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บทคดัย่อ  
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะพฤตกิรรมการโพสต์ทัง้ในแง่ของเน้ือหาและแนวทางการสื่อสาร  
รปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ซึง่เป็นทีนิ่ยมใชเ้พือ่สรา้งตวัตนและสง่ผลใหเ้กดิการแบง่ปันของผูต้ดิตาม งานวจิยัน้ี
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลโพสต์บนแฟนเพจที่ไม่ได้เป็นแฟนเพจของศิลปิน นักร้อง นักแสดง บุคคลที่มี
ชื่อเสยีง องค์กร หรอืแบรนด์สนิค้าต่างๆ แต่เป็นบุคคล หรอื กลุ่มบุคคลที่มกีารสรา้งตวัตนที่ส่งผลใหเ้กดิการแบ่งปัน
ของผู้ตดิตามผ่านทางแฟนเพจ และวเิคราะห์เน้ือหาขอ้ความแชรข์องผู้ตดิตามเพื่อวเิคราะห์ว่าปัจจยัใดที่ส่งผลให้
ผูต้ดิตามเลอืกเปิดรบัขา่วสาร ผลจากการเกบ็ขอ้มลูจากกรณีศกึษาทัง้ 10 แฟนเพจ ปรากฏว่าปัจจยัทีท่ าใหผู้ต้ดิตาม
แฟนเพจเลอืกเปิดรบัข่าวสารและส่งผลให้เกดิการแบ่งปันมากที่สุดคอื ปัจจยัประสบการณ์และ นิสยั และรองลงมาคอื 
ปัจจยัสภาวะ ปัจจยัทศันคตแิละค่านิยม ปัจจยัความต้องการ ปัจจยัการใชป้ระโยชน์ และปัจจยัลลีาในการสื่อสาร 
ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั: การสรา้งอตัลกัษณ์ตวัตนทางสือ่สงัคมออนไลน์ แนวคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร สือ่สงัคมออนไลน์  

เฟซบุ๊กแฟนเพจ การวเิคราะหเ์น้ือหา 
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Abstract  
 The objective to study the behavior, content, and communications approach, form, and manner of how 
Facebook fanpages are used to create an identity appealing to followers sharing on Facebook fanpages. 
Qualitative research included data collection of responses on shared posts by the opinions responses on 
share post of followers in ten samples. In all cases, Facebook fanpages did not originate from artist, singer, 
actor, celebrity, organization, or brand but from a person or group creating an identity, appealing to followers. 
Factors contributing to the exposure of followers were analyzed. According to the collective from 10 
Facebook fanpage case studies, provided that the most selection of exposure of individuals by “Media 
exposure” Concept by follower is experience and habit, context, attitude and values, need, utility and 
communication style respectively.  
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัสือ่อนิเทอรเ์น็ตมบีทบาทในสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเทคโนโลยแีละเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบั
อนิเทอรเ์น็ตมรีาคาถูกลง ท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย สง่ผลใหก้ารตดิต่อสื่อสารขอ้มลูขา่วสารระหว่างบุคคล
หรอืองคก์รท าไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ จากรายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย 
ปี 2558 จดัท าโดย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยท าการส ารวจในช่วงเดอืนมนีาคม - พฤษภาคม 
2558 พบวา่กจิกรรมทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตใชผ้่านอุปกรณ์เคลื่อนทีม่ากทีส่ดุไดแ้ก่ การพดูคุยผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
และพบวา่ Facebook เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ยอดนิยมอนัดบั 1 และอนัดบัที ่2 คอืโปรแกรม Line Application 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2558) 
 พฤตกิรรมของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยสว่นใหญ่เริม่เขา้สูเ่ครอืขา่ยทางสงัคม (Social networking) โดยมี
การตดิต่อและสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online community) ทีม่ลีกัษณะ
เป็นสงัคมเสมอืน (Virtual community) ท าใหผู้ค้นสามารถรูจ้กั พดูคุย แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร และสามารถเชื่อมโยง
กนัไดอ้ยา่งรวดเรว็และตลอดเวลาผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ (Online social media) อกีทัง้คุณสมบตัขิองเครอืขา่ยออนไลน์
ทีม่ลีกัษณะเป็นชุมชน สามารถกระจายขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเรว็กวา่สือ่ทีม่อียูท่ ัว่ไป (ภเิษก ชยันิรนัดร,์ 2554)  
      เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุในโลก (Statista, 2015) ซึง่ท าใหผู้ใ้ช้
สามารถตดิต่อสื่อสารและร่วมท ากจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหรอืหลายๆ กจิกรรมกบัผูใ้ช ้Facebook คนอื่นๆ ได ้และ 
Fanpage เป็นคุณสมบตัหินึ่งของ Facebook ทีม่ไีวเ้พือ่ชว่ยใหบุ้คคลหรอืธุรกจิไดส้รา้งพืน้ที่ๆ  หน่ึง ไวส้ าหรบัการแสดง
ความคดิเหน็ หรอืรวบรวมคนทีช่อบอะไรเหมอืนๆ กนั หรอืไวเ้ป็นช่องทางการประชาสมัพนัธเ์รื่องใดเรื่องหน่ึงใหแ้ก่คน
ทัว่ไปได้ทราบ หรอืเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ สร้างกลุ่มสงัคมของลูกค้าระหว่างธุรกิจและลูกค้า สงัเกต
พฤตกิรรมและแนวโน้มทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ซึ่งจะสามารถท าใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลกูคา้ได ้และไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่รายอื่นๆ (INCquity, 2015) 
 กระแสหน่ึงที่ปรากฎบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การสร้างตัวตนของบุคคลบนโลกออนไลน์ (Online 
identification) คอืการสรา้งตวัตนใหเ้ป็นทีนิ่ยมในกลุ่มผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ โดยเฉพาะบน Fanpage เช่น การโพสต์
ขอ้ความ ทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ เมือ่มผีูถ้กูใจ (Like) อาจจะมกีารแบ่งปัน (Share) สง่ต่อไปอยา่งกวา้งขวาง บุคคลเหล่านัน้
จะเป็นทีรู่จ้กั และถูกตดิตามจากผูต้ดิตาม (Follower) จ านวนมากบนสงัคมออนไลน์ ในปัจจุบนัมคีนดงัทีเ่กดิจากการ
สรา้งตวัตนบนโลกออนไลน์มากมาย เชน่ เพจทนูหวัของบ่าว เพจ Drama-addict เพจบนัทกึของตุ๊ด เพจ Jay therabbit 
เพจอเีจี๊ยบเลยีบด่วน เพจคนอะไรเป็นแฟนเป็นหมี และเพจอื่นๆ จากสถติพิบว่าจ านวนผูต้ดิตามของแฟนเพจที่มี
ผูต้ดิตามมากทีส่ดุในประเทศไทยมจี านวนผูต้ดิตามเพิม่ขึน้ทุกปี (Socialbackers, 2015)  

ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาวา่แฟนเพจทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชร้ปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สาร
อยา่งไร เพือ่สรา้งตวัตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและท าใหเ้กดิการแบง่ปันของผูต้ดิตาม อกีทัง้เพือ่เป็นแนวทางส าหรบัผูท้ี่
ตอ้งการสรา้งตวัตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจใหเ้ป็นทีนิ่ยมทีจ่ะศกึษาแนวทางการสือ่สารทีท่ าใหเ้กดิความถกูใจของผูต้ดิตาม 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่เขา้ใจรปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารซึง่เป็นทีนิ่ยมใชเ้พื่อสรา้งตวัตน และสง่ผลให้
เกดิการแบ่งปันของผูต้ดิตาม โดยวเิคราะหเ์น้ือหาขอ้ความแชรข์องผูต้ดิตาม ตามปัจจยัทีม่ ีอทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบั
ขา่วสารของบุคคล 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เป็นพืน้ฐานและแนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 2.1.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัขา่วสาร (Media exposure) 
    การสื่อสารนัน้จดัได้ว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหน่ึงในชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ต้องอาศยัการสื่อสารเป็น
เครื่องมอืเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคม Hunt and 
Ruben (1993, อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) ไดก้ลา่วถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสารของบุคคลไว้
ดงัน้ี 
   (1) ความต้องการ (Need) บุคคลเลือกตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดง
รสนิยม เพือ่การยอมรบัในสงัคมหรอืเพือ่ความพอใจ 
   (2) ทศันคตแิละค่านิยม (Attitude and values) ทศันคตคิอืความชอบและมใีจโน้มเอยีง (Preference and 
predisposition) ต่อเรือ่งต่างๆ สว่นคา่นิยม คอืหลกัทีเ่รายดึถอืวา่ควรจะท าหรอืไมค่วรท าอะไร 
   (3) เป้าหมาย (Goal) มอีทิธพิลต่อการการเลอืกขา่วสาร ตคีวามหมาย และจดจ าเพือ่สนองเป้าหมายของตน 
   (4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง มอีทิธพิลต่อเราในการทีจ่ะ
เลอืกรบัขา่วสาร เลอืกตคีวามหมายของขา่วสาร  
   (5) การใชป้ระโยชน์ (Utility) ความสนใจและความพยายามในการทีจ่ะเขา้ใจ และจดจ าขา่วสารทีเ่ราสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้
   (6) ลลีาในการสื่อสาร (Communication style) หมายถงึความชอบหรอืไมช่อบลกัษณะของการสื่อสารบาง
ประเภท 
   (7) สภาวะ (Context) สภาวะในทีน้ี่หมายถงึ สถานที ่บุคคล และเวลาทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ การสือ่สาร สิง่ต่าง 
ๆเหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อการเลอืกของผูร้บัสาร การทีบุ่คคลตอ้งถูกมองว่าเป็นอย่างไร คดิว่าคนอื่นมองอย่างไร และการที่
คดิวา่คนอื่นคดิวา่ตวับุคคลอยูใ่นสถานการณ์อะไรลว้นแต่มอีทิธพิลต่อการเลอืกรบัขา่วสาร 
   (8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and habit) ผู้รบัสารแต่ละคนพฒันานิสยัการรบัสารอนัจาก
ประสบการณ์ในการรบัขา่วสาร ทีจ่ะเลอืกสนใจเรื่องใดเรื่องหน่ึง ตคีวามหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง และเลอืกจดจ าเรื่องใด
เรือ่งหน่ึง 
 2.1.2 ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกึง่ความจรงิ (Parasocial interaction)  
 การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกึ่งความจรงิ เปรยีบเสมอืนการสรา้งจนิตนาการ เป็นความรูส้กึเกี่ยวกบัมติรภาพ แต่
เป็นความรูส้กึเพยีงฝ่ายเดยีว เช่น ความรูส้กึที่ผูช้มโทรทศัน์มใีหก้บับุคคลที่ปรากฏในสื่อหรอืตวัละคร ผูช้มจะรูส้กึว่า
รูจ้กัและเขา้ใจตวัแสดงในทศิทางที่สนิทสนม เช่นเดยีวกบัที่รูจ้กัและเขา้ใจเพื่อนที่มตีวัตนจรงิๆ (พรีภา สุวรรณโชติ, 
2552) ความสมัพนัธน้ี์ไม่ไดข้ึน้อยูก่บัรปูแบบของสือ่ แต่ขึน้อยูก่บัการไดดู้บุคคลในสือ่อยา่งต่อเน่ือง เมื่อมกีารตดิตาม
อยา่งสม ่าเสมอ ผูช้มจะรูส้กึและมกีารเรยีนรูว้า่บุคคลในสือ่นัน้เปรยีบเสมอืนเพือ่นเก่า (พรีภา สวุรรณโชต,ิ 2552)  
2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1 การสรา้งอตัลกัษณ์ตวัตนทางสือ่สงัคมออนไลน์ (Online identity) 
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรื่องการสร้างอัตลกัษณ์ตวัตนทางสื่อสงัคมออนไลน์ ได้อธิบายเกี่ยวกับ       

อตัลกัษณ์ในทางจิตวิทยาสงัคม หมายถึง ความส านึกของแต่ละบุคคลว่าตนเองมีความแตกต่างจากผู้อื่นอย่างไร
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึง่แสดงออกต่อผูอ้ื่น ซึง่จะช่วยใหบุ้คคลอื่นสามารถบอกไดว้า่ “ฉนัคอืใคร” และ “ฉนัคอื
ใครในสายตาผูอ้ื่น” (ปฐมพร ชื่นใจชน และ รฐัพล ไชยรตัน์, 2556) แรงจูงใจทีส่ง่ผลท าใหบุ้คคลเลอืกสรา้งและแสดง
ตวัตนในไดอารีอ่อนไลน์ซึ่งถอืเป็น Blog ชนิดหน่ึง มาจากปัจจยัคอื ความตอ้งการแสดงออกตวัตน ความตอ้งการได้
เรยีนรูแ้ละกระท าในสิง่แปลกใหม่ การถูกยอมรบั การรวมกลุ่ม และความตอ้งการดา้นสุนทรยีะศาสตร ์เช่น ตวัอกัษร 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 74 

 

ภาพ และเสยีง (เอมอร ลืม้วฒันา, 2550) โดยการสรา้งอตัลกัษณ์ตวัตนทางสื่อสงัคมออนไลน์ (Online identity) มี
ดงัต่อไปนี้ 

2.2.1.1 รปูแบบการสรา้งอตัลกัษณ์รปูแบบการสรา้งอตัลกัษณ์ของสือ่บุคคลบนทวติเตอร ์ปฐมพร ชื่นใจชน 
และรฐัพล ไชยรตัน์ (2556) ไดจ้ าแนกรปูแบบการสรา้งอตัลกัษณ์ ไดด้งัน้ี  

(1) อตัลกัษณ์ทางสงัคม เจา้ของทวติเตอรม์กัจะมกีารถ่ายทอดเรื่องราวทีเ่กี่ยวกบัการใชช้วีติใน
สงัคม เรื่องราวชวีติประจ าวนัผ่านการบอกเล่าโดยภาษาพดูอย่างไม่เป็นกนัเอง ดว้ยส านวนภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย เพื่อให้
ผูต้ดิตาม (Follower) รูส้กึวา่เจา้ของทวติเตอรน์ัน้เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินชวีติประจ าวนัของตน 

(2) อตัลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอื เป็นลกัษณะทีจ่ะสามารถแสดงออกถงึการใหค้วามยอมรบัจาก
ผูต้ดิตาม ความมชีื่อเสยีงและบทบาทหน้าทีข่องเจา้ของทวติเตอร์ ควบคู่ไปกบัส านวนภาษาทีน่กัทวติเตอรจ์ะใชใ้นการ
สรา้งอตัลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอืใหก้บัตนเอง การแสดงแนวคดิทีโ่ดดเดน่น่าสนใจ ควบคูไ่ปกบัส านวนภาษา 

(3) มกีารสรา้งอตัลกัษณ์ดา้นบุคลกิภาพ ผ่านการใช้ภาษา มกีารใช้ส านวนโวหาร มกีาร
เปรยีบเทยีบเรือ่งราวต่างๆ มกีารใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เพือ่แสดงอารมณ์ของผูเ้ขยีนเอง เชน่ การแทนดว้ยสญัลกัษณ์ 

2.2.1.2 ลกัษณะเน้ือหาของบุคคลทีม่บีรบิทต่างกนั พบวา่บุคคลทีม่บีรบิททีแ่ตกต่างกนั จะมลีกัษณะของ
เน้ือหาทีถ่่ายทอดผา่นทวติเตอรแ์ตกต่างกนัไปดว้ย ดงัน้ี 

(1) บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบัในสงัคม จะมลีกัษณะเน้ือหาทีถ่่ายทอดผ่านสือ่
ทวติเตอรเ์ป็นไปใน 2 ลกัษณะคอื ลกัษณะทีค่่อนขา้งเป็นทางการ เน้ือหาทีพ่บสว่นใหญ่มกัจะเป็นเน้ือหาทีม่ลีกัษณะ
การใหข้อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นขา่ว เหตุการณ์ประจ าวนั รวมไปถงึบทวเิคราะห์ วจิารณ์ในประเดน็ต่างๆ หรอืกึง่ทางการจะ
เป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูต้ดิตามอยา่งเป็นกนัเอง ดว้ยการพดูคุยในประเดน็ต่าง ๆ รอบตวั ทัง้เรื่องทีเ่กีย่วกบัการ
ใชช้วีติประจ าวนัของตวันกัทวติเตอรเ์องดว้ยการเล่าเรื่องราวทีพ่บในแต่ละวนั ใหผู้ต้ดิตามรูส้กึวา่ใกลช้ดิ ควบคู่กบัการ
พดูคุยโตต้อบกบัผูต้ดิตามอยา่งเป็นกนัเอง  

(2) บุคคลธรรมดาทีไ่ม่เปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิ แต่มตีวัตนบนโลกออนไลน์ จะมลีกัษณะเน้ือหาที่
ถ่ายทอดผ่านสื่อทวติเตอรท์ีค่่อนขา้งไมเ่ป็นทางการ จะสรา้งความเป็นกนัเองดว้ยส านวน ภาษาทีส่ละสลวย นกัทวติ
เตอรท์ีอ่ยูใ่นบรบิทน้ีจะมกีารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูต้ดิตามดว้ยการพดูคุยอยา่งเป็นกนัเอง จนผูต้ดิตามรูส้กึวา่ตนเองมี
ความใกลช้ดิสนิทสนม จงึเลอืกทีจ่ะเล่าเรือ่งราวสว่นตวัใหฟั้งมากกวา่ทีจ่ะปรกึษากบัเพือ่นสนิทหรอืคนใกลต้วั 

2.2.2 สือ่สงัคมออนไลน์ (Social media) 
                 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัสื่อสงัคมออนไลน์ (Social media) พบว่าการสื่อสารผ่านทางสื่อ
ออนไลน์นัน้มทีัง้ขอ้ดลีะขอ้เสยีกล่าวคอื การสื่อสารออนไลน์สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ รบัรูไ้ดใ้นเวลา
อนัรวดเรว็ แต่หากไม่สามารถควบคุม หรอืปิดกัน้การแสดงความคดิเหน็ของสมาชกิได ้หน้าที่ของผู้ดูแลเวบ็คอืต้อง
ชีแ้จงขา่วสาร ความถูกตอ้ง เพื่อป้องกนัการคลาดเคลื่อนของขอ้มลูทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อองคก์รได ้(ศศวิมิล ชูแกว้, 
2555) อน่ึงแรงจูงใจทีอ่งคก์รใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในการท าการตลาดเน่ืองจากผูบ้รโิภคจะมสีว่นรว่มกบับรษิทัทีม่ากขึน้
ดว้ยสือ่สงัคมออนไลน์ อยา่งไรกต็ามการทีผู่บ้รโิภคจะมสีว่นรว่มมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัแรงจงูใจของบรษิทัในการโพสต์
ขอ้ความ นอกจากน้ีองคก์รรวมทัง้องคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร สามารถพฒันากลยุทธ์การตลาดที่มปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้จากการใชป้ระโยชน์จากเครอืขา่ยสือ่สงัคม เชน่ Facebook (Reichenbach, 2014) 

การรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร (Perceived news informativeness) และความบนัเทงิ (Perceived news entertainment) 
เชน่ โฆษณาน่าสนใจ สง่ผลทางบวกต่อความสนใจของขา่วสารนัน้ๆ รวมถงึความชอบและทศันคตทิีม่ตี่อแฟนเพจ เช่น 
เมื่อผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ทีีม่ตี่อแบรนด์ กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะซื้อสนิคา้ หรอืเมื่อมทีศันคตทิีด่กีบัแฟนเพจของแบรนด ์จะ
สง่ผลใหเ้กดิความตัง้รบัในการ ใหแ้ละสง่ผา่นขอ้มลูขา่วสารของแบรนด ์
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2.3 ค าถามงานวิจยั 
 จากการทบทวนวรรณกรรม นกัวจิยัจงึตัง้ค าถามการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

(1) เน้ือหาของโพสตค์วรมลีกัษณะอยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิการเปิดรบัขา่วสารของบุคคล 
(2) ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสารของบุคคล สง่ผลอยา่งไรต่อความถกูใจและการแบง่ปันของ

ผูต้ดิตาม     
 
3.  วิธีการวิจยั 
 การศกึษาน้ีเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพโดยผูว้จิยัได้คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยคดัเลอืกแฟนเพจ
ไทยทีไ่มไ่ดเ้ป็นแฟนเพจของศลิปิน นักรอ้ง นกัแสดง บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง องคก์ร หรอืแบรนดส์นิคา้ต่างๆ แต่เป็นบุคคล 
หรือ กลุ่มบุคคลที่มกีารสร้างตวัตนที่ส่งผลให้เกิดความถูกใจของผู้ติดตามผ่านทางแฟนเพจที่มีผู้ติดตามสูงสุดใน
ประเทศไทย 10 แฟนเพจ และมยีอดผูต้ดิตามมากกว่า 500,000 คน ประกอบดว้ย (1) เพจ Kingdom Of Tigers: 
ทนูหวัของบ่าว (2) เพจ อเีจีย๊บ เลยีบด่วน (3) เพจ คนอะไรเป็นแฟนเป็นหม ี(4) เพจ บนัทกึของตุ๊ด (5) เพจ เทยเทีย่ว
ไทย (6) เพจ Drama-addict (7) เพจ บ่นบ่น (8) เพจ Jaytherabbit (9) เพจ Mai Yom Auon ไมย่อมอว้น (10) เพจ 
Arpae.com  
 โดยรวบรวมขอ้มูลจากโพสต์ ในระหว่างเดอืนธนัวาคม 2558 - เดอืนมกราคม 2559 จ านวน 30 โพสต์ต่อ 1    
แฟนเพจ และความคดิเหน็จากการขอ้ความแชรข์องผูต้ดิตามจ านวน 3 ขอ้ความแชรต์่อ 1 โพสต ์โดยรวมขอ้ความแชร์
ทีน่ ามาวเิคราะหจ์ านวน 90 ขอ้ความแชรต์่อ 1 แฟนเพจ โดยโพสต์ทีเ่ลอืกมาวเิคราะหเ์น้ือหาจะเป็นโพสต์ทีม่ถีูกใจ 
(Like) จากผูต้ดิตาม ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผูต้ดิตามทัง้หมด โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหาดา้นภาษาทีใ่ชใ้น
การสือ่สาร  
  ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมดว้ยวธิกีารแจงนับตามแนวคดิ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสาร
ของบุคคล” (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) กล่าวคอืตามทฤษฎแีละการทบทวน
วรรณกรรมตามขา้งตน้ ผูว้จิยัจะก าหนดความหมายใหแ้ก่ถอ้ยค าทีจ่ะใชใ้นการแจงนบั ดงัน้ี 
 1. ความต้องการ (Need) หมายถงึความคดิถงึสิง่ที่ปรารถนา เพื่อแสดงรสนิยม การยอมรบัในสงัคม หรอืความ
พอใจ โดยค าทีพ่บในโพสต์ทีแ่สดงความตอ้งการ เช่น ชอบ อยาก อยากได ้อยากกนิ อยากลอง อยากซือ้ น่าท า อจิฉา 
เจอกนั (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 2. ทศันคตแิละคา่นิยม (Attitude and Values) หมายถงึความชอบ ความมใีจโน้มเอยีงต่อเรื่องต่างๆ หรอื แสดงถงึ
ความรูส้กึทีบุ่คคลควรจะท าหรอืไม่ควรท าอะไร โดยค าที่พบในโพสต์ทีแ่สดงทศันคตแิละค่านิยม เช่น (1) ค าหรอื
ขอ้ความทีแ่สดงความเหน็ ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึนึกคดิ ไดแ้ก่ ฉนัคดิวา่ ส าหรบัฉนั (2) ค าหรอืขอ้ความที่
แสดงทศันคตทิางบวก เช่น ถูกใจ น่ารกั น่ากนิ น่าเอน็ดู ตดิตาม สมบทบาท สวย หล่อ ดทีีส่ดุ เท่หม์าก กรีด๊ ข า ฮา ดี
ใจ (3) ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงทศันคตทิางลบ เช่น เรื่องมาก น่าเบื่อ (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ       
สตะเวทนิ, 2541) 
 3. เป้าหมาย (Goal) หมายถงึจุดมุ่งหมายสว่นบุคคล โดยค าที่แสดงเป้าหมาย เช่น อาชพี การเขา้สมาคม การ
พกัผอ่น สว่นเป้าหมายของกจิกรรมต่างๆ ทีบุ่คคลสนใจ ซึง่เป็นค าทีพ่บในโพสต์ เช่น มเีป้าหมายในสิง่ใดสิง่หน่ึง (Hunt 
and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 4. ความสามารถ (Capability) หมายถึงความถนัดของบุคคลเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรอืความถนัด เช่น 
ความสามารถดา้นภาษา ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เช่น กล่าวถงึสิง่ทีส่ามารถท าได้ ถนดัภาษาญี่ปุ่ นมากกวา่ ถนดัดา้นกฬีา 
(Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 5. การใชป้ระโยชน์ (Utility) หมายถงึสิง่ทีบุ่คคลจะใหค้วามสนใจและใชค้วามพยายามในการจะเขา้ใจ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เชน่ สาระ มปีระโยชน์ แสดงความขอบคุณเน้ือหาเนื่องจากเป็นประโยชน์ เป็นก าลงัใจ 
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แชร ์แบง่ปันเพือ่นเพือ่ประโยชน์ ถกู แจก สะดวก บอกต่อ จดัไป (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 
2541) 
 6. ลลีาในการสือ่สาร (Communication style) หมายถงึการที่ผูร้บัสารแสดงความถูกใจลลีาในการสือ่สารของผูส้ง่
สาร ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เชน่ สนุกมาก คดิไดไ้ง (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 7. สภาวะ (Context) หมายถงึการทีบุ่คคลแสดงถงึสิง่ทีป่ระสบอยู ่อาจจะเป็นสภาวะทีบุ่คคลถูกมองวา่เป็นอยา่งไร 
คดิวา่คนอื่นมองอยา่งไร หรอืเชื่อวา่คนอื่นคาดหวงัอะไรจากตวับุคคล ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์เช่น ก าลงัเป็นแบบน้ี ตวัฉนั
เอง คดิถงึ (เหตุการณ์ปัจจุบนั) (Hunt and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) หมายถงึความรูส้กึนึกคดิถงึสิง่ทีเ่ป็นมา ซึง่ค าทีพ่บในโพสต ์
เช่น นึกถงึ เคยท า เคยไป หรอืบอกเล่าประสบการณ์ คดิถงึ (เหตุการณ์ในอดตี) คดิถงึเป็นตวัเองจะท าแบบน้ี (Hunt 
and Ruben, 1993 อา้งถงึใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2541) 
 
4. ผลการวิจยั 
    จากการวเิคราะหเ์น้ือหาดว้ย Coding sheet ของโพสตแ์ละขอ้ความแชรจ์ากกรณีศกึษาทัง้ 10 เพจ สรุปได ้ดงัน้ี 
    4.1 ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสต์พบว่าผูต้ดิตาม
มกัจะเคยมปีระสบการณ์ หรอืความรูส้กึนึกคดิถงึสิง่ทีเ่คยเป็นมาเป็นจ านวน 243 ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชร์
ทีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์เชน่  
 

“ลาวแอรเ์กอืบๆ หมืน่ รอราคาหางแดง แบบน้ีหาวนัหยุดสกั 3 วนักน่็าจะพอ ออิ”ิ (ขอ้ความแชรใ์นเพจ 
Arpae.com) 
“ไมร่อดตัง้แต่ชาชกัล่ะ ไปต่อเซเวน่แลว้เขา้ตลาด ถงึจะกลบับา้นได ้55555555” (ขอ้ความแชร์ในเพจ Mai 
Yom Auon ไมย่อมอว้น) 
“ความคดิเรานะ แค่รกัไม่พอหรอก 1.คนสองคนตอ้งมคีวามคดิเป็นผูใ้หญ่รูจ้กัสรา้งฐานะกนัและกนั 2.เมื่อ
คบกนัแล้วต้องไม่นอกใจ 3.รบัได้ในขอ้เสยี ปรบัไดใ้นความต่าง คนทุกคนมอียู่แลว้ขอ้ดขีอ้เสยี ถ้าเรารบั
และเขา้ใจในขอ้เสยีเขาไดก้อ็ยูอ่ยา่งสบายใจและไอ้ขอ้เสยีน้ีต่างคนกค็วรปรบัปรุงตัวดว้ย 4.รบัฟังพดูคุยให้
เหมอืนเพื่อนกนั     ถา้เมื่อไหร่ทีต่่างคนต่างพดูคุยอะไรกนัไม่ได ้ไม่รบัฟังกนั เมื่อนัน้ความรกักถ็งึทางตนั 
สุดท้าย เสมอต้นเสมอปลาย คุณจ าวนัที่คุณอยากได้เขามัย้ คุณท าทุกอย่าง ดสีารพดัเพื่อใหเ้ขาเป็นของ
คุณ วนัน้ีหล่ะ คุณเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าไม่เหมือนเดิมก็บอกได้เลยว่าเตรียมตัวแยกทางกัน ” 
(ขอ้ความแชรใ์นเพจอเีจีย๊บเลยีบด่วน) 
“เคยมแีต่มนันานมาแลว้” (ขอ้ความแชรใ์นเพจคนอะไรเป็นแฟนหม)ี 
“แม:่ ดลพรท าไรดล: หวิน ้า (เคี้ยวๆๆ >w<)  แม:่ อา้ปากก  ดล: คุณวร(พร) ~ (รบีเคี้ยวสดุพลงัพรอ้มวิง่เขา้
หอ้งสคิะรออะไร) แม่: แปรงฟันก่อนนอนดว้ย! เวลากลบับา้นมาคอืต้องคุย้ตู้เยน็ทุกคนื แลว้กต็้องเป็นแม่
ตลอดทีม่าเจอ #ครอบครวัเรารกัใครจะเรยีกชือ่จรงิ #อยา่คดิรอิาจโกหกมนุษยแ์ม่” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบ่น
บ่น)  

 
 4.2 สภาวะ (Context) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะกล่าวถงึสิง่ที่ประสบอยู ่หรอืมี
สภาวะนัน้อยู ่เป็นจ านวน 261 ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์เชน่ 
 

“เหนือ่ยโวย้!! เหนือ่ย” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบ่นบ่น) 
“เอ๊ะ ... เหมอืนจะใชน่ะ ^^” (ขอ้ความแชรใ์นเพจคนอะไรเป็นแฟนหม)ี 
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“อารมณ์น้ีเลย ณ เพลาน้ี ณ ทีน่ี่” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบ่นบ่น) 
“ตามนี้ !!  ไมต่อ้งมคี าบรรยายโน๊ะ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Jaytherabbbit) 
“เขา้กบัชวีติพีเ่ลย 555 เคา้กเ็ดก็แวน่นะ..และ strong มากดว้ย” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบนัทกึของตุ๊ด) 

 
 4.3 ทศันคติและค่านิยม (Attitude and Values) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะ
ใชค้ าทีแ่สดงถงึทศันคต ิค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความเหน็ , ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความรูส้กึนึกคดิ เป็นจ านวน 253 
ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ยกตวัอยา่งค าทีแ่สดงทศันคตทิางบวก เชน่ 
 

“ท าไมพีย่ไูมน่่ารกัแบบน้ีบา้ง” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Kingdom Of Tigers ทนูหวัของบ่าว) 
“ชอบอนัน้ี น่ารกั...555 เป็นหญงิยุคใหม ่ตอ้งมัน่ใจ มัน่หน้าคะ่ 55” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Jaytherabbit) 
“นางเรศิอ่ะ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจเทยเทีย่วไทย) 
“คอืนางน่ารกั รกันาง ชอบนาง นางคอืไอดอล ขอแฮชแทก็ดว้ยอกีคน #พลอยเฌอเหมอืนกระเทย #พลอย
เป็นเทย เพศไหนกเ็ป็นคนเหมอืนกนั” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบนัทกึของตุ๊ด) 

                                                              
    โพสตด์งักล่าวเป็นตวัอยา่งของการทีผู่ต้ดิตามเพจม ี“ทศันคตแิละค่านิยม” คอืมคีวามชอบและทศันคตทิีด่ทีางบวก
กบัเน้ือหาโพสต์ และตวัอย่างการใชค้ าทีแ่สดงถงึทศันคต ิค าหรอืขอ้ความทีแ่สดงความเหน็ , ค าหรอืขอ้ความทีแ่สดง
ความรูส้กึนึกคดิ, ค าทีแ่สดงทศันคตทิางลบ ดงัตวัอยา่ง เชน่    
 

“พรุ่งน้ีตรูจะส่ง sms ไปทีเ่รือ่งเล่าเชา้น้ีว่า #ข่าวสรยุทธ์ตดิคุก (ทีสุ่ด)” (ขอ้ความแชร์ในเพจอเีจี๊ยบเลยีบ
ดว่น) 
“39 ลา้นน่ีสรา้งโรงเรยีนใหมแ่ถวบา้นผมไดห้ลายโรงเรยีนเลยนะ แย่ๆ  เพือ่แค่คนืๆ เดว” (ขอ้ความแชรใ์น
เพจ Drama-addict) 
“ดา่ถกูใจ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Drama-addict) 

 
 4.4 ความต้องการ (Need) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะใช้ค าทีแ่สดงถงึความคดิ
ถงึสิง่ทีป่รารถนา เพือ่แสดงรสนิยม เพือ่การยอมรบัในสงัคม เพือ่ความพอใจ เป็นจ านวน 167 ขอ้ความแชร ์จากจ านวน
ขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ดงัตวัอยา่ง เชน่ 
 

“อยากมโีมเมน้แบบน้ีคะ่” (ขอ้ความแชรใ์นเพจคนอะไรเป็นแฟนหม)ี 
“อยากไปทีน่ี่แหละ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Arpae.com) 
“5555555 โอย้คดิถงึ อยากไปอกี” (ขอ้ความแชรใ์นเพจเทยเทีย่วไทย) 
“อยากไปซ่อมหลวงพระบางอกีงะ่ บนิตรงเลย” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Arpae.com) 

 
    4.5 การใช้ประโยชน์ (Utility) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสต์พบว่าผูต้ดิตามมกัจะใช้ค าทีแ่สดงถงึสิง่ที่
บุคคลจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้อาจจะในดา้นสาระความรู,้ ราคาถูก, ความคุม้ค่า เป็นจ านวน 135 ขอ้ความแชร ์จาก
จ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ดงัตวัอยา่ง เชน่  
 

“ไมต่อ้งนัง่เครือ่ง ต่อรถ ต่อเครือ่ง ฟันฝ่ากนัแลว้” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Arpae.com) 
“โคตรสาระ คอืมคีวามไมโ่งแ่ฝงใหถ้า้อ่านจบ” (ขอ้ความแชรใ์นเพจบนัทกึของตุ๊ด) 
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“เหตุการณ์น้ี คุน้ๆ เนอะ นึกถงึสมยัท างานใหม่ๆ ทีต่อ้งกลบัรถไฟฟ้าทุกวนัเลย....” (ขอ้ความแชร์ในเพจ 
Drama-addict) 
“น่ากนิมาก เดีย๋วจะลองท าใหน้ะโมกนิ 555+” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Mai Yom Auon ไมย่อมอว้น) 
“ใครสนใจช่วยน้องหมา ช่วยกนับรจิาคค่าอาหารน้องหมากอ็่านเลยคบั หรอืช่วยแชรค์บัผม 1 แชรไ์ด้
ชว่ยชวีติหมาตวัน้อยๆ คบัผม” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Kingdom Of Tigers: ทนูหวัของบ่าว) 

 
    4.6 ลีลาในการส่ือสาร (Communication style) จากการวเิคราะหข์อ้ความแชรบ์นโพสตพ์บวา่ผูต้ดิตามมกัจะใช้
ค าทีแ่สดงถงึความชอบในลลีาการสื่อสารของแฟนเพจ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของรปูภาพ และขอ้ความ เป็นจ านวน 
15 ขอ้ความแชร ์จากจ านวนขอ้ความแชรท์ีน่ ามาวเิคราะห ์900 ขอ้ความแชร ์ดงัตวัอยา่ง เชน่  
 

“อารมณ์คลา้ยๆ iphone6 กะ iphone6s คดิไดเ้นอะพีต่่าย 555” (ขอ้ความแชรใ์นเพจ Jaytherabbit) 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
    5.1 อภิปรายผลการวิจยั 
 งานวจิยัน้ีเกดิจากการเหน็ความส าคญัในการศกึษา เน้ือหาและแนวทางการสื่อสาร รปูแบบและลกัษณะของการ
สือ่สาร ภาษาทีใ่ชใ้นการสื่อสาร ทีแ่ฟนเพจทีไ่ม่ไดเ้ป็นแฟนเพจของศลิปิน นักรอ้ง นักแสดง บุคคลทีม่ชีื่อเสยีง องคก์ร 
หรอืแบรนดส์นิคา้ต่างๆ แต่เป็นบุคคล หรอื กลุ่มบุคคลทีม่กีารสรา้งตวัตนทีส่ง่ผลใหเ้กดิความถูกใจของผูต้ดิตาม แบ่ง
ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ในขัน้ตอนแรกผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรม เกบ็ขอ้มลูจากโพสต์ของแต่ละ
เพจอย่างน้อย 30 โพสต์ รวมถงึขอ้ความแชรข์องผูต้ดิตามอย่างน้อย 3 ขอ้ความแชรต์่อ 1 โพสต์  และควบคุมดว้ย 
Coding Sheet เป็นตวัก าหนดรปูแบบการสบืคน้ของผูว้จิยั ซึง่ผูว้จิยัสามารถสรุปผลเพื่อตอบจุดประสงคข์องงานวจิยัได้
ดงัน้ี 
 รปูแบบและลกัษณะของการสือ่สาร ภาษาที่ใชใ้นการสือ่สาร ทีแ่ฟนเพจทีเ่ป็นทีนิ่ยมใชเ้พื่อสรา้งตวัตนและสง่ผลให้
เกดิความถกูใจของผูต้ดิตาม วเิคราะหต์ามแนวคดิ “ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกเปิดรบัขา่วสารของบุคคล” ของ Hunt 
and Ruben (1993) มาเป็นทฤษฎหีลกัในการวเิคราะหเ์น้ือหาของโพสต ์โดยมกีรอบแนวคดิการวจิยัดงัแสดงในภาพ 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

   
สามารถสรปุรายการเกบ็ขอ้มลูตามก าหนดของ Coding sheet ของเน้ือหาโพสตข์องเพจกรณีศกึษาที ่1-10 เรยีง
ตามล าดบัจากมากไปน้อย ไดด้งัน้ี  
  (1) ประสบการณ์และนิสยั จ านวน 243 โพสต ์ 
  (2) สภาวะ จ านวน 261 โพสต ์ 
  (3) ทศันคตแิละคา่นิยม จ านวน 253 โพสต ์ 
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  (4) ความตอ้งการ จ านวน 167 โพสต ์ 
  (5) การใชป้ระโยชน์ จ านวน 135 โพสต ์ 
  (6) ลลีาในการสือ่สาร จ านวน 15 โพสต ์ 
ม ี2 ปัจจยัทีไ่มพ่บในการวเิคราะหเ์น้ือหาโพสตข์องกลุ่มตวัอยา่ง คอื 2 ปัจจยัดงัน้ี  
  (1) เป้าหมาย (Goal) 
  (2) ความสามารถ (Capability) 
    5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบติั 
 ผลของงานวจิยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบับุคคลทัว่ไปทีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองหรอืตอ้งการ
ปรบัปรุงต าแหน่งความนิยมของเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองใหเ้ป็นทีถู่กใจ (Like) แบ่งปันบอกต่อ (Share) และเกดิ
จ านวนการตดิตาม (Follow) จากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กทีม่เีพิม่ขึน้มากมายในยุคปัจจุบนัเพื่อสรา้งโอกาสต่างๆ ทัง้ทางธุรกจิ
และการเป็นทีย่อมรบับนสือ่สงัคมออนไลน์ โดยสามารถประยุกตผ์ลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหค์วามชอบ ความถูก
ใจจากผูต้ดิตามในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 
การประยกุตใ์นแต่ละดา้น

ปัจจยั 
แนวทางการน าไปใช ้

(1) สภาวะ  ผูท้ีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์บรบิทหรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ  ใน
ชวีติประจ าวนั เพื่อใหเ้กดิการแชรแ์ละบอกต่อความรูส้กึทีก่ าลงัจะเกดิขึน้หรอืเคยเกดิ
ขึน้มาก่อนของตนเองเพือ่แสดงสภาวะอารมณ์ของตนเองออกไปยงักลุ่มเพื่อน 

(2) ทศันคตแิละคา่นิยม  ผูท้ี่ต้องการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สิง่ที่ก าลงัไดร้บัความนิยมหรอืสิง่ที่ก าลงั
เป็นกระแสในปัจจุบันของบุคคลกลุ่มใหญ่ ซึ่งก็จะส่งผลและตรงกับความชอบใน
ปัจจุบนัของผูต้ดิตามดว้ยเชน่เดยีวกนั 

(3) ประสบการณ์และนิสยั  ผู้ที่ต้องการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามสงัคม
ปัจจุบนั หากผูต้ดิตามเคยประสบการณ์ กบัเหตุการณ์ดงักล่าวทัง้ที่เกดิขึน้กบัตนเอง
และคนรอบขา้งกจ็ะเกดิการแชรแ์ละบอกเลา่เหตุการณ์ดงักล่าวนัน้ออกไป 

(4) ความตอ้งการ  ผู้ที่ต้องการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สิง่ที่จะเป็นความต้องการพื้นฐาน หรือ
ความตอ้งการทีก่ าลงัเป็นกระแส หรอืความตอ้งการทีก่ าลงัไดร้ ับความนิยมเพื่อใหเ้กดิ
การแชรแ์ละบอกต่อ 

(5) การใชป้ระโยชน์ ผูท้ีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สิง่ทีใ่หป้ระโยชน์แก่ผูต้ดิตาม ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ดา้นการด าเนินชวีติ การเรยีน การทอ่งเที่ยว เป็นตน้ เพื่อใหผู้ต้ดิตามรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเพือ่น าไปปฏบิตัใิชก้บัตนเอง 

(6) ลลีาในการสือ่สาร      
 

ผูท้ีต่อ้งการสรา้งเฟซบุ๊กแฟนเพจควร ใชภ้าษาหรอืรปูภาพในการสื่อสารตามเรื่องราว
ในยุคสมยั เช่น มุขตลก วลฮีิต และทนัต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัเพื่อให้เกิด
ความถกูใจในลลีาของการสือ่สารของผูต้ดิตาม 
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    5.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
 5.3.1 การท า Content analysis เป็นการวเิคราะหเ์น้ือหา ใชก้ารพจิารณาจากผูว้จิยั ซึ่งอาจแตกต่างกนัตาม
วจิารณญาณของแต่ละบุคคล 
 5.3.2 การเลอืกตวัอย่างของโพสทีน่ ามาศกึษาแบบเฉพาะเจาะจงช่วงเวลา ท าใหผ้ลการศกึษาอาจจะไม่ครอบคลุม
เน้ือหาโพสตข์องเพจทัง้หมด 
    5.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
 ผูว้จิยัเสนอแนวทางส าหรบังานวจิยัในอนาคต ในการศกึษาลกัษณะและรปูแบบการสรา้งตวัตนของบุคคลผ่าน
สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที ่ก าลงัเป็นทีนิ่ยมและมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัเฟซบุ๊ก เช่น ทวติเตอร ์อนิสตาแกรม เพื่อ
ศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะของการสรา้งตวัตนผ่านสื่อที่แตกต่างกนั หรอืในการศกึษาแฟนเพจเป็นทางการของตรา
สนิคา้ หรอืองคก์ร เพือ่ศกึษารปูแบบโพสตท์ีผู่ด้แูลสือ่ออนไลน์ หรอืตวัแทนสือ่สารองคก์รบนสือ่ออนไลน์ใช ้และรปูแบบ
การแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามบนแฟนเพจเป็นทางการของตราสินค้า หรือองค์กรเพิ่มเติม โดยอาจจะน า
แนวความคดิในด้านเปิดรบัข่าวสาร หรอืแนวคดิที่เกี่ยวขอ้งอื่น มาเป็นแนวความคดิหลกัในการวเิคราะห์เน้ือหาหรอื  
ต่อยอดการวจิยัในการสรา้งตวัตนของแฟนเพจเพื่อใหเ้กดิความถูกใจของผูต้ดิตามโดยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เพิม่เตมิ 
เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการดแูลสือ่ออนไลน์ใหก้บัองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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