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 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ ๑) เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพ์

แจก M2F ๒) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการนาํเสนอและการใชภ้าษาข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก 

M2F โดยศึกษาจากหนงัสือพิมพแ์จก M2F ฉบบัเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 ผลการศึกษาพบว่าเน้ือหาของข่าวหนา้หน่ึงในหนงัสือพิมพแ์จก M2F ประกอบดว้ยข่าว 

๑๓ ประเภท ได้แก่ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบนัเทิง ข่าวศาสนาและความเช่ือ ข่าวสุขภาพ                  

ข่าวเหตุการณ์ไม่ปกติ ข่าวอุทกภัยและธรณีพิบัติ  ข่าวอุบัติ เหตุ ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ                 

ข่าวในพระราชสํานัก ข่าวการเมือง ข่าวพยากรณ์อากาศ และข่าวการศึกษา ทั้ งน้ีข่าวท่ีเลือก             

มานาํเสนอจดัอยู่ในประเภทข่าวเบาท่ีผูค้นให้ความสนใจ และเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีเหมาะกบัวิถีชีวิต

ของคนเมือง ดา้นกลวิธีการนาํเสนอข่าวหนา้หน่ึง พบว่ามีความโดดเด่นในดา้นการใชต้วัอกัษรสี 

การพาดหัวข่าว การวางรูปภาพ การวางตวัอกัษรให้สัมพนัธ์กบัความหมายของคาํ และการตกแต่ง

ตวัอกัษรเพื่อช่วยส่ือความหมายของคาํ ซ่ึงเป็นการดึงดูดความสนใจจากผูรั้บหนงัสือพิมพ ์เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการส่งสารไปยงัผูรั้บสารดว้ยจากแจกฟรีในชัว่โมงเร่งด่วน ดา้นการใชภ้าษาข่าวหนา้

หน่ึงพบว่าเป็นภาษาท่ีเขา้ถึงคนไดทุ้กเพศทุกวยั มีการสร้างคาํใหม่ท่ีเขา้กับเหตุการณ์ในสังคม

ปัจจุบนั เพื่อให้ผูอ่้านรับข่าวสารไดง่้ายยิ่งข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะการเล่าข่าวมากกว่าการรายงานข่าว

ดงัเช่นหนงัสือพิมพท์ัว่ไป 
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This independent study aims to analyze the detail of front-page news in M2F, a free 

newspaper and analyze the presentation methods as well as language used in the front page of the 

newspaper dated from September to December 2012. 
 
 

 The result of this research shows that there are 13 types of news stories in the front page 

of M2F free newspaper. They are crime reporting, entertainment news, religion and belief news, 

health news, odd news, natural disaster news, accident news, social news, economic news, royal 

news, politics news, weather forecast and education news. The selected news in this research is 

soft news in which people take interest as it is close to their urban lifestyle. Regarding the 

presentation methods, M2F newspaper has very distinctive usage of colored letters, headlining, 

image placement, letter placement and letter design that helps convey the meaning of words. 

These methods, therefore, will effectively attract the attention of the recipients during the rush 

hour distribution. About the front-page language, it can be seen that the applied language suits 

people of all genders and ages. Moreover, new words are created to match the current situations 

in order to make it easier for readers to digest the news which the writing style is more similar to 

news talk than normal news report that can be seen in other newspaper. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การคน้ควา้อิสระน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยความกรุณาของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วีรวฒัน์ 

อินทรพร ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษา ตลอดจนสละเวลาในการตรวจดว้ยความเอาใจใส่ และใหก้าํลงัใน

ในการทาํวิจยัตั้ งแต่แรกเร่ิมจนสําเร็จลุล่วง รวมทั้งผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.อุบล เทศทอง และ      

รองศาสตราจารยสุ์วฒันา เล่ียมประวติั ท่ีกรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สําเนียงงาม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   

ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ รองศาสตราจารย์บาหยนั           

อ่ิมสาํราญ  อาจารย ์ดร.อารียา หุตินทะ  ผูช่้วยศาสตรจารยชุ์มสาย สุวรรณชมภู อาจารย ์ดร.สุมาลี 

ล้ิมประเสริฐ  อาจารยว์ิรัช ศิริวฒันะนาวิน และอาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์      

ทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 ขอขอบคุณเพื่อน พี่ นอ้ง ร่วมรุ่นคณะอกัษรศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการพฒันาอาชีพ

ท่ีร่วมเรียนดว้ยความสนุกสนาน ทั้งคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตลอดมา 

 ขอขอบคุณพ่อ แม่ ท่ีดูแลและสนับสนุนดา้นการศึกษาเล่าเรียนตลอดมา ขอขอบคุณ

คณาจารยทุ์กท่านท่ีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ สุดทา้ยขอบคุณ

เพื่อนๆ คณะโบราณคดีท่ีคอยเป็นเพื่อนและใหก้าํลงัใจในการทาํงานวิจยัเสมอมา 
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