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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการเปิดรบัข่าวสารและวตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัข่าวสารที่มี

อทิธพิลต่อความพงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่อ่านหนังสอืพิมพ์แจกฟร ีM2F 

จาํนวน 400 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวและการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพโสด สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีมอีาชพีลกูจา้ง/ พนกังานบรษิทั มรีายไดต่้อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไป 

ผลการวจิยัพบว่า การเปิดรบัขา่วสารจากการอ่านหนงัสอืพมิพ ์M2F ดา้นการแสวงหาขอ้มลู และดา้นการ

เปิดรบัประสบการณ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F ที่ระดบั

นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ด้านการเปิดรับข้อมูล                  

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า      

วตัถุประสงคข์องการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F เพื่อการรบัรูแ้ละเพื่อความ

หลากหลาย มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ที่ระดบันัยสําคญั    

ทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างตํ่ า เพื่ออรรถประโยชน์ทางสังคม                   

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

คาํสาํคญั: หนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F การเปิดรบัขา่วสาร วตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัขา่วสาร ความพงึพอใจ 
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Abstract 

The current perception of the world through digital media or via mobile smart phones at no cost  

impacts on media such as newspapers. Market competition in the free media sector has increased 

steadily, leading to a competitive market to be of interest to readers or consumers who do not want to 

pay for news. 

The objective of this research was to study news consumption and the reason for reading news 

in working-aged consumers who receive the M2F newspaper in Bangkok.  

The sample size of this research was 400 consumers who had read the M2F newspaper in 

Bangkok. Statistics for analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way analysis of 

variance and Pearson product moment correlation coefficient. 

The majority of the sample was female aged between 30-39 years, single, graduated with 

bachelor’s degree, were private company employees and had monthly incomeof more than 25,000 baht. 

The hypotheses tested that overall satisfaction with news consumption from M2F newspaper  correlated 

with news consumption, in the dimensions of informationseeking and experience receptivityin a positive 

direction to a moderate level while information receptivity isin a positive direction at a relatively low level. 

Overall satisfaction on objectives from news consumption on M2F newspaper is correlated  with 

objectives of news consumption in the dimensions of cognition and diversion in a positive direction at a 

relatively low level whilesocialutility is in a positive direction at a moderate level. 

Keywords: Newspaper M2F, News Consumption, Objectives on News Consumption, Satisfaction 

บทนํา 

ปจัจุบนัการรบัรู้ข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์ สื่อดจิติอล หรอืผ่านโทรศพัท์สมารท์โฟน ซึ่งถือว่าไม่มี

ต้นทุนในการรบัรูไ้ดส้่งผลกระทบต่อสื่อสิง่พมิพ ์เช่น หนังสอืพมิพก์ารเกดิขึน้ของหนังสอืพมิพ ์M2F (Monday to 

Friday) หนังสอืพมิพแ์จกฟรทีุกวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ขนาดแทบ็ลอยดห์รอื Compact Size (17x11 น้ิว) ฉบบัแรก

ของไทยทีผู่อ่้านพกพาสะดวก แจกฟรตีามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า รถไฟใตด้นิ และออฟฟิซนบัรอ้ยแห่ง รวมถงึควิรถ

ตู้และทางด่วนครอบคลุมพื้นที่หลกัๆ ในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นการเพิม่ช่องทางซึ่งไม่มตี้นทุนในการรบัรู้อีก

ช่องทางหน่ึง แต่ยงัคงสภาพของหนังสอืพมิพ์ซึ่งสามารถตอบสนองวถิีชีวติที่เร่งรีบของคนในสงัคมเมือง และ

พฤตกิรรมการอ่านของผูบ้รโิภควยัทาํงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ไม่ไดต้อ้งการเน้ือหาในเชงิลกึทีไ่ม่มคีวามเชื่อมโยง

กบัชวีติประจําวนั แต่ต้องการรบัรูข้่าวสารที่ทนัเหตุการณ์ ทีก่ําลงัอยู่ในกระแสนิยม สามารถหยบิยกประเดน็มา

แลกเปลีย่นปฏสิมัพนัธก์นั ทัง้ในดา้นเน้ือหาสาระ ข่าวสาร ความบนัเทงิ ประเดน็ How to ต่างๆ การใชจ้่ายเงนิ 

การลงทุน แฟชัน่ รวมถงึขา่วสารกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์   ซึง่หนงัสอืพมิพ ์M2F สามารถตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคได ้

ดว้ยยอดพมิพส์งูสดุในกรุงเทพมหานคร 400,000 ฉบบัต่อวนั ซึง่ไดร้บัการรบัรองจากบรษิทั HK ABCจากฮ่องกง

ยนืยนัว่ามวีธิกีารตรวจสอบอย่างละเอยีดว่า M2F ไดท้ําการตพีมิพต์รงกบัจํานวนและแจกถงึมอืผูอ่้านเตม็จํานวน

แน่นอน ซึ่งต้องมตี้นทุนในการดําเนินการ ไดแ้ก่ กองบรรณาธกิาร เงนิเดอืนพนักงาน ค่าลงกระดาษ ระบบการ
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กระจายตวัหนังสอืพมิพ ์และต้องแบกรบัความเสีย่งหากค่าโฆษณาจากผูส้นับสนุนไม่ไดต้ามเป้าที่ต้องการเป็นที่

น่าสนใจว่าเมด็เงนิค่าโฆษณาของหนังสอืพมิพปี์ 2556 สรุปตวัเลขการซือ้สื่อโฆษณาทางหนังสอืพมิพโ์ดยบรษิทั 

นีลเสน็ประเทศไทย จาํกดั พบว่ามมีลูค่า 15,258 ลา้นบาท เตบิโต 0.49% พธันนัท ์เกศทนิ กล่าวว่า การแขง่ขนัใน

ตลาดสือ่สิง่พมิพป์ระเภทแจกฟร ี(Free Copy) ทีม่เีพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองซึง่นําไปสูก่ารแข่งขนัทางการตลาดเพื่อให้

เป็นทีส่นใจของผูอ่้านหรอืผูบ้รโิภคทีไ่ม่ตอ้งการเสยีค่าใชจ้่ายในการบรโิภคขา่วสาร โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ทีอ่ยู่ในสื่อ

สิง่พมิพแ์จกฟรมีกัมคีวามแปลกและแตกต่างจากหนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสารทัว่ไปตามทอ้งตลาด เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่ม

ผูอ่้านทีต่นเองต้องการ การเกดิขึน้ของสื่อสิง่พมิพป์ระเภทแจกฟร ี(Free Copy) นําไปสู่การลงทุนในพืน้ทีส่ ื่อและ

การเขา้มามบีทบาทในหน้าสื่อของกลุ่มนายทุนโฆษณาหรอืกลุ่มผู้สนับสนุน (Sponsor) เพื่อเป็นการตอบโจทย์

ตลาดโฆษณาทีต่อ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นกลุ่มผูอ่้าน 

โดยการเปิดรบัข่าวสารและวตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัข่าวสารมอีทิธพิลต่อความพงึพอใจจากการอ่าน

หนังสอืพมิพ ์วดัทศันคตขิองผูบ้รโิภค โดยทศันคตแิสดงใหเ้หน็ถงึทศิทางความรูส้กึต่อผลติภณัฑว์่าผูบ้รโิภคพงึ

พอใจหรอืไม่ หากผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึไม่พงึพอใจ บรษิทัจะไดท้าํการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ หาก

ผูบ้รโิภคพงึพอใจอยู่แลว้ ทาํอย่างไรจงึจะรกัษาฐานผูบ้รโิภคไวไ้ดจ้ากทีก่ล่าวมาทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ความสาํคญัและมุ่ง

ความสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่องการเปิดรบัข่าวสารและวตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัข่าวสารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ

จากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะกรุงเทพมหานครมี

ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาประกอบอาชีพ ซึ่งผลของการวิจยัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่

ผู้ประกอบการในการนําไปพฒันาและปรบัปรุงทิศทางในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค สร้างความประทบัใจและความจงรกัภกัดี ซึ่งจะก่อให้เกดิความได้เปรียบในเชิงแข่งขนัของธุรกิจสื่อ

สิง่พมิพต่์อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี

และรายไดต่้อเดอืน  

  2. เพื่อศกึษาการเปิดรบัขา่วสารของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพิมพ์แจกฟรี M2F ในด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการเปิดรบัข้อมูลและด้านการ

เปิดรบัประสบการณ์ 

3. เพื่อศึกษาวตัถุประสงค์ในการเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัยดึแนวทฤษฎขีอง พรทพิย ์วรกจิโภคาทร ไดก้ล่าวว่า

ประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตรจ์ะมี

อทิธพิลต่อการสื่อสารไดพ้จิารณาผูบ้รโิภคเป็นเสมอืนผูร้บัสาร โดยความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรจ์ะมี

อิทธิพลต่อการรับและวิเคราะห์สาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ดงักล่าวคือเพศ (Sex) มีงานวิจยัที่พิสูจน์ว่า 

คุณลกัษณะบางอย่างของเพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกนัส่งผลให้การสื่อสารของชายและหญิงแตกต่างกนั  
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เช่น การวิจยัเกี่ยวกบัการชมอายุ (Age)การจะสอนผู้ที่มีอายุต่างกนัให้เชื่อฟงัหรือเปลี่ยนทศันคติหรือเปลี่ยน

พฤติกรรมนัน้มีความยากง่ายต่างกนั ยิ่งมีอายุมากกว่าการที่จะสอนให้เชื่อฟงั ให้เปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยน

พฤตกิรรมกย็ิง่ยากขึน้  

แนวคิดเก่ียวกบัหน้าท่ีของส่ือมวลชน ของ ปทัมา หล่อวจิติร  ไดก้ล่าวถงึสื่อมวลชนในแนวคดิของ 

Lasswellว่าสื่อมวลชนเป็นผูเ้ฝ้าระวงัและตรวจสอบสงัคมและการเมอืงคอืการสอดส่องและติดตาม เกบ็รวบรวม

ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสมาชกิในสงัคมมารายงานใหส้มาชกิในสงัคมไดท้ราบ การเฝ้าระวงัสงัคม

นัน้กต็รงกบัหน้าทีข่องการแจง้ใหท้ราบขา่วสาร (to inform) กล่าวคอื สื่อมวลชนคอยดูว่ามเีหตุการณ์หรอืเรื่องราว

อะไรเกดิขึน้ สงัคมทีผู่ร้บัความรู ้สือ่มวลชนกเ็ลอืกมานําเสนอ มกีารกลัน่กรองขา่วสารตามองคป์ระกอบของข่าวมา

นําเสนอสื่อมวลชนประสานสมัพนัธ์ส่วนต่างๆ ของสงัคมให้อยู่รวมกนัได้หมายถึงหน้าที่ในการติดตาม ศกึษา

เรื่องราวหรอืเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมอย่างถีถ่ว้น แลว้นํามาชีแ้จงเพื่อช่วยทาํใหค้นกลุ่มต่างๆ ในสงัคมที่

แตกต่างกนัเขา้ใจกนั อยู่ร่วมกนัในสงัคมเดยีวกนัไดด้ว้ยความสงบเรยีบรอ้ย สื่อมวลชน ถ่ายทอดมรดกทางสงัคม

หมายถึง หน้าทีใ่นการเผยแพร่ถ่ายทอดหรอืสบืทอดความรู้ ค่านิยม ทศันคติ และบรรทดัฐานของสงัคมจากยุค

หน่ึงไปสูอ่กียุคหน่ึง เพื่อใหว้ทิยาการ ศลิปะ วฒันธรรมและประเพณีของสงัคมนัน้ๆ คงอยู่ตลอดไป ซึง่หน้าทีน้ี่ตรง

กบัหน้าทีก่ารใหก้ารศกึษา 

ทฤษฎีการเปิดรบัสารผู้วจิยัยดึแนวทฤษฎีของ แซมมวล เบคเกอร์  ให้ความหมายของการเปิดรบั

ข่าวสารโดยจําแนกตามพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร เป็น 4 ดา้น คอืการแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) 

กล่าวคอื บุคคลจะแสวงหาขอ้มลูเมื่อตอ้งการใหม้คีวามคลา้ยคลงึกบับุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืเรื่องทัว่ๆ ไป 

การเปิดรบัขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคอื บุคคลจะเปิดรบัข่าวสารเพื่อต้องการทราบขอ้มูลทีต่นเอง

สนใจ อยากรู้ และการเปิดรบัประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคอื บุคคลจะเปิดรบัข่าวสารเพราะ

ต้องการกระทําสิ่งใดสิง่หน่ึงหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์วตัถุประสงค์ของการเลือกเปิดรบัสารหรือการบริโภค

ขา่วสารของผูร้บัสารของ สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร  นัน้อาจจาํแนกได ้4 ประการ คอืเพื่อการรบัรู ้(Cognition) คอืผูร้บั

สารต้องการสารสนเทศ (Information) เพื่อสนองต่อความต้องการและความอยากรู้เพื่อความหลากหลาย 

(Diversion) เช่น การเปิดรบัสือ่เพื่อแสวงหาความเรา้ใจ ตื่นเตน้ สนุกสนานรวมทัง้การพกัผ่อนเพื่ออรรถประโยชน์

ทางสงัคม (Social Utility) หมายถึง การต้องการสรา้งความคุน้เคยหรอืการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม เช่น การใช้

ภาษาร่วมสมยั และการผละสงัคม (Withdrawal) เป็นการเปิดรบัสื่อหรอืเขา้หาสื่อ เพื่อหลกีเลีย่งงานประจําหรอื

หลกีเลีย่งคนรอบขา้ง 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารผู้วิจยัยดึแนวคดิของแอตคนิ (อ้างองิจาก พรีะ จริะ

โสภณ) กล่าวว่า บุคคลทีเ่ปิดรบัขา่วสารมากยิง่มหีตูากวา้งไกล มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและเป็นคนที่

ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์กว่าบุคคลทีเ่ปิดรบัข่าวสารน้อย ในการรบัรูข้่าวสารนัน้ ผูร้บัสารจะมกีระบวนการเลอืกสรร 

(Selective Exposure) ซึง่กระบวนการเลอืกรบัสารจะเปรยีบเสมอืนเครื่องกรอง (Filters) ข่าวสารในการรบัรูข้อง

มนุษยเ์ราซึง่แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความต้องการ ความเชื่อ ทศันคต ิความรูส้กึนึกคดิ ฯลฯของแต่ละ

บุคคล ซึ่งประกอบด้วยการกลัน่กรอง 3 ขัน้  คอื การเลอืกเปิดรบัหรอืเลอืกสนใจ (Selective Exposure or 

Selective Attention) การเลอืกรบัรูห้รอืเลอืกตคีวาม (Selective Perception of Selective Interpretation)และการ

เลอืกจดจาํ (Selective Retention) 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ ของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ ความพงึพอใจ 

เป็นระดบัของความรูส้กึของลูกคา้ที่มผีลการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัิผลติภณัฑ์หรอืการ

ทาํงานของผลติภณัฑก์บัความคาดหวงัของลกูคา้ ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้จะเกดิจากความแตกต่างระหว่าง

ผลประโยชน์จากผลติภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคลเกดิจากประสบการณ์และความรู้
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ในอดตีของผูซ้ือ้ สว่นผลประโยชน์ของคุณสมบตัผิลติภณัฑห์รอืการทาํงานของผลติภณัฑเ์กดิจากนกัการตลาดและ

ฝา่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added) 
ทฤษฎีการใช้ส่ือเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory)ผูว้จิยัยดึ

ทฤษฎขีอง แคทช ์บลมัเบอร ์และกูรวิทิซ ์(อา้งองิจาก แสงรพ ีภทัรกจิกุลธร) เป็นทฤษฎทีีเ่น้นความสาํคญัทีผู่ร้บั

สารโดยเน้นว่าผู้รบัสารจะเป็นตวัจกัรในการตัดสนิใจเลือกใช้ประเภทสื่อและเน้ือหาที่ตอบสนองความต้องการ 

(Needs) ของแต่ละบุคคลโดยอาศยัพืน้ฐานความต้องการของตวัเองเป็นหลกั ซึง่การตดัสนิใจเลอืกรบัสื่อนัน้ ผูร้บั

สารจะดใูนแง่ทีว่่าตนตอ้งการอะไร จากสือ่ใด สารประเภทไหน และสารนัน้ตอบสนองความตอ้งการของตนอย่างไร 

ถือได้ว่าเป็นการเน้นความสําคญัของผู้รบัสารในฐานะผู้กระทําการสื่อสาร โดยผู้รบัสารไม่ได้เป็นเพียงผู้รบัเอา

อทิธพิลจากสือ่มวลชนเท่านัน้ ยงัตอ้งการการตอบสนองประโยชน์และความพงึพอใจของตนอกีดว้ย 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่อ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2Fจํานวน 400,000 ฉบบั (ขอ้มูลจํานวนตีพมิพ์จรงิต่อวนั รบัรองโดยบรษิัท HK 

ABC) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครทีอ่่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F จํานวน 400,000 ฉบบั (ขอ้มูลจํานวนตพีมิพจ์รงิต่อวนั รบัรอง

โดยบรษิทั HK ABC) ซึง่การหากลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัไดก้าํหนดโดยคาํนวณจากสตูรการหาจํานวนกลุ่มตวัอย่างของ

ทาโร่ ยามาเน่ ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คน  

ขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิ ีดงัน้ี 

ขัน้ท่ี 1 ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อเลอืกตวัอย่าง

ภายในกลุ่มตวัอย่างจุดทีแ่จกหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F ทัง้หมด 19 สาย จาก 147 จุดแจก โดยจบัฉลากรายชื่อ

แบบไม่ใสค่นื ไดต้วัอย่างทัง้หมด 19 จุด 

ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) คาํนวณจากขนาดของกลุ่มตวัอย่าง

จํานวนทัง้หมด 400 คน โดยเลอืกจากผูบ้รโิภคในจุดตวัอย่างทีสุ่่มไดจ้ากขัน้ตอนที่ 1 จุดละประมาณ 21-22 คน 

เพื่อใหต้รงกบัขนาดกลุ่มตวัอย่างทีก่าํหนดไว ้ 

ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ตามจุดทีก่าํหนดจากผูท้ีย่นิดใีหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง  

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัใช้แบบสอบถาม(Questionare) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลซึ่งแบ่งเน้ือหาของ

แบบสอบถามออกเป็น 4 สว่นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่เพศอายุสถานภาพ

สมรสระดบัการศกึษาอาชพีรายไดต่้อเดอืนเป็นคาํถามแบบปลายปิด (Close ended questions)มคีาํตอบใหเ้ลอืก 2 

คาํตอบ (Dichotomous question) (ขอ้1) และหลายคําตอบใหเ้ลอืก (Multiple choices question)(ขอ้ 2-6) โดยให้

เลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว มจีาํนวนรวม 5 ขอ้  
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ส่วนท่ี 2เป็นคําถามเกีย่วกบัการเปิดรบัข่าวสาร ในดา้นต่างๆ 3 ดา้นดงัน้ี คอื ดา้นการแสวงหาขอ้มูล4 

ขอ้ ดา้นการเปิดรบัขอ้มูล 3 ขอ้ และดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ 4 ขอ้รวมจํานวนทัง้สิน้ 11 ขอ้ ลกัษณะคําถาม

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 

(Interval scale) 

ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเกีย่วกบัวตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัข่าวสาร ในดา้นต่างๆ 3 ดา้นดงัน้ี คอื เพื่อการ

รบัรู ้3 ขอ้  เพื่อความหลากหลาย 3 ขอ้ และเพื่ออรรถประโยชน์ทางสงัคม 4 ขอ้ รวมจาํนวนทัง้สิน้ 10 ขอ้ ลกัษณะ

คาํถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัรภาค 

(Interval scale)ส่วนที ่4 เป็นคําถามเกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2Fของ

ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามทีเ่ป็นมาตราวดัแบบ Semantic Differential Scale 

จํานวน 3 ขอ้ ซึง่เป็นมาตราส่วนทีใ่ช้หลกัความแตกต่างทางด้านความหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความพงึพอใจ

ของผูต้อบแบบสอบถามเป็นคําถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงคําตอบเดยีว ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค

(Interval scale) โดยผูต้อบแสดงความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั 

การจดัทาํและการวิเคราะหข์อ้มูล 

1.การจดัทาํข้อมูล 

  1.1 หลงัจากเกบ็ขอ้มลูและแบบสอบถามมาตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

  1.2 นําแบบสอบถามทีส่มบูรณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอรโ์ปรแกรม SPSS For Windows 

(Statistic Package for Social Science) เพื่อวเิคราะหเ์ชงิพรรณาและเชงิอนุมานตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2.การวิเคราะหข์อ้มูล 

2.1 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติ ิดงัน้ี 

2.1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที ่1 ลกัษณะ

สว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

        2.1.2 ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที ่2 การเปิดรบั

ขา่วสาร และสว่นที ่3 วตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัขา่วสาร  

2.1.3 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มลูจากแบบสอบถามส่วน

ที ่2 การเปิดรบัขา่วสารและสว่นที ่3 วตัถุประสงคใ์นการเปิดรบัขา่วสาร 

 2.2 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใชส้ถติดิงัน้ี 

2.2.1 ใชส้ถติวิเิคราะหค่์าท ี(t-test) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อใชท้ดสอบ

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล ดา้นเพศ 

2.2.2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 

ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นอายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

2.2.3 การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 และขอ้ที ่3 
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ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 สถิติพรรณา 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะและข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดือนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง            

คดิเป็นร้อยละ 73.2 มอีายุระหว่าง 30-39 ปีคดิเป็นรอ้ยละ 40.8 มสีถานภาพโสดคดิเป็นร้อยละ 68.0 มรีะดบั

การศกึษาระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 73.3มอีาชพีลูกจา้ง / พนักงานบรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ86.8 และมรีายได ้

ต่อเดอืน 25,000 บาทขึน้ไปคดิเป็นรอ้ยละ40.4 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสือพิมพแ์จกฟรี M2F

ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรงุเทพมหานครระดบัการเปิดรบัขา่วสารจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F 

ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76เมื่อพจิารณา

เป็นรายดา้น จะสรุปไดด้งัน้ี 

ด้านการแสวงหาข้อมูล พบว่า ระดบัการเปิดรบัขา่วสารจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ดา้นการ

แสวงหาขอ้มูลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.69 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ การเปิดรบัข่าวสารเพื่อสร้างความรูส้กึร่วมกบัผูอ้ื่น เช่น กลุ่มเพื่อนทีช่อบข่าวประเภทเดยีวกนั 

การนําขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดไ้ปสนทนากบัผูอ้ื่น เช่น ครอบครวั เพื่อน การเปิดรบัข่าวสารเพื่อแสดงความคดิเหน็และ

โตต้อบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอขา่วสาร และการแสวงหาคาํแนะนําและความคดิเหน็เพื่อช่วยในการตดัสนิใจเรื่องต่างๆ 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.793.713.65 และ 3.60 ตามลาํดบั 

ด้านการเปิดรบัข้อมูล พบว่า ระดบัการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ดา้นการ

เปิดรบัขอ้มลูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ในระดบั

มาก ได้แก่ การได้รบัรู้เรื่องราวข่าวสาร เช่น ข่าวสงัคม ข่าวเศรษฐกจิ ข่าวการเมอืง ข่าวกีฬา ฯลฯ การได้รบั

ความรูท้ ัว่ไป เช่น การทํางาน เทคโนโลย ีสุขภาพ ความงาม และการไดเ้รยีนรู้เกีย่วกบัสงัคมและโลกกวา้ง เช่น 

ขา่วต่างประเทศ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 3.80 และ 3.67 ตามลาํดบั 

ด้านการเปิดรบัประสบการณ์ พบว่า ระดบัการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F 

ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า

ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การเปิดรบัข่าวสารเพื่อรบัความบนัเทงิ เพลดิเพลนิ เช่น ข่าวภาพยนตร์, ทวี ีการ

เปิดรบัขา่วสารสามารถลดความตงึเครยีดในชวีติประจาํวนัได ้เช่น บทความการท่องเทีย่ว การเปิดรบัข่าวสารเพื่อ

ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ และการเปิดรบัข่าวสารทําใหเ้ปิดเขา้สู่โลกแห่งจนิตนาการ เช่น การอ่านบทย่อละคร 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.973.883.86 และ 3.50 ตามลาํดบั  

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับวตัถปุระสงค์ของการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่าน

หนังสือพิมพแ์จกฟรี M2F ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรงุเทพมหานครระดบัความคดิเหน็ข่าวสารจากการ

อ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟรี M2Fของผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เมื่อพจิารณารายดา้น จะสรุปไดด้งัน้ี 
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เพื่อการรบัรู้ พบว่า ระดบัความคดิเหน็ข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่การ

เลอืกอ่านเฉพาะคอลมัน์ทีต่้องการได ้การเปิดรบัข่าวสารเพื่อแสวงหาข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเอง และการ

เปิดรบัขา่วสารเพื่อสนองความอยากรูข้องตนเอง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 4.23 และ 4.21ตามลาํดบั  

เพื่อความหลากหลายพบว่า ระดบัความคดิเหน็ขา่วสารจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความสดใหม่ของข่าวเป็นประเดน็ที่

สนใจ อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24สําหรบัความคดิเหน็เรื่องข่าวสารทําให้ได้รบัความมัน่ใจ            

ในตนเอง เช่น การอ่านข่าวทีส่ด ทนัเหตุการณ์ และการอ่านหนังสอืพมิพถ์ือเป็นการพกัผ่อนอกีทางหน่ึง อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.12 4.12 ตามลาํดบั   

 เพื่ออรรถประโยชน์ทางสงัคม พบว่า ระดบัความคดิเหน็ข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ี

M2F โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก 

ไดแ้ก่สามารถนําขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดจ้ากการอ่านไปถ่ายทอดใหบุ้คคลอื่นรอบขา้งได ้การลงโฆษณาหางานในหน้า 

M2F Job ให้ประโยชน์กบัผู้ที่ต้องการหางานและบรษิัทจ้างงาน ได้ทราบและสามารถเขา้ร่วมกจิกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การป ัน่จกัรยานเพื่อลดโลกรอ้น และเปิดโอกาสใหส้ามารถแสดงความคดิเหน็ผ่านโทรศพัท์

, Email เพื่อแนะนํา ตชิม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 3.89 3.88 และ 3.78 ตามลาํดบั 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหค์วามพึงพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสือพิมพแ์จกฟรี M2F  ของผูบ้ริโภค

วยัทาํงานในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่าน

หนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังอยู่ในระดับพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.82 การอ่าน

หนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุ้มค่ากบัเวลาและผลทีไ่ด้รบัอยู่ในระดบัคุ้มค่า  มคี่าเฉลีย่ 3.98 และความพงึพอใจ

โดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2Fอยู่ในระดบัพงึพอใจ มคี่าเฉลีย่ 4.03 ตามลาํดบั 

ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี1 ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน มคีวามพงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ี

M2F แตกต่างกนั 

1. เพศ พบว่า ผูอ่้านทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F 

โดยเปรียบเทยีบกบัสิง่ที่คาดหวงัการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟรี M2F คุ้มค่ากบัเวลาและผลที่ได้รบั และความ             

พงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และ 

0.01ตามลาํดบั โดยเพศหญงิมคีวามพงึพอใจมากกว่าเพศชายทัง้ 3 ดา้น   

2. อายุ พบว่า ผูอ่้านทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F 

โดยเปรียบเทยีบกบัสิง่ที่คาดหวงัการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟรี M2F คุ้มค่ากบัเวลาและผลที่ได้รบั และความ           

พงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. สถานภาพสมรส พบว่า ผู้อ่านทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่าน

หนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและ

ผลทีไ่ดร้บั และความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 



9 
 

4. ระดบัการศกึษา พบว่า ผู้อ่านที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่าน

หนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและ

ผลทีไ่ดร้บั และความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

5. อาชพี พบว่า ผู้อ่านที่มอีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ี

M2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ดร้บั และความ

พงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. รายได้ต่อเดอืน พบว่า ผู้อ่านที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่าน

หนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและ

ผลทีไ่ดร้บั และความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 การเปิดรบัข่าวสารได้แก่ ด้านการแสวงหาขอ้มูล   ด้านการเปิดรบัขอ้มูลและด้านการ

เปิดรบัประสบการณ์มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2Fของผูบ้รโิภควยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัข่าวสารได้แก่ ด้านการแสวงหาขอ้มูล ด้านการ

เปิดรบัขอ้มูลและด้านการเปิดรบัประสบการณ์กบัความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F 

โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ด้านการเปิดรบัขอ้มูล ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัของผูบ้รโิภควยัทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000) โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ์ (r) ด้านการแสวงหาขอ้มูล 0.521 ด้านการเปิดรบัขอ้มูล 0.413 ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ 0.428 

ตามลาํดบั มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  

ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการเปิดรบัข้อมูล ด้านการเปิดรบัประสบการณ์มีความสมัพนัธ์กบัความ         

พงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ดร้บัของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000) โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

(r) ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 0.420 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นการเปิดรบัขอ้มูล 

0.335 และดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ 0.360 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า  

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ด้านการเปิดรบัขอ้มูล ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพิมพ์แจกฟรี M2F ของผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 (ค่า Sig. เท่ากบั 0.000) โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) ดา้นการแสวงหา

ขอ้มลู 0.448 ดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ 0.415 ตามลาํดบั มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

สว่นดา้นการเปิดรบัขอ้มลู 0.406 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 
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สรปุและอภิปรายผล 

1.ลกัษณะส่วนบุคคล 

จากการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจจากการ

อ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F แตกต่างกนัโดยเพศหญงิมคีวามพงึพอใจมากกว่าเพศชายทัง้ 3 ดา้นผลการวจิยั

แสดงใหเ้หน็ว่า คอลมัน์ทีนํ่าเสนอทางหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F มกัเป็นคอลมัน์ทีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิเป็นส่วนใหญ่ มี

การนําเสนอเกี่ยวกบัความงาม สุขภาพ ดารา นักแสดง บทย่อละครดงัหลงัข่าว แฟชัน่ร้านอาหารที่น่าแวะชิม 

ประกอบกบัภาพข่าวมสีสีนัสวยงาม ทําให้เพศหญิงสนใจและมคีวามพงึพอใจมากกว่าเพศชายซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ ธนกฤต โตรกัตระกูล และดร.พีรพงษ์ ฟูศริิ ที่ได้ทําการวิจยัเรื่อง กระบวนการรบัรู้ข่าวสารผ่าน

หนังสอืพมิพ์แจกฟรขีองกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า เพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน

สอดคล้องกบังานวจิยัของจนัดารา อุดมสนิ ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจของผู้อ่านบท

วเิคราะหก์ารเมอืงของหนังสอืพมิพไ์ทยรฐัและข่าวสด ผลการวจิยัพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัทําใหม้พีฤตกิรรมการ

อ่านและการใชป้ระโยชน์จากบทวเิคราะหแ์ตกต่างกนั  

ดา้นอายุและดา้นระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ี

M2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงั การอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ดร้บั และความ

พงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของพรนับพนั ชูพนิิจและอรชิยั อรรคอุดม [14] ได้ทําการวจิยัเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรบั การใช้

ประโยชน์และความพงึพอใจจากนิตยสาร a day BULLETIN ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุและระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจจากนิตยสารa 

day BULLETIN ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทนาทองประยรู ไดท้าํการวจิยัเรื่อง ขา่วหนงัสอืพมิพ์

กบัการเร้าความสนใจของผู้อ่านผลการวิจัยพบว่า ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างเกือบทัง้หมดอยู่ในวัยทํางานจึง         

ไม่ปรากฏความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบัความแตกต่างในการเรา้อารมณ์จากขา่วทีอ่่าน 

ดา้นสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F โดย

เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงั การอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟรคีุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ดร้บั และความพงึพอใจโดยรวม

จากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2Fไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยั

ของ ธนกฤต โตรกัตระกลู และดร.พรีพงษ์ ฟูศริ ิไดว้จิยัเรื่อง กระบวนการรบัรูข้า่วสารผ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟรขีอง

กลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนั มผีลต่อกระบวนการ

รบัรูข้า่วสารผ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟรขีองกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ดา้นอาชพี และดา้นรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ี

M2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่คาดหวงั การอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟรคีุม้ค่ากบัเวลาและผลที่ไดร้บั และความพงึ

พอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ จนัทนาทองประยูร ไดท้ําการวจิยัเรื่อง ข่าวหนังสอืพมิพก์บัการเรา้ความสนใจของผูอ่้านผลการวจิยั

พบว่า รายไดแ้ละอาชพี ไม่มผีลต่อความแตกต่างในเรื่องความสนใจในขา่วแมว้่าความแตกต่างของรายไดจ้ะมมีาก 

แต่ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่างเกอืบทัง้หมดยงัจดัว่าเป็นรายไดข้องชนชัน้กลางเน่ืองจากปจัจุบนัสงัคมไทยกําลงั

กา้วสู่สงัคมยุคข่าวสาร การใช้ชวีติของคนในสงัคมลกัษณะน้ีย่อมต้องการรบัทราบขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการใช้

ชวีติประจาํวนัทีล่อ้มรอบดว้ยสือ่นานาประเภท  ความทดัเทยีมในการเปิดรบัขา่วของคนมมีากขึน้ ทาํใหก้ารดําเนิน

ชวีติในกลุ่มทีม่คีวามทดัเทยีมกนัดว้ยประการดงักล่าวไม่แตกต่างกนัจงึไม่ปรากฏความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดแ้ละ
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อาชพีกบัความแตกต่างในการเรา้อารมณ์จากข่าวที่อ่าน ดงัจะเหน็ไดว้่ามสี่วนน้อยทีผ่ลการวเิคราะห์แสดงความ

แตกต่างระหว่างตวัแปรภูมหิลงัเหล่าน้ีกบัความสนใจขา่วสาร 

2.การเปิดรบัข่าวสาร 

การเปิดรบัขา่วสารไดแ้ก่ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการเปิดรบัขอ้มูลและดา้นการเปิดรบัประสบการณ์ 

มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจจากการอ่านหนังสอืพิมพ์แจกฟรี M2F โดยเปรียบเทียบกบัสิง่ที่คาดหวงัใน

ทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองมาจาก การเป็นสื่อ

สิง่พมิพ์ประเภทแจกฟร ี(Free Copy) และผู้บรโิภคไม่ต้องใช้ความพยายามในการเขา้ถึง โดยมชี่องทางการ

แจกจ่ายสู่ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย คอื กลุ่มคนวยัทํางาน ตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดนิ บรเิวณออฟฟิซ

ต่างๆ ซึ่งผูบ้รโิภคไม่มตี้นทุนในการรบัรู้ และการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F สามารถเลอืกอ่านเฉพาะที่ตน

สนใจ  อยากรู ้ รวมไปถงึการเปิดรบัข่าวสารเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ และยงัสามารถนําขอ้มูลจากข่าวสารทีไ่ดร้บัรู ้

เช่น ข่าวสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ข่าวกฬีา การทํางาน เทคโนโลย ีสุขภาพ ความงาม ข่าวต่างประเทศ ข่าว

ภาพยนตร ์ทวี ีบทความการท่องเทีย่ว มาแลกเปลีย่นปฏสิมัพนัธก์นั จงึทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ โดยเมื่อมี

การเปิดรบัขา่วสารในระดบัทีม่ากขึน้ ผูบ้รโิภคจะเกดิความพงึพอใจโดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัมากขึน้  ซึง่

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัธนันท์ เกศทิน ได้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง ความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อ

หนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ผลการวจิยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นตวัแทนของคนเมอืงทัง้หมดแสดงความเหน็ไปใน

ทศิทางเดยีวกนัในเชงิบวกเกีย่วกบัรปูลกัษณ์ทีย่่อสว่นลงจากขนาดหนงัสอืพมิพท์ัว่ไป การนําเสนอเน้ือหาทีก่ระชบั

ของหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F กลบัมคีวามน่าสนใจกว่าหนงัสอืพมิพห์วัสฉีบบัใหญ่ๆ ทีม่ปีรมิาณมาก 

การเปิดรับข่าวสารได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่าน

หนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F คุ้มค่ากบัเวลาและผลที่ได้รบัทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 ดา้นการเปิดรบัขอ้มลูและดา้นการเปิดรบัประสบการณ์  มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ดร้บัทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองมาจากการทีเ่ป็นหนงัสอืพมิพแ์จกฟรมีขีนาดแทบ็ลอยด์

หรอื Compact Size (17X11 น้ิว) ทาํใหพ้ืน้ทีใ่นการนําเสนอข่าวสาร มเีน้ือหาในการนําเสนอทีห่ลากหลายและคล

อบคลุมเหตุการณ์ประจาํวนั แต่ไม่ไดเ้น้นทีร่ายละเอยีดของข่าวสาร และผูบ้รโิภคสามารถเลอืกอ่านเฉพาะคอลมัน์

ที่ตรงกบัความต้องการของตน จึงไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านมากนัก และจากการที่เป็นหนังสอืพิมพ์ที่มีขนาด

เหมาะสมในการพกพา สามารถอ่านไดส้ะดวกในหลายที ่นอกจากน้ียงัมกีารหยบิยกเรื่องใกลต้วัทีส่ามารถปรบัใช้

ในชวีติประจําวนัได้ จงึทําให้ผู้บรโิภคเกดิความรู้สกึคุ้มค่ากบัเวลาและผลที่ได้รบั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ           

พรนับพนั ชูพนิิจ และอรชิยั อรรคอุดม ไดท้ําการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบั การใชป้ระโยชน์ และความพงึ

พอใจจากนิตยสาร a day BULLETIN ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า นิตยสารแจกฟรมีี

จาํนวนหน้าทีน้่อยกว่านิตยสารทัว่ไปมาก ดงันัน้ ผูอ่้านจงึใชเ้วลาไม่นานในการอ่านและสามารถอ่านไดทุ้กสถานที ่

ผูอ่้านนิตยสารแจกฟรกีส็ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นเดยีวกบัผูอ่้านนิตยสารทัว่ไป  

การเปิดรบัข่าวสารไดแ้ก่ ดา้นการแสวงหาขอ้มูลและด้านการเปิดรบัประสบการณ์  มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อย่าง

มนีัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 ด้านการเปิดรบัขอ้มูล มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพ ์           

แจกฟรี M2F ในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสมัพันธ์ในระดับค่อนข้างตํ่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

เน่ืองมาจาก การที่หนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F เปิดตวัจากการเป็นหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีโดยนับจากวนัแรกทีอ่อก

ฉบบัปฐมฤกษ์คอืวนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ.2554 และยงัคงใหก้ารนําเสนออย่างต่อเน่ืองนับถงึปจัจุบนัเป็นระยะเวลา
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ประมาณ 4 ปี ซึง่มรีายไดห้ลกัจากการโฆษณาเพยีงทางเดยีว แต่สามารถทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถเปิดรบัขา่วสารได้

อย่างสมํ่าเสมอ จงึทําให้ผู้บรโิภคเกิดความพึงพอใจจากการอ่านหนังสอืพิมพ์แจกฟร ีM2F ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ จุไรรตัน์ ลขิติวชัรปกรณ์ ไดท้ําการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อของนักท่องเทีย่วชาวยุโรปต่อ

นิตยสารแจกฟรเีพื่อการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ผลการวจิยัพบว่าเหตุผลทีช่ื่นชอบส่วนใหญ่ คอื นิตยสารมี

เน้ือหาขอ้มลูน่าสนใจและเป็นประโยชน์ รองลงมาคอื อ่านแลว้รูส้กึผ่อนคลายและไดร้บัความบนัเทงิ 

3. วตัถปุระสงคข์องการเปิดรบัข่าวสาร 

วตัถุประสงค์ของการเปิดรบัข่าวสาร ได้แก่ เพื่อการรบัรู้และเพื่อความหลากหลาย มคีวามสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัในทศิทางเดยีวกนั โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เพื่ออรรถประโยชน์ทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัในทศิทางเดยีวกนั โดย

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคสามารถแสวงหาขา่วสาร

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตน ความสดใหม่ของขา่วจะนําเสนอในประเดน็ทีก่าํลงัเป็นทีส่นใจ การเปิดรบัข่าวสารเพื่อทําให้

ตนมคีวามมัน่ใจในตนเอง มคีวามรูท้ีท่นัสมยั ทนัเหตุการณ์ สามารถนําขอ้มูลข่าวสารทีไ่ดไ้ปถ่ายทอดใหบุ้คคลอื่น

ไดม้คีวามรู ้การไดม้โีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ทําใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่ามสี่วนร่วมในการทําให้

สงัคมดีขึน้ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเหน็ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้การนําเสนอสื่อสิง่พิมพ์ตรงกบัความ

ต้องการของผู้บรโิภคได้มากยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัมกีารลงโฆษณาหางาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ทีต่้องการหางาน

และบรษิทัจา้งงาน ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F  โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่

ทีค่าดหวงัมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบั  Schramm ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกรบัข่าวสาร

ของผู้ร ับสารไว้ว่าการประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร เน่ืองจากผู้ร ับสารจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนอง

จุดประสงค์ของตนอย่างใดอย่างหน่ึง การประเมนิสาระประโยชน์ของข่าวสารจงึจะช่วยให้ผู้รบัสารได้เรยีนรู้ว่า

ข่าวสารอย่างหน่ึงมีประโยชน์แตกต่างจากข่าวสารอีกด้วย สอดคล้องกบั พีระ จิระโสภณ ได้กล่าวว่า ความ

คาดหวงัเป็นความรูส้กึทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความตอ้งการของคนในการทีจ่ะตคีวามต่อสภาพแวดลอ้มเพื่อใหไ้ดม้าใน

สิง่ทีต่นตอ้งการ สว่นความพงึพอใจในการตดิต่อสือ่สาร คอื ความพงึพอใจในข่าวสารทีไ่ดร้บั เพราะข่าวสารต่างๆ

ทีไ่ดร้บันัน้ ผูร้บัสารสามารถนําไปใชใ้นการตดัสนิใจและการปฏบิตังิานต่างๆ ใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปได ้ 

วตัถุประสงคข์องการเปิดรบัข่าวสาร ได้แก่ เพื่อการรบัรู้ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจจากการอ่าน

หนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F คุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ดร้บัในทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 เพื่อความหลากหลายและเพื่ออรรถประโยชน์ทางสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความ

พึงพอใจจากการอ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรี M2F คุ้มค่ากับเวลาและผลที่ได้รับในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที ่0.01 เน่ืองมาจากการทีผู่้บรโิภคสามารถแสวงหา

ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตน ถงึแมจ้ะไม่ไดร้บัรายละเอยีดของขา่วสาร แต่การทีแ่ต่ละคอลมัน์มกีารสรุปสาระของ

ขา่วสาร ทาํใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลาในการอ่านไม่นาน แต่สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชป้ระโยชน์ได ้จงึทําใหผู้บ้รโิภค

เกดิความพงึพอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ี M2F คุม้ค่ากบัเวลาและผลทีไ่ด้รบัซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ จุไรรตัน์ ลขิติวชัรปกรณ์ ไดท้ําการวจิยัเรื่อง พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อของนักท่องเทีย่วชาวยุโรปต่อนิตยสาร

แจกฟรเีพื่อการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ผลการวจิยัพบว่าความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวยุโรปในจงัหวดั

เชยีงใหม่ต่อนิตยสารแจกฟรเีพื่อการท่องเทีย่ว พฤตกิรรมในการเปิดรบัสื่อเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคห์รอืความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคลนัน้ทาํใหเ้กดิความพงึพอใจต่อสือ่ได ้
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วตัถุประสงคข์องการเปิดรบัขา่วสาร ไดแ้ก่ เพื่อการรบัรูแ้ละเพื่อความหลากหลายมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F ในทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่า อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เพื่ออรรถประโยชน์ทางสงัคม มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจจากการอ่าน

หนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ในทศิทางเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที ่

0.01 เน่ืองมาจาก ผู้บรโิภคสามารถแสวงหาข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตน ความสดใหม่ของข่าวจะนําเสนอใน

ประเด็นที่กําลังเป็นที่สนใจ การเปิดรับข่าวสารเพื่อทําให้ตนมีความมัน่ใจในตนเอง มีความรู้ที่ทันสมัย ทัน

เหตุการณ์ สามารถนําขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดไ้ปถ่ายทอดใหบุ้คคลอื่นไดม้คีวามรู ้การไดม้โีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึว่ามสีว่นร่วมในการทาํใหส้งัคมดขีึน้ รวมถงึสามารถแสดงความคดิเหน็ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เพื่อให้การนําเสนอสื่อสิง่พิมพ์ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัม ี            

การลงโฆษณาหางาน ซึง่เป็นประโยชน์แก่ผูท้ีต่อ้งการหางานและบรษิทัจา้งงาน ทําใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ

จากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พธันนัท ์เกศทนิ ไดท้าํการวจิยัเชงิคุณภาพเรื่อง 

ความคดิเหน็ของผู้อ่านที่มต่ีอหนังสอืพมิพ์แจกฟร ี M2F ผลการวจิยัพบว่า พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จาก

หนงัสอืพมิพท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างเหน็ไดช้ดั จากการศกึษาพบว่ากลุ่มผูร้บัสารไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากหนงัสอืพมิพ์

เพื่อต้องการรายละเอียดเชิงลึกของเหตุการณ์อย่างในอดีต แต่มีการบริโภคข่าวสารเพียงเพื่อต้องการทนักับ

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ ใหค้วามบนัเทงิและขยายขอบเขตสงัคม  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่องการเปิดรบัข่าวสารและวตัถุประสงค์ในการเปิดรบัข่าวสารที่มีอทิธพิลต่อความ          

พงึพอใจจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คอื ผูบ้รโิภควยัทํางานเพศหญงิ มคีวามพงึพอใจจากการ

อ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F มากกว่าเพศชายในทุกดา้น ดงันัน้ การนําเสนอข่าวสาร สาระ ความบนัเทงิ การให้

ประโยชน์จากการอ่านหนังสอืพมิพค์วรเน้นทีก่ลุ่มเป้าหมาย โดยการวางแผนเพื่อรกัษาฐานผูบ้รโิภคเดมิและเพิม่

สว่นแบ่งการตลาดสูผู่บ้รโิภครายใหม่ใหม้ากขึน้ในอนาคต 

2. บรษิทัผูผ้ลติสือ่สิง่พมิพต์้องคงรกัษาคุณภาพในการผลติสื่อทีจ่ะทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามต้องการเปิดรบั

ขา่วสารและตดิตามอย่างต่อเน่ือง เพื่อรกัษาฐานผูบ้รโิภคเดมิและเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาด รวมถงึมกีารนําเสนอ

เรื่องราวข่าวสารที่ผู้บริโภคสามารถนําไปปฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างได้หรือนําไปพูดคุยสนทนาได้ในวงกว้าง           

เพราะการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ดา้นการแสวงหาขอ้มูล อยู่ในระดบัการเปิดรบั

ข่าวสารมาก โดยผู้บริโภคต้องการเปิดรบัข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สกึร่วมกบัผู้อื่น เช่น กลุ่มเพื่อนที่ชอบข่าว

ประเภทเดยีวกนัมากทีส่ดุ 

3. บรษิทัผูผ้ลติสือ่สิง่พมิพค์วรนําเสนอข่าว ซึง่ข่าวคอืการรายงานขอ้เทจ็จรงิโดยไม่ไดม้กีารแสดงความ

คดิเหน็เพิม่เติมของผู้นําเสนอ ใหถู้กต้องตรงตามขอ้เทจ็จรงิเพราะการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพ ์

แจกฟร ีM2Fดา้นการเปิดรบัขอ้มลู อยู่ในระดบัการเปิดรบัข่าวสารมาก โดยผูบ้รโิภคมกีารเปิดรบัเรื่องราวข่าวสาร 

เช่น ขา่วสงัคม ขา่วเศรษฐกจิ ขา่วการเมอืง ขา่วกฬีา มากทีส่ดุ 

4. บรษิทัผูผ้ลติสื่อสิง่พมิพค์วรเน้นการนําเสนอข่าวสารทีท่ําใหผู้้บรโิภคไดร้บัความบนัเทงิ เพลดิเพลนิ 

และรูส้กึผ่อนคลายเพราะการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2Fด้านการเปิดรบัประสบการณ์ 

อยู่ในระดบัการเปิดรบัข่าวสารมาก โดยผูบ้รโิภคมกีารเปิดรบัข่าวสารเพื่อรบัความบนัเทงิ เพลดิเพลนิเช่น ข่าว

ภาพยนตร ์ทวีมีากทีส่ดุ 
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5. บรษิทัผูผ้ลติสือ่สิง่พมิพค์วรรกัษาคุณภาพและไม่หยุดพฒันาใหทุ้กคอลมัน์มคีวามน่าสนใจ ดงึดูดใจให้

ผูบ้รโิภคตอ้งการอ่านทุกคอลมัน์ เน่ืองจากแต่ละหน้ามกีารสื่อโฆษณาต่อผูส้นับสนุน (Sponsor) ซึง่ถอืเป็นรายได้

หลกัของหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F หากผูบ้รโิภคสามารถอ่านไดทุ้กหน้ากจ็ะทําใหก้ารโฆษณาทีต่้องการสื่อใหถ้งึ

ผูบ้รโิภคไดร้บัการตอบสนอง  เพราะวตัถุประสงคข์องการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F 

ดา้นเพื่อการรบัรู ้อยู่ในระดบัความคดิเหน็ข่าวสารมากทีสุ่ดทุกขอ้ โดยทีผู่บ้รโิภคสนใจเลอืกอ่านเฉพาะคอลมัน์ที่

ตอ้งการไดม้ากทีส่ดุ  

6. บรษิัทผู้ผลติสื่อสิง่พมิพ์ควรให้ความสําคญักบัพาดหวัข่าว โดยการนําเสนอพาดหวัข่าวที่กําลงัเป็น

ประเดน็ทีน่่าสนใจในหน้าแรกและทนัเหตุการณ์วนัต่อวนั มกีารใชส้สีนัทีส่ะดุดตา ดงึดดูใจใหผู้บ้รโิภคสนใจตดิตาม

รายละเอยีดของขา่วภายใน เพราะวตัถุประสงคข์องการเปิดรบัขา่วสารจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F ดา้น

เพื่อความหลากหลาย อยู่ในระดบัความคดิเหน็ขา่วสารมาก โดยความสดใหม่ของขา่วเป็นประเดน็ทีผู่บ้รโิภคสนใจ

มากทีส่ดุ  

7. บริษัทผู้ผลิตสื่อสิง่พิมพ์ควรนําเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป เพราะไม่เพียงแต่

ผูบ้รโิภคทีไ่ดอ่้านหนงัสอืพมิพ ์M2F เท่านัน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์ แต่ยงัมกีารนําความรู ้สาระประโยชน์ต่างๆ ทีไ่ดร้บั

ไปถ่ายทอดหรือบอกต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคที่ได้อ่านอีกด้วยเพราะ

วตัถุประสงค์ของการเปิดรบัข่าวสารจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟรี M2F ด้านเพื่ออรรถประโยชน์ทางสงัคม           

อยู่ในระดบัความคดิเหน็ขา่วสารมาก โดยผูบ้รโิภคสามารถนําขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดจ้ากการอ่านไปถ่ายทอดใหบุ้คคล

อื่นรอบขา้งไดม้ากทีส่ดุ  

8. บรษิทัผูผ้ลติสือ่สิง่พมิพค์วรพฒันาคุณภาพในการผลติสือ่และนําเสนอข่าวสารใหส้งูกว่าความคาดหวงั

ของผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจมากยิง่ขึน้ ทาํใหเ้กดิความภกัดใีนการตดิตามอ่านหนังสอืพมิพ ์M2F 

อย่างต่อเน่ืองต่อไป เพราะความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F โดยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่

คาดหวงัและความพงึพอใจโดยรวมจากการอ่านหนงัสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F อยู่ในระดบัความคดิเหน็พงึพอใจ  

9. บรษิทัผูผ้ลติสือ่สิง่พมิพค์วรรกัษาความเป็นหนงัสอืพมิพท์ีแ่จกฟรต่ีอไปและควรวางแผนในดา้นรายได้

จากการสื่อโฆษณาต่อผูส้นับสนุน (Sponsor) โดยจากการทีห่นังสอืพมิพแ์จกฟร ีM2F เป็นหนังสอืพมิพแ์จกฟรทีี่

สง่ตรงถงึผูอ่้านโดยทีไ่ม่ตอ้งมตีน้ทุนในการรบัรู ้ไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย แต่ใหข้า่วสาร ความรู ้สาระ ความบนัเทงิ ทํา

ใหผู้้อ่านรูส้กึคุม้ค่าทีไ่ดอ่้าน เพราะการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F คุ้มค่ากบัเวลาและผลที่ไดร้บั อยู่ในระดบั

ความคดิเหน็คุม้ค่า 

10. บริษัทควรรกัษาคุณภาพการผลิตสื่อสิง่พิมพ์และควรเพิ่มจํานวนหน้าจากปจัจุบนั 24 หน้า ให้มี

จํานวนหน้าหรอืคอลมัน์ทีม่ากขึน้เพื่อนําเสนอสิง่ทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคมากขึน้ อนัจะช่วยให้รกัษา

สว่นแบ่งการตลาดไวไ้ด ้เพราะวตัถุประสงคข์องการเปิดรบัข่าวสาร ดา้นเพื่อการรบัรู ้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจจากการอ่านหนังสอืพมิพ์แจกฟร ีM2F ของผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทศิทางเดยีวกนัใน

ระดบัค่อนขา้งตํ่า 

11. ปจัจุบนักลุ่มผู้อ่านมพีฤติกรรมการบรโิภคข่าวสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตวั เช่นโทรศพัท์มอืถือ 

สมาร์ทโฟนต่างๆ จึงควรมีการขยายช่องทางการกระจายข่าวสารผ่านช่องทางดงักล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มฐาน

ผูบ้รโิภคทีอ่าจไม่ไดเ้ดนิทางผ่านเสน้ทางทีเ่ป็นจุดแจกหนงัสอืพมิพ ์ 
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