาวสารกระจายไปสูผูบริโภคไดสะดวกรวดเร็ว อาจใชเทคนิคการใหขอมูลขาวสารในรูปแบบ Info 

Graphic ซ่ึงเปนการนําเสนอเรื่องราวขอมูลดวยรูปภาพ หรือ การใชเทคโนโลยี QR CODE เขามาเชื่อมโยงเพ่ือ

นําไปสูการเสพขาวสารบนระบบอินเทอรเน็ตและเปนการสรางแรงจูงใจในการเสพขาวสาร นอกจากนี้การ

พัฒนารูปแบบการนําเสนอหนังสือพิมพแจกฟรีในอนาคตนั้น มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงเปนการนําเสนอใน

รูปแบบของออนไลนมากข้ึนสําหรับหลายประเทศท่ีพัฒนาแลว เนื่องจากกลุมผูอานในยุคปจจุบันมีพฤติกรรม

การบริโภคขาวสารผานอุปกรณสื่อสารสวนตัวเพ่ิมข้ึน อัตราการเติบโตของสื่อสิ่งพิมพดั้งเดิมจะมีแนวโนมท่ี

ลดลง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแตละสังคม  

การอภิปรายผลสามารถแบงออกเปน 2 สวน ไดแก การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคสื่อใน

กลุมผูรับสาร และ โอกาสและความทาทายของหนังสือพิมพแจกฟรี 

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคสื่อในกลุมผูรับสาร 

ชองทางของโลกออนไลนมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอธุรกิจสื่อสิ่งพิมพอยางหนังสือพิมพ เนื่องจาก

ขอมูลขาวสารท่ีนํามาลงหนังสือพิมพนั้น เปนขอมูลรายวันท่ีผูรับสารสามารถคนหาและเปดรับจากชองทาง

อินเทอรเน็ตไดรวดเร็วกวา และไมมีตนทุนในการเปดรับ ซ่ึงเปนเหตุใหองคกรสื่อสิ่งพิมพพยายามปรับตัวโดย

การเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ีไมมีตนทุนในการเปดรับ การเกิดข้ึนของหนังสือพิมพ M2F จึงอาจเรียกไดวาเปน

การขยายชองทางการเปดรับขาวสารใหกับกลุมผูรับสารขององคกรสื่อสิ่งพิมพ หรือเปนเพียงทางเลือกหนึ่งใน

การบริโภคขาวสาร เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลขาวสารใน

ปจจุบันท่ีมีปริมาณมาก ผูรับสารในปจจุบันจึงมีสิทธิ์เลือกในการบริโภคขาวสารมากข้ึน การเปนสื่อสิ่งพิมพ

ประเภทแจกฟรี (Free Copy) ของหนังสือพิมพ M2F ทําใหความคาดหวังท่ีมีตอเนื้อหาภายในของผูบริโภค

ลดลง เนื่องจากการมีขนาดของพ้ืนท่ีท่ีจํากัด ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชประโยชน

จากหนังสือพิมพท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด จากการศึกษาพบวากลุมผูรับสารซ่ึงเปนคนเมืองในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมไดใชประโยชนจากหนังสือพิมพเพ่ือตองการรายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณอยางในอดีต 

แตมีเปนการบริโภคขาวสารเพียงเพ่ือตองการทันกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ใหความบันเทิง และขยาย

ขอบเขตสังคม  

โอกาสและความทาทายของหนังสือพิมพแจกฟรี 

จากการศึกษาการเกิดข้ึนของหนังสือพิมพ M2F อาจกลาวไดวา หนังสือพิมพมีการปรับเปลี่ยน

บทบาทหนาท่ีจากเดิมท่ีมีการนําเสนอเนื้อหา บทวิเคราะห วิจารณท่ีมีความละเอียด แตบทบาทในปจจุบัน

หนังสือพิมพมีรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาสาระเพ่ือใหความบันเทิง ผอนคลายความตึงเครียดแกผูรับสาร 

และ การเปนสื่อในการโฆษณาตอผูสนับสนุน (Sponsor) เปนหลัก สะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวขององคกรสื่อ
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สิ่งพิมพในปจจุบันท่ีเพ่ิมชองทางในการเปดรับขาวสารซ่ึงไมมีตนทุนในการเปดรับใหแกผูรับสาร แตยังคงตอบ

โจทยและทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการโฆษณาเอาไวเพ่ือนํารายไดสูองคกร 

ผลการศึกษาถึงโอกาสและความทาทายตอการเกิดข้ึนของหนังสือพิมพแจกฟรีในอนาคต  คือ การ

เจาะกลุมเปาหมายผูรับสาร (Niche Market) การนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีตรงกับความตองการของผูบริโภค 

การสรางสรรคขาวสารท่ีมีคุณภาพ พัฒนารูปแบบการนําเสนอของหนังสือพิมพแจกฟรีควบคูกับเทคโนโลยี 

เพ่ือสรางความแตกตางในการนําเสนอท่ีเชื่อมโยงกัน และเปนชองทางใหขอมูลขาวสารกระจายไปสูผูบริโภคได

สะดวกรวดเร็ว และเปนการสรางแรงจูงใจในการเสพขาวสาร  

สรุปและขอเสนอแนะ 
การเกิดข้ึนของหนังสือพิมพแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา หนังสือพิมพ M2F นั้น อาจ

กลาวไดวามีความสอดคลองกับความตองการและตอบโจทยพฤติกรรมการบริโภคขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ของกลุมผูรับสารคนเมืองในปจจุบัน หนังสือพิมพ M2F ถือเปนอีกหนึ่งชองทางของการบริโภคขาวสารรูปแบบ

ใหม อยางไรก็ตาม การเปนหนังสือพิมพแจกฟรีควรแสดงบทบาทหนาท่ีท่ีสื่อหนังสือพิมพพึงกระทํา อาทิ การ

ใหความรู ใหขาวสารเก่ียวกับเหตุการณประจําวัน ใหความบันเทิง หรือ การเปนสื่อกลางในการโฆษณาของ

กลุมผูสนับสนุน เปนตน ยังมีกลุมผูอานบางสวนแสดงความเห็นวา ปจจุบัน หนังสือพิมพ M2F ใหความสําคัญ

กับการใชพ้ืนท่ีโฆษณาในสัดสวนท่ีมากกวาการใหความสําคัญกับเนื้อหา แตความพึงพอใจโดยรวมตอรูปลักษณ

ซ่ึงรวมถึง ขนาด การใชสีหรือตัวอักษรในการนําเสนอนั้นมีความเหมาะสมแลว 

การเปนสื่อสิ่งพิมพประเภทแจกฟรี (Free Copy) ของหนังสือพิมพ M2F ทําใหความคาดหวังท่ีมีตอ

เนื้อหาภายในของผูบริโภคลดลง เนื่องจากรูปลักษณท่ีจํากัด รวมถึงเนื้อหาภายในนั้นมีความหลากหลาย 

กระชับ แตยังไมสามารถตอบโจทยในแงของการนําขาวสารท่ีไดจากการอานไปใชในเชิงคิดวิเคราะห ซ่ึงกลุม

ตัวอยางไดใหความติดเห็นท่ีแตกตางกัน ตอการพัฒนาหนังสือพิมพแจกฟรี M2F ในอนาคต อาทิ การลด

โฆษณาลง, การนําเสนอเนื้อหาท่ีเจาะลึก ละเอียดมากข้ึน, การเลือกนําเสนอเนื้อหาท่ีแตกตาง แปลกใหมกวา

หนังสือพิมพท่ัวไปในทองตลาด, การนําเสนอขาวสารท่ีเก่ียวกับเรื่องใกลตัวคนเมืองเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหสามารถนําไป

ปรับใชไดจริง หรือ การเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขาวสารเพ่ือชวยเหลือสังคม เปนตน 

 สําหรับการพัฒนาหนังสือพิมพแจกฟรีในอนาคตท่ีองคกรสื่อหนังสือพิมพสามารถนําไปพิจารณา คือ 

การศึกษากลุมเปาหมายผูอาน (Reader Research) เพ่ือหาขอมูลวา กลุมผูอานของหนังสือพิมพท่ีองคกร

ตองการสื่อสารนั้นคือกลุมใด มีลักษณะทางประชากรศาสตรอยางไร และวิเคราะหทัศนคติหรือความตองการ

ของกลุมผูอานวามีความสนใจเนื้อหาประเภทใด นอกจากนี้การศึกษาเนื้อหา (Editorial Research) ก็มีสวน

สําคัญท่ีจะชวยใหหนังสือพิมพแจกฟรีมีทิศทางในการนําเสนอท่ีถูกตอง การใชขอมูลทางสถิติหรือขอมูลทาง

เอกสารมาประกอบการทําเนื้อหาของหนังสือพิมพ รวมถึงการศึกษาลักษณะภายในของหนังสือพิมพ การ

วิเคราะหเนื้อหาเพ่ือสื่อความหมาย ความชัดเจนของภาษา ความยาวของประโยค และลักษณะท่ัวไปในการ

เขียนขาวหนังสือพิมพ เปนตน อยางไรก็ตาม รูปแบบกลยุทธท่ีหนังสือพิมพแจกฟรีนําเสนอออกมา การเปนสื่อ

สิ่งพิมพแจกฟรีนั้น จะตองรักษาคุณภาพในการนําเสนอเนื้อหา และสรางความโดดเดนใหตนเองเปนท่ีนิยม 
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