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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะพฤติกรรมการโพสต์ทงั ้ ในแง่ของเนื้อหาและแนวทางการสื่อสาร
รูปแบบและลักษณะของการสือ่ สาร ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้เพือ่ สร้างตัวตนและส่งผลให้เกิดการแบ่งปั นของผูต้ ดิ ตาม งานวิจยั นี้
เป็ นงานวิจยั เชิงคุ ณภาพเก็บข้อมูลโพสต์บนแฟนเพจที่ไ ม่ไ ด้เป็ นแฟนเพจของศิลปิ น นักร้อง นักแสดง บุค คลที่ม ี
ชื่อเสียง องค์กร หรือแบรนด์สนิ ค้าต่างๆ แต่เป็ นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มกี ารสร้างตัวตนที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งปั น
ของผู้ตดิ ตามผ่านทางแฟนเพจ และวิเคราะห์เนื้อหาข้อความแชร์ของผู้ตดิ ตามเพื่อวิเคราะห์ว่าปั จจัยใดที่ส่งผลให้
ผูต้ ดิ ตามเลือกเปิ ดรับข่าวสาร ผลจากการเก็บข้อมูลจากกรณีศกึ ษาทัง้ 10 แฟนเพจ ปรากฏว่าปั จจัยทีท่ าให้ผตู้ ดิ ตาม
แฟนเพจเลือกเปิ ดรับข่าวสารและส่งผลให้เกิดการแบ่งปั นมากที่สุดคือ ปั จจัยประสบการณ์และนิสยั และรองลงมาคือ
ปั จจัยสภาวะ ปั จจัยทัศนคติและค่านิยม ปั จจัยความต้องการ ปั จจัยการใช้ประโยชน์ และปั จจัยลีลาในการสื่อสาร
ตามลาดับ
คาสาคัญ: การสร้างอัตลักษณ์ตวั ตนทางสือ่ สังคมออนไลน์ แนวคิดเกีย่ วกับการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร สือ่ สังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กแฟนเพจ การวิเคราะห์เนื้อหา
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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.
Keywords: Online identity, Media exposure, Social media, Facebook, Fanpage, Content analysis
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1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สือ่ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทในสังคมไทยเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีและเครือข่ายทีใ่ ห้บริการเกีย่ วกับ
อินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล
หรือองค์กรทาได้สะดวกและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ จากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2558 จัดทาโดย สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทาการสารวจในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2558 พบว่ากิจกรรมทีผ่ ใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตใช้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีม่ ากทีส่ ดุ ได้แก่ การพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
และพบว่า Facebook เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 และอันดับที่ 2 คือโปรแกรม Line Application
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, 2558)
พฤติกรรมของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่เริม่ เข้าสูเ่ ครือข่ายทางสังคม (Social networking) โดยมี
การติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชนออนไลน์ (Online community) ทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นสังคมเสมือน (Virtual community) ทาให้ผคู้ นสามารถรูจ้ กั พูดคุย แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และสามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (Online social media) อีกทัง้ คุณสมบัตขิ องเครือข่ายออนไลน์
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นชุมชน สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกว่าสือ่ ทีม่ อี ยูท่ วไป
ั ่ (ภิเษก ชัยนิรนั ดร์, 2554)
เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในโลก (Statista, 2015) ซึง่ ทาให้ผใู้ ช้
สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใ้ ช้ Facebook คนอื่นๆ ได้ และ
Fanpage เป็ นคุณสมบัตหิ นึ่งของ Facebook ทีม่ ไี ว้เพือ่ ช่วยให้บุคคลหรือธุรกิจได้สร้างพืน้ ทีๆ่ หนึ่ง ไว้สาหรับการแสดง
ความคิดเห็น หรือรวบรวมคนทีช่ อบอะไรเหมือนๆ กัน หรือไว้เป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แก่คน
ทัวไปได้
่
ทราบ หรือเป็ นช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สร้างกลุ่มสังคมของลูกค้าระหว่างธุรกิจและลูกค้า สังเกต
พฤติกรรมและแนวโน้มทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะสามารถทาให้ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าได้ และได้เปรียบคูแ่ ข่งรายอื่นๆ (INCquity, 2015)
กระแสหนึ่ ง ที่ป รากฎบนเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ คือ การสร้า งตัว ตนของบุ ค ค ลบนโลกออนไลน์ (Online
identification) คือการสร้างตัวตนให้เป็ นทีน่ ิยมในกลุ่มผูใ้ ช้สงั คมออนไลน์ โดยเฉพาะบน Fanpage เช่น การโพสต์
ข้อความ ทีม่ เี นื้อหาน่าสนใจ เมือ่ มีผถู้ กู ใจ (Like) อาจจะมีการแบ่งปั น (Share) ส่งต่อไปอย่างกว้างขวาง บุคคลเหล่านัน้
จะเป็ นทีร่ จู้ กั และถูกติดตามจากผูต้ ดิ ตาม (Follower) จานวนมากบนสังคมออนไลน์ ในปั จจุบนั มีคนดังทีเ่ กิดจากการ
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มากมาย เช่น เพจทูนหัวของบ่าว เพจ Drama-addict เพจบันทึกของตุ๊ด เพจ Jay therabbit
เพจอีเจี๊ยบเลียบด่วน เพจคนอะไรเป็ นแฟนเป็ นหมี และเพจอื่นๆ จากสถิตพิ บว่าจานวนผูต้ ดิ ตามของแฟนเพจที่ม ี
ผูต้ ดิ ตามมากทีส่ ดุ ในประเทศไทยมีจานวนผูต้ ดิ ตามเพิม่ ขึน้ ทุกปี (Socialbackers, 2015)
ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาว่าแฟนเพจทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมใช้รปู แบบและลักษณะของการสือ่ สาร ภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
อย่างไร เพือ่ สร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและทาให้เกิดการแบ่งปั นของผูต้ ดิ ตาม อีกทัง้ เพือ่ เป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ่ี
ต้องการสร้างตัวตนบนเฟซบุ๊กแฟนเพจให้เป็ นทีน่ ิยมทีจ่ ะศึกษาแนวทางการสือ่ สารทีท่ าให้เกิดความถูกใจของผูต้ ดิ ตาม
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ เข้าใจรูปแบบและลักษณะของการสือ่ สาร ภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สารซึง่ เป็ นทีน่ ิยมใช้เพื่อสร้างตัวตน และส่งผลให้
เกิดการแบ่งปั นของผูต้ ดิ ตาม โดยวิเคราะห์เนื้อหาข้อความแชร์ของผูต้ ดิ ตาม ตามปั จจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับ
ข่าวสารของบุคคล
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2. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานและแนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการเปิ ดรับข่าวสาร (Media exposure)
การสื่อสารนัน้ จัดได้ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญปั จจัยหนึ่งในชีวิตของมนุ ษย์ มนุ ษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็ น
เครื่องมือเพื่อให้บรรลุว ตั ถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยู่ร่วมกับ ผู้อ่นื ในสังคม Hunt and
Ruben (1993, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ได้กล่าวถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคลไว้
ดังนี้
(1) ความต้องการ (Need) บุค คลเลือกตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ เพื่อแสดง
รสนิยม เพือ่ การยอมรับในสังคมหรือเพือ่ ความพอใจ
(2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and values) ทัศนคติคอื ความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference and
predisposition) ต่อเรือ่ งต่างๆ ส่วนค่านิยม คือหลักทีเ่ รายึดถือว่าควรจะทาหรือไม่ควรทาอะไร
(3) เป้ าหมาย (Goal) มีอทิ ธิพลต่อการการเลือกข่าวสาร ตีความหมาย และจดจาเพือ่ สนองเป้ าหมายของตน
(4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีอทิ ธิพลต่อเราในการทีจ่ ะ
เลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมายของข่าวสาร
(5) การใช้ประโยชน์ (Utility) ความสนใจและความพยายามในการทีจ่ ะเข้าใจ และจดจาข่าวสารทีเ่ ราสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
(6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication style) หมายถึงความชอบหรือไม่ชอบลักษณะของการสื่อสารบาง
ประเภท
(7) สภาวะ (Context) สภาวะในทีน่ ้ีหมายถึง สถานที่ บุคคล และเวลาทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์ การสือ่ สาร สิง่ ต่าง
ๆเหล่านี้มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกของผูร้ บั สาร การทีบ่ ุคคลต้องถูกมองว่าเป็ นอย่างไร คิดว่าคนอื่นมองอย่างไร และการที่
คิดว่าคนอื่นคิดว่าตัวบุคคลอยูใ่ นสถานการณ์อะไรล้วนแต่มอี ทิ ธิพลต่อการเลือกรับข่าวสาร
(8) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and habit) ผู้รบั สารแต่ละคนพัฒนานิสยั การรับสารอัน จาก
ประสบการณ์ในการรับข่าวสาร ทีจ่ ะเลือกสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจาเรื่องใด
เรือ่ งหนึ่ง
2.1.2 ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกึง่ ความจริง (Parasocial interaction)
การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง เปรียบเสมือนการสร้างจินตนาการ เป็ นความรูส้ กึ เกี่ยวกับมิตรภาพ แต่
เป็ นความรูส้ กึ เพียงฝ่ ายเดียว เช่น ความรูส้ กึ ที่ผูช้ มโทรทัศน์มใี ห้กบั บุคคลที่ปรากฏในสื่อหรือตัวละคร ผูช้ มจะรูส้ กึ ว่า
รูจ้ กั และเข้าใจตัวแสดงในทิศทางที่สนิทสนม เช่นเดียวกับที่รูจ้ กั และเข้าใจเพื่อนที่มตี วั ตนจริงๆ (พีรภา สุวรรณโชติ,
2552) ความสัมพันธ์น้ีไม่ได้ขน้ึ อยูก่ บั รูปแบบของสือ่ แต่ขน้ึ อยูก่ บั การได้ดูบุคคลในสือ่ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการติดตาม
อย่างสม่าเสมอ ผูช้ มจะรูส้ กึ และมีการเรียนรูว้ า่ บุคคลในสือ่ นัน้ เปรียบเสมือนเพือ่ นเก่า (พีรภา สุวรรณโชติ, 2552)
2.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 การสร้างอัตลักษณ์ตวั ตนทางสือ่ สังคมออนไลน์ (Online identity)
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ ตวั ตนทางสื่อสัง คมออนไลน์ ได้อธิบายเกี่ย วกับ
อัตลักษณ์ ในทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง ความสานึกของแต่ละบุค คลว่าตนเองมีค วามแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซึง่ แสดงออกต่อผูอ้ ่นื ซึง่ จะช่วยให้บุคคลอื่นสามารถบอกได้วา่ “ฉันคือใคร” และ “ฉันคือ
ใครในสายตาผูอ้ ่นื ” (ปฐมพร ชื่นใจชน และ รัฐพล ไชยรัตน์ , 2556) แรงจูงใจทีส่ ง่ ผลทาให้บุคคลเลือกสร้างและแสดง
ตัวตนในไดอารีอ่ อนไลน์ซ่งึ ถือเป็ น Blog ชนิดหนึ่ง มาจากปั จจัยคือ ความต้องการแสดงออกตัวตน ความต้องการได้
เรียนรูแ้ ละกระทาในสิง่ แปลกใหม่ การถูกยอมรับ การรวมกลุ่ม และความต้องการด้านสุนทรียะศาสตร์ เช่น ตัวอักษร
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ภาพ และเสียง (เอมอร ลืม้ วัฒนา, 2550) โดยการสร้างอัตลักษณ์ตวั ตนทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online identity) มี
ดังต่อไปนี้
2.2.1.1 รูปแบบการสร้างอัตลักษณ์รปู แบบการสร้างอัตลักษณ์ของสือ่ บุคคลบนทวิตเตอร์ ปฐมพร ชื่นใจชน
และรัฐพล ไชยรัตน์ (2556) ได้จาแนกรูปแบบการสร้างอัตลักษณ์ ได้ดงั นี้
(1) อัตลักษณ์ทางสังคม เจ้าของทวิตเตอร์มกั จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวทีเ่ กี่ยวกับการใช้ชวี ติ ใน
สังคม เรื่องราวชีวติ ประจาวันผ่านการบอกเล่าโดยภาษาพูดอย่างไม่เป็ นกันเอง ด้วยสานวนภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เพื่อให้
ผูต้ ดิ ตาม (Follower) รูส้ กึ ว่าเจ้าของทวิตเตอร์นนั ้ เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ประจาวันของตน
(2) อัตลักษณ์ดา้ นความน่าเชื่อถือ เป็ นลักษณะทีจ่ ะสามารถแสดงออกถึงการให้ความยอมรับจาก
ผูต้ ดิ ตาม ความมีช่อื เสียงและบทบาทหน้าทีข่ องเจ้าของทวิตเตอร์ ควบคู่ไปกับสานวนภาษาทีน่ กั ทวิตเตอร์จะใช้ในการ
สร้างอัตลักษณ์ดา้ นความน่าเชื่อถือให้กบั ตนเอง การแสดงแนวคิดทีโ่ ดดเด่นน่าสนใจ ควบคูไ่ ปกับสานวนภาษา
(3) มีการสร้างอัตลักษณ์ดา้ นบุคลิกภาพ ผ่านการใช้ภาษา มีการใช้สานวนโวหาร มีการ
เปรียบเทียบเรือ่ งราวต่างๆ มีการใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ เพือ่ แสดงอารมณ์ของผูเ้ ขียนเอง เช่น การแทนด้วยสัญลักษณ์
2.2.1.2 ลักษณะเนื้อหาของบุคคลทีม่ บี ริบทต่างกัน พบว่าบุคคลทีม่ บี ริบททีแ่ ตกต่างกัน จะมีลกั ษณะของ
เนื้อหาทีถ่ ่ายทอดผ่านทวิตเตอร์แตกต่างกันไปด้วย ดังนี้
(1) บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง เป็ นทีร่ จู้ กั และให้การยอมรับในสังคม จะมีลกั ษณะเนื้อหาทีถ่ ่ายทอดผ่านสือ่
ทวิตเตอร์เป็ นไปใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะทีค่ ่อนข้างเป็ นทางการ เนื้อหาทีพ่ บส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นข่าว เหตุการณ์ประจาวัน รวมไปถึงบทวิเคราะห์ วิจารณ์ในประเด็นต่างๆ หรือกึง่ ทางการจะ
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูต้ ดิ ตามอย่างเป็ นกันเอง ด้วยการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ รอบตัว ทัง้ เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการ
ใช้ชวี ติ ประจาวันของตัวนักทวิตเตอร์เองด้วยการเล่าเรื่องราวทีพ่ บในแต่ละวัน ให้ผตู้ ดิ ตามรูส้ กึ ว่าใกล้ชดิ ควบคู่กบั การ
พูดคุยโต้ตอบกับผูต้ ดิ ตามอย่างเป็ นกันเอง
(2) บุคคลธรรมดาทีไ่ ม่เปิ ดเผยตัวตนทีแ่ ท้จริง แต่มตี วั ตนบนโลกออนไลน์ จะมีลกั ษณะเนื้อหาที่
ถ่ายทอดผ่านสื่อทวิตเตอร์ทค่ี ่อนข้างไม่เป็ นทางการ จะสร้างความเป็ นกันเองด้วยสานวน ภาษาทีส่ ละสลวย นักทวิต
เตอร์ทอ่ี ยูใ่ นบริบทนี้จะมีการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูต้ ดิ ตามด้วยการพูดคุยอย่างเป็ นกันเอง จนผูต้ ดิ ตามรูส้ กึ ว่าตนเองมี
ความใกล้ชดิ สนิทสนม จึงเลือกทีจ่ ะเล่าเรือ่ งราวส่วนตัวให้ฟังมากกว่าทีจ่ ะปรึกษากับเพือ่ นสนิทหรือคนใกล้ตวั
2.2.2 สือ่ สังคมออนไลน์ (Social media)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) พบว่าการสื่อสารผ่านทางสื่อ
ออนไลน์นัน้ มีทงั ้ ข้อดีละข้อเสียกล่าวคือ การสื่อสารออนไลน์สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รับรูไ้ ด้ในเวลา
อันรวดเร็ว แต่หากไม่สามารถควบคุม หรือปิ ดกัน้ การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกได้ หน้าที่ของผู้ดูแลเว็บคือ ต้อง
ชีแ้ จงข่าวสาร ความถูกต้อง เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูลทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ (ศศิวมิ ล ชูแก้ว,
2555) อนึ่งแรงจูงใจทีอ่ งค์กรใช้ส่อื สังคมออนไลน์ในการทาการตลาดเนื่องจากผูบ้ ริโภคจะมีสว่ นร่วมกับบริษทั ทีม่ ากขึน้
ด้วยสือ่ สังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตามการทีผ่ บู้ ริโภคจะมีสว่ นร่วมมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั แรงจูงใจของบริษทั ในการโพสต์
ข้อความ นอกจากนี้องค์กรรวมทัง้ องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไร สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ จากการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสือ่ สังคม เช่น Facebook (Reichenbach, 2014)
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร (Perceived news informativeness) และความบันเทิง (Perceived news entertainment)
เช่น โฆษณาน่าสนใจ ส่งผลทางบวกต่อความสนใจของข่าวสารนัน้ ๆ รวมถึงความชอบและทัศนคติทม่ี ตี ่ อแฟนเพจ เช่น
เมื่อผูบ้ ริโภคมีทศั นคติทด่ี ที ม่ี ตี ่อแบรนด์ ก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะซื้อสินค้า หรือเมื่อมีทศั นคติทด่ี กี บั แฟนเพจของแบรนด์ จะ
ส่งผลให้เกิดความตัง้ รับในการ ให้และส่งผ่านข้อมูลข่าวสารของแบรนด์
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2.3 คาถามงานวิ จยั
จากการทบทวนวรรณกรรม นักวิจยั จึงตัง้ คาถามการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เนื้อหาของโพสต์ควรมีลกั ษณะอย่างไร เพือ่ ให้เกิดการเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล
(2) ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล ส่งผลอย่างไรต่อความถูกใจและการแบ่งปั นของ
ผูต้ ดิ ตาม

3. วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพโดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกแฟนเพจ
ไทยทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนเพจของศิลปิ น นักร้อง นักแสดง บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง องค์กร หรือแบรนด์สนิ ค้าต่างๆ แต่เป็ นบุคคล
หรือ กลุ่ม บุคคลที่มกี ารสร้างตัวตนที่ส่งผลให้เกิด ความถูกใจของผู้ติดตามผ่านทางแฟนเพจที่ม ีผู้ติดตามสูงสุดใน
ประเทศไทย 10 แฟนเพจ และมียอดผูต้ ดิ ตามมากกว่า 500,000 คน ประกอบด้วย (1) เพจ Kingdom Of Tigers:
ทูนหัวของบ่าว (2) เพจ อีเจีย๊ บ เลียบด่วน (3) เพจ คนอะไรเป็ นแฟนเป็ นหมี (4) เพจ บันทึกของตุ๊ด (5) เพจ เทยเทีย่ ว
ไทย (6) เพจ Drama-addict (7) เพจ บ่นบ่น (8) เพจ Jaytherabbit (9) เพจ Mai Yom Auon ไม่ยอมอ้วน (10) เพจ
Arpae.com
โดยรวบรวมข้อมูลจากโพสต์ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เดือนมกราคม 2559 จานวน 30 โพสต์ต่อ 1
แฟนเพจ และความคิดเห็นจากการข้อความแชร์ของผูต้ ดิ ตามจานวน 3 ข้อความแชร์ต่อ 1 โพสต์ โดยรวมข้อความแชร์
ทีน่ ามาวิเคราะห์จานวน 90 ข้อความแชร์ต่อ 1 แฟนเพจ โดยโพสต์ทเ่ี ลือกมาวิเคราะห์เนื้อหาจะเป็ นโพสต์ทม่ี ถี ูกใจ
(Like) จากผูต้ ดิ ตาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผูต้ ดิ ตามทัง้ หมด โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาษาทีใ่ ช้ใน
การสือ่ สาร
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวมด้วยวิธกี ารแจงนับตามแนวคิด “ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสาร
ของบุคคล” (Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) กล่าวคือตามทฤษฎีและการทบทวน
วรรณกรรมตามข้างต้น ผูว้ จิ ยั จะกาหนดความหมายให้แก่ถอ้ ยคาทีจ่ ะใช้ในการแจงนับ ดังนี้
1. ความต้องการ (Need) หมายถึงความคิดถึงสิง่ ที่ปรารถนา เพื่อแสดงรสนิยม การยอมรับในสังคม หรือความ
พอใจ โดยคาทีพ่ บในโพสต์ทแ่ี สดงความต้องการ เช่น ชอบ อยาก อยากได้ อยากกิน อยากลอง อยากซือ้ น่าทา อิจฉา
เจอกัน (Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) หมายถึงความชอบ ความมีใจโน้มเอียงต่อเรื่องต่างๆ หรือ แสดงถึง
ความรูส้ กึ ทีบ่ ุคคลควรจะทาหรือไม่ควรทาอะไร โดยคาที่พบในโพสต์ทแ่ี สดงทัศนคติและค่านิยม เช่น (1) คาหรือ
ข้อความทีแ่ สดงความเห็น คาหรือข้อความทีแ่ สดงความรูส้ กึ นึกคิด ได้แก่ ฉันคิดว่า สาหรับฉัน (2) คาหรือข้อความที่
แสดงทัศนคติทางบวก เช่น ถูกใจ น่ารัก น่ากิน น่าเอ็นดู ติดตาม สมบทบาท สวย หล่อ ดีทส่ี ดุ เท่หม์ าก กรีด๊ ขา ฮา ดี
ใจ (3) คาหรือข้อความทีแ่ สดงทัศนคติทางลบ เช่น เรื่องมาก น่าเบื่อ (Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ
สตะเวทิน, 2541)
3. เป้ าหมาย (Goal) หมายถึงจุดมุ่งหมายส่วนบุคคล โดยคาที่แสดงเป้ าหมาย เช่น อาชีพ การเข้าสมาคม การ
พักผ่อน ส่วนเป้ าหมายของกิจกรรมต่างๆ ทีบ่ ุคคลสนใจ ซึง่ เป็ นคาทีพ่ บในโพสต์ เช่น มีเป้ าหมายในสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง (Hunt
and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
4. ความสามารถ (Capability) หมายถึงความถนัด ของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือความถนัด เช่น
ความสามารถด้านภาษา ซึง่ คาทีพ่ บในโพสต์ เช่น กล่าวถึงสิง่ ทีส่ ามารถทาได้ ถนัดภาษาญี่ป่ ุนมากกว่า ถนัดด้านกีฬา
(Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
5. การใช้ประโยชน์ (Utility) หมายถึงสิง่ ทีบ่ ุคคลจะให้ความสนใจและใช้ความพยายามในการจะเข้าใจ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ซึง่ คาทีพ่ บในโพสต์ เช่น สาระ มีประโยชน์ แสดงความขอบคุณเนื้อหาเนื่องจากเป็ นประโยชน์ เป็ นกาลังใจ
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แชร์ แบ่งปั นเพือ่ นเพือ่ ประโยชน์ ถูก แจก สะดวก บอกต่อ จัดไป (Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน,
2541)
6. ลีลาในการสือ่ สาร (Communication style) หมายถึงการที่ผรู้ บั สารแสดงความถูกใจลีลาในการสือ่ สารของผูส้ ง่
สาร ซึง่ คาทีพ่ บในโพสต์ เช่น สนุกมาก คิดได้ไง (Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
7. สภาวะ (Context) หมายถึงการทีบ่ ุคคลแสดงถึงสิง่ ทีป่ ระสบอยู่ อาจจะเป็ นสภาวะทีบ่ ุคคลถูกมองว่าเป็ นอย่างไร
คิดว่าคนอื่นมองอย่างไร หรือเชื่อว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากตัวบุคคล ซึง่ คาทีพ่ บในโพสต์ เช่น กาลังเป็ นแบบนี้ ตัวฉัน
เอง คิดถึง (เหตุการณ์ปัจจุบนั ) (Hunt and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)
8. ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) หมายถึงความรูส้ กึ นึกคิดถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นมา ซึง่ คาทีพ่ บในโพสต์
เช่น นึกถึง เคยทา เคยไป หรือบอกเล่าประสบการณ์ คิดถึง (เหตุการณ์ในอดีต) คิดถึงเป็ นตัวเองจะทาแบบนี้ (Hunt
and Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541)

4. ผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์เนื้อหาด้วย Coding sheet ของโพสต์และข้อความแชร์จากกรณีศกึ ษาทัง้ 10 เพจ สรุปได้ ดังนี้
4.1 ประสบการณ์ และนิ สัย (Experience and Habit) จากการวิเคราะห์ขอ้ ความแชร์บนโพสต์พบว่า ผูต้ ดิ ตาม
มักจะเคยมีประสบการณ์ หรือความรูส้ กึ นึกคิดถึงสิง่ ทีเ่ คยเป็ นมาเป็ นจานวน 243 ข้อความแชร์ จากจานวนข้อความแชร์
ทีน่ ามาวิเคราะห์ 900 ข้อความแชร์ เช่น
“ลาวแอร์เกือบๆ หมืน่ รอราคาหางแดง แบบนี้หาวันหยุดสัก 3 วันก็น่าจะพอ อิอ”ิ (ข้อความแชร์ในเพจ
Arpae.com)
“ไม่รอดตัง้ แต่ชาชักล่ะ ไปต่อเซเว่นแล้วเข้าตลาด ถึงจะกลับบ้านได้ 55555555” (ข้อความแชร์ในเพจ Mai
Yom Auon ไม่ยอมอ้วน)
“ความคิดเรานะ แค่รกั ไม่พอหรอก 1.คนสองคนต้องมีความคิดเป็ นผูใ้ หญ่รจู้ กั สร้างฐานะกันและกัน 2.เมื่อ
คบกันแล้วต้องไม่นอกใจ 3.รับได้ในข้อเสีย ปรับได้ในความต่าง คนทุกคนมีอยู่แล้วข้อดีขอ้ เสีย ถ้าเรารับ
และเข้าใจในข้อเสียเขาได้กอ็ ยูอ่ ย่างสบายใจและไอ้ขอ้ เสียนี้ต่างคนก็ควรปรับปรุงตัวด้วย 4.รับฟั งพูดคุยให้
เหมือนเพื่อนกัน ถ้าเมื่อไหร่ทต่ี ่างคนต่างพูดคุยอะไรกันไม่ได้ ไม่รบั ฟั งกัน เมื่อนัน้ ความรักก็ถงึ ทางตัน
สุดท้าย เสมอต้นเสมอปลาย คุณจาวันที่คุณอยากได้เขามัย้ คุณทาทุกอย่าง ดีสารพัดเพื่อให้เขาเป็ นของ
คุ ณ วัน นี้ ห ล่ ะ คุ ณ เป็ น เหมือ นเดิม หรือ เปล่ า ถ้า ไม่เ หมือ นเดิม ก็บ อกได้เ ลยว่า เตรีย มตัว แยกทางกัน ”
(ข้อความแชร์ในเพจอีเจีย๊ บเลียบด่วน)
“เคยมีแต่มนั นานมาแล้ว” (ข้อความแชร์ในเพจคนอะไรเป็ นแฟนหมี)
“แม่: ดลพรทาไรดล: หิวน้ า (เคี้ยวๆๆ >w<) แม่: อ้าปากก ดล: คุณวร(พร) ~ (รีบเคี้ยวสุดพลังพร้อมวิง่ เข้า
ห้องสิคะรออะไร) แม่: แปรงฟั นก่อนนอนด้วย! เวลากลับบ้านมาคือต้องคุย้ ตู้เย็นทุกคืน แล้วก็ต้องเป็ นแม่
ตลอดทีม่ าเจอ #ครอบครัวเรารักใครจะเรียกชือ่ จริง #อย่าคิดริอาจโกหกมนุ ษย์แม่” (ข้อความแชร์ในเพจบ่น
บ่น)
4.2 สภาวะ (Context) จากการวิเคราะห์ขอ้ ความแชร์บนโพสต์พบว่า ผูต้ ดิ ตามมักจะกล่าวถึงสิง่ ที่ประสบอยู่ หรือมี
สภาวะนัน้ อยู่ เป็ นจานวน 261 ข้อความแชร์ จากจานวนข้อความแชร์ทน่ี ามาวิเคราะห์ 900 ข้อความแชร์ เช่น
“เหนือ่ ยโว้ย!! เหนือ่ ย” (ข้อความแชร์ในเพจบ่นบ่น)
“เอ๊ะ ... เหมือนจะใช่นะ ^^” (ข้อความแชร์ในเพจคนอะไรเป็ นแฟนหมี)
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“อารมณ์น้ีเลย ณ เพลานี้ ณ ทีน่ ่ี” (ข้อความแชร์ในเพจบ่นบ่น)
“ตามนี้ !! ไม่ตอ้ งมีคาบรรยายโน๊ะ” (ข้อความแชร์ในเพจ Jaytherabbbit)
“เข้ากับชีวติ พีเ่ ลย 555 เค้าก็เด็กแว่นนะ..และ strong มากด้วย” (ข้อความแชร์ในเพจบันทึกของตุ๊ด)
4.3 ทัศนคติ และค่านิ ยม (Attitude and Values) จากการวิเคราะห์ขอ้ ความแชร์บนโพสต์พบว่า ผูต้ ดิ ตามมักจะ
ใช้คาทีแ่ สดงถึงทัศนคติ คาหรือข้อความทีแ่ สดงความเห็น , คาหรือข้อความทีแ่ สดงความรูส้ กึ นึกคิด เป็ นจานวน 253
ข้อความแชร์ จากจานวนข้อความแชร์ทน่ี ามาวิเคราะห์ 900 ข้อความแชร์ ยกตัวอย่างคาทีแ่ สดงทัศนคติทางบวก เช่น
“ทาไมพีย่ ไู ม่น่ารักแบบนี้บา้ ง” (ข้อความแชร์ในเพจ Kingdom Of Tigers ทูนหัวของบ่าว)
“ชอบอันนี้ น่ารัก...555 เป็ นหญิงยุคใหม่ ต้องมันใจ
่ มันหน้
่ าค่ะ 55” (ข้อความแชร์ในเพจ Jaytherabbit)
“นางเริศอ่ะ” (ข้อความแชร์ในเพจเทยเทีย่ วไทย)
“คือนางน่ ารัก รักนาง ชอบนาง นางคือไอดอล ขอแฮชแท็กด้วยอีกคน #พลอยเฌอเหมือนกระเทย #พลอย
เป็ นเทย เพศไหนก็เป็ นคนเหมือนกัน” (ข้อความแชร์ในเพจบันทึกของตุ๊ด)
โพสต์ดงั กล่าวเป็ นตัวอย่างของการทีผ่ ตู้ ดิ ตามเพจมี “ทัศนคติและค่านิยม” คือมีความชอบและทัศนคติทด่ี ที างบวก
กับเนื้อหาโพสต์ และตัวอย่างการใช้คาทีแ่ สดงถึงทัศนคติ คาหรือข้อความทีแ่ สดงความเห็น , คาหรือข้อความทีแ่ สดง
ความรูส้ กึ นึกคิด, คาทีแ่ สดงทัศนคติทางลบ ดังตัวอย่าง เช่น
“พรุ่งนี้ตรูจะส่ง sms ไปทีเ่ รือ่ งเล่าเช้านี้ว่า #ข่าวสรยุทธ์ตดิ คุก (ทีส่ ุด)” (ข้อความแชร์ในเพจอีเจี๊ยบเลียบ
ด่วน)
“39 ล้านนี่สร้างโรงเรียนใหม่แถวบ้านผมได้หลายโรงเรียนเลยนะ แย่ๆ เพือ่ แค่คนื ๆ เดว” (ข้อความแชร์ใน
เพจ Drama-addict)
“ด่าถูกใจ” (ข้อความแชร์ในเพจ Drama-addict)
4.4 ความต้องการ (Need) จากการวิเคราะห์ขอ้ ความแชร์บนโพสต์พบว่า ผูต้ ดิ ตามมักจะใช้คาทีแ่ สดงถึงความคิด
ถึงสิง่ ทีป่ รารถนา เพือ่ แสดงรสนิยม เพือ่ การยอมรับในสังคม เพือ่ ความพอใจ เป็ นจานวน 167 ข้อความแชร์ จากจานวน
ข้อความแชร์ทน่ี ามาวิเคราะห์ 900 ข้อความแชร์ ดังตัวอย่าง เช่น
“อยากมีโมเม้นแบบนี้คะ่ ” (ข้อความแชร์ในเพจคนอะไรเป็ นแฟนหมี)
“อยากไปทีน่ ่ีแหละ” (ข้อความแชร์ในเพจ Arpae.com)
“5555555 โอ้ยคิดถึง อยากไปอีก” (ข้อความแชร์ในเพจเทยเทีย่ วไทย)
“อยากไปซ่อมหลวงพระบางอีกง่ะ บินตรงเลย” (ข้อความแชร์ในเพจ Arpae.com)
4.5 การใช้ประโยชน์ (Utility) จากการวิเคราะห์ขอ้ ความแชร์บนโพสต์พบว่า ผูต้ ดิ ตามมักจะใช้คาทีแ่ สดงถึงสิง่ ที่
บุคคลจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ อาจจะในด้านสาระความรู,้ ราคาถูก, ความคุม้ ค่า เป็ นจานวน 135 ข้อความแชร์ จาก
จานวนข้อความแชร์ทน่ี ามาวิเคราะห์ 900 ข้อความแชร์ ดังตัวอย่าง เช่น
“ไม่ตอ้ งนังเครื
่ อ่ ง ต่อรถ ต่อเครือ่ ง ฟั นฝ่ ากันแล้ว” (ข้อความแชร์ในเพจ Arpae.com)
“โคตรสาระ คือมีความไม่โง่แฝงให้ถา้ อ่านจบ” (ข้อความแชร์ในเพจบันทึกของตุ๊ด)
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“เหตุการณ์น้ี คุน้ ๆ เนอะ นึกถึงสมัยทางานใหม่ๆ ทีต่ อ้ งกลับรถไฟฟ้ าทุกวันเลย....” (ข้อความแชร์ในเพจ
Drama-addict)
“น่ากินมาก เดีย๋ วจะลองทาให้นะโมกิน 555+” (ข้อความแชร์ในเพจ Mai Yom Auon ไม่ยอมอ้วน)
“ใครสนใจช่วยน้องหมา ช่วยกันบริจาคค่าอาหารน้องหมาก็อ่านเลยคับ หรือช่วยแชร์คบั ผม 1 แชร์ได้
ช่วยชีวติ หมาตัวน้อยๆ คับผม” (ข้อความแชร์ในเพจ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว)
4.6 ลีลาในการสื่อสาร (Communication style) จากการวิเคราะห์ขอ้ ความแชร์บนโพสต์พบว่า ผูต้ ดิ ตามมักจะใช้
คาทีแ่ สดงถึงความชอบในลีลาการสื่อสารของแฟนเพจ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ และข้อความ เป็ นจานวน
15 ข้อความแชร์ จากจานวนข้อความแชร์ทน่ี ามาวิเคราะห์ 900 ข้อความแชร์ ดังตัวอย่าง เช่น
“อารมณ์คล้ายๆ iphone6 กะ iphone6s คิดได้เนอะพีต่ ่าย 555” (ข้อความแชร์ในเพจ Jaytherabbit)

5. สรุปผลการวิ จยั
5.1 อภิ ปรายผลการวิ จยั
งานวิจยั นี้เกิดจากการเห็นความสาคัญในการศึกษา เนื้อหาและแนวทางการสื่อสาร รูปแบบและลักษณะของการ
สือ่ สาร ภาษาทีใ่ ช้ในการสื่อสาร ทีแ่ ฟนเพจทีไ่ ม่ได้เป็ นแฟนเพจของศิลปิ น นักร้อง นักแสดง บุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง องค์กร
หรือแบรนด์สนิ ค้าต่างๆ แต่เป็ นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลทีม่ กี ารสร้างตัวตนทีส่ ง่ ผลให้เกิดความถูกใจของผูต้ ดิ ตาม แบ่ง
ขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนใหญ่ๆ ในขัน้ ตอนแรกผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม เก็บข้อมูลจากโพสต์ของแต่ละ
เพจอย่างน้อย 30 โพสต์ รวมถึงข้อความแชร์ของผูต้ ดิ ตามอย่างน้อย 3 ข้อความแชร์ต่อ 1 โพสต์ และควบคุมด้วย
Coding Sheet เป็ นตัวกาหนดรูปแบบการสืบค้นของผูว้ จิ ยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลเพื่อตอบจุดประสงค์ของงานวิจยั ได้
ดังนี้
รูปแบบและลักษณะของการสือ่ สาร ภาษาที่ใช้ในการสือ่ สาร ทีแ่ ฟนเพจทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมใช้เพื่อสร้างตัวตนและส่งผลให้
เกิดความถูกใจของผูต้ ดิ ตาม วิเคราะห์ตามแนวคิด “ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเลือกเปิ ดรับข่าวสารของบุคคล” ของ Hunt
and Ruben (1993) มาเป็ นทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาของโพสต์ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สามารถสรุปรายการเก็บข้อมูลตามกาหนดของ Coding sheet ของเนื้อหาโพสต์ของเพจกรณีศกึ ษาที่ 1-10 เรียง
ตามลาดับจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้
(1) ประสบการณ์และนิสยั จานวน 243 โพสต์
(2) สภาวะ จานวน 261 โพสต์
(3) ทัศนคติและค่านิยม จานวน 253 โพสต์

วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปี ท่ี 2 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 79

(4) ความต้องการ จานวน 167 โพสต์
(5) การใช้ประโยชน์ จานวน 135 โพสต์
(6) ลีลาในการสือ่ สาร จานวน 15 โพสต์
มี 2 ปั จจัยทีไ่ ม่พบในการวิเคราะห์เนื้อหาโพสต์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ 2 ปั จจัยดังนี้
(1) เป้ าหมาย (Goal)
(2) ความสามารถ (Capability)
5.2 ข้อเสนอแนะเชิ งปฎิ บตั ิ
ผลของงานวิจยั สามารถใช้เป็ นแนวทางสาหรับบุคคลทัว่ ไปทีต่ อ้ งการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองหรือต้องการ
ปรับปรุงตาแหน่ งความนิยมของเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเองให้เป็ นทีถ่ ูกใจ (Like) แบ่งปั นบอกต่อ (Share) และเกิด
จานวนการติดตาม (Follow) จากผูใ้ ช้งานเฟซบุ๊กทีม่ เี พิม่ ขึน้ มากมายในยุคปั จจุบนั เพื่อสร้างโอกาสต่างๆ ทัง้ ทางธุรกิจ
และการเป็ นทีย่ อมรับบนสือ่ สังคมออนไลน์ โดยสามารถประยุกต์ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ความชอบ ความถูก
ใจจากผูต้ ดิ ตามในแต่ละด้าน ดังนี้
การประยุกต์ในแต่ละด้าน
ปั จจัย
(1) สภาวะ

(2) ทัศนคติและค่านิยม

(3) ประสบการณ์และนิสยั

(4) ความต้องการ

(5) การใช้ประโยชน์

(6) ลีลาในการสือ่ สาร

แนวทางการนาไปใช้
ผูท้ ต่ี อ้ งการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์บริบทหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ บ่อยๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน เพื่อให้เกิดการแชร์และบอกต่อความรูส้ กึ ทีก่ าลังจะเกิดขึน้ หรือเคยเกิด
ขึน้ มาก่อนของตนเองเพือ่ แสดงสภาวะอารมณ์ของตนเองออกไปยังกลุ่มเพื่อน
ผูท้ ่ตี ้องการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สงิ่ ที่กาลังได้รบั ความนิยมหรือสิง่ ที่กาลัง
เป็ น กระแสในปั จ จุ บ ัน ของบุ ค คลกลุ่ ม ใหญ่ ซึ่ง ก็จ ะส่ง ผลและตรงกับ ความชอบใน
ปั จจุบนั ของผูต้ ดิ ตามด้วยเช่นเดียวกัน
ผู้ท่ีต้อ งการสร้า งเฟซบุ๊ ก แฟนเพจควรโพสต์เ หตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ตามสัง คม
ปั จจุบนั หากผูต้ ดิ ตามเคยประสบการณ์ กับเหตุการณ์ดงั กล่าวทัง้ ที่เกิดขึน้ กับตนเอง
และคนรอบข้างก็จะเกิดการแชร์และบอกเล่าเหตุการณ์ดงั กล่าวนัน้ ออกไป
ผู้ท่ตี ้องการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สงิ่ ที่จะเป็ นความต้องการพื้นฐาน หรือ
ความต้องการทีก่ าลังเป็ นกระแส หรือความต้องการทีก่ าลังได้ร ับความนิยมเพื่อให้เกิด
การแชร์และบอกต่อ
ผูท้ ต่ี อ้ งการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควรโพสต์สงิ่ ทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ผตู้ ดิ ตาม ไม่ว่าจะเป็ น
ประโยชน์ดา้ นการดาเนินชีวติ การเรียน การท่องเที่ยว เป็ นต้น เพื่อให้ผตู้ ดิ ตามรับรูถ้ งึ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั เพือ่ นาไปปฏิบตั ใิ ช้กบั ตนเอง
ผูท้ ต่ี อ้ งการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจควร ใช้ภาษาหรือรูปภาพในการสื่อสารตามเรื่องราว
ในยุคสมัย เช่น มุขตลก วลีฮิต และทันต่อเหตุการณ์ ท่เี กิดขึ้นในปั จจุบนั เพื่อให้เกิด
ความถูกใจในลีลาของการสือ่ สารของผูต้ ดิ ตาม
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5.3 ข้อจากัดของงานวิ จยั
5.3.1 การทา Content analysis เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้การพิจารณาจากผูว้ จิ ยั ซึ่งอาจแตกต่างกันตาม
วิจารณญาณของแต่ละบุคคล
5.3.2 การเลือกตัวอย่างของโพสทีน่ ามาศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงช่วงเวลา ทาให้ผลการศึกษาอาจจะไม่ครอบคลุม
เนื้อหาโพสต์ของเพจทัง้ หมด
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ต่อเนื่ อง
ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางสาหรับงานวิจยั ในอนาคต ในการศึกษาลักษณะและรูปแบบการสร้างตัวตนของบุคคลผ่าน
สือ่ สังคมออนไลน์ประเภทอื่นๆ ที่ กาลังเป็ นทีน่ ิ ยมและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับเฟซบุ๊ก เช่น ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของการสร้างตัวตนผ่านสื่อที่แตกต่างกัน หรือในการศึกษาแฟนเพจเป็ นทางการของตรา
สินค้า หรือองค์กร เพือ่ ศึกษารูปแบบโพสต์ทผ่ี ดู้ แู ลสือ่ ออนไลน์ หรือตัวแทนสือ่ สารองค์กรบนสือ่ ออนไลน์ใช้ และรูปแบบ
การแสดงความคิด เห็น ของผู้ติด ตามบนแฟนเพจเป็ น ทางการของตราสิน ค้า หรือ องค์ก รเพิ่ม เติม โดยอาจจะน า
แนวความคิดในด้านเปิ ดรับข่าวสาร หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องอื่ น มาเป็ นแนวความคิดหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาหรือ
ต่อยอดการวิจยั ในการสร้างตัวตนของแฟนเพจเพื่อให้เกิดความถูกใจของผูต้ ดิ ตามโดยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ เพิม่ เติม
เพือ่ ให้เป็ นแนวทางในการดูแลสือ่ ออนไลน์ให้กบั องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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