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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะพฤติกรรมการโพสตทั้งในแงของเน้ือหา

และแนวทางการส่ือสาร, รูปแบบและลักษณะของการส่ือสาร ที่แฟนเพจท่ีเปนที่นิยมใชเพื่อสราง

ตัวตนและสงผลใหเกิดการแบงปนของผูติดตาม งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บขอมูลโพสตบน

แฟนเพจที่ไมไดเปนแฟนเพจของศิลปน นักรอง นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง องคกร หรือแบรนดสินคา

ตางๆ แตเปนบุคคล หรือ กลุมบุคคลที่มีการสรางตัวตนที่สงผลใหเกิดการแบงปนของผูติดตามผาน

ทางแฟนเพจ และวิเคราะหเน้ือหาขอความแชร (Share) ของผูติดตาม (Followers) เพื่อวิเคราะหวา

ปจจัยใดที่สงผลใหผูติดตามเลือกเปดรับขาวสาร 

ผลจากการเก็บขอมูลจากกรณีศึกษาทั้ง 10 แฟนเพจ ปรากฏวาปจจัยที่ทําใหผูติดตาม

แฟนเพจเลือกเปดรับขาวสารและสงผลใหเกิดการแบงปนมากท่ีสุดคือ ปจจัยประสบการณและนิสัย 

และรองลงมาคือ ปจจัยสภาวะ ปจจัยทัศนคติและคานิยม ปจจัยความตองการ ปจจัยการใชประโยชน 

และปจจัยลีลาในการส่ือสาร ตามลําดับ จากวิธีการวิจัย การเลือกตัวอยางของโพสที่นํามาศึกษาแบบ

เฉพาะเจาะจงชวงเวลา อาจทําใหผลการศึกษาอาจจะไมครอบคลุมเนื้อหาโพสตของเพจทั้งหมดและ

เปนการศึกษาการสรางตัวตนเฉพาะบนเฟซบุคแฟนเพจ  

ผูวิจัยเสนอแนวทางสําหรับงานวิจัยในอนาคต ในการศึกษาลักษณะและรูปแบบการ

สรางตัวตนของบุคคลผานสื่อสังคมออนไลนประเภทอื่นๆ ที่ กําลังเปนที่นิยมและมีลักษณะใกลเคียง

กับเฟซบุค เชน ทวิตเตอร อินสตาแกรม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของการสรางตัวตนผานสื่อที่

แตกตางกัน และเนื่องจากงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเก็บขอมูลจากการวิเคราะหเนื้อหาจาก

โพสต และขอความแชร บนแฟนเพจท่ีไมไดเปนแฟนเพจของศิลปน นักรอง นักแสดง บุคคลที่มี
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ชื่อเสียง องคกร หรือแบรนดสินคาตางๆ แตเปนบุคคล หรือ กลุมบุคคลที่มีการสรางตัวตนที่สงผลให

เกิดความถูกใจของผูติดตามผานทางแฟนเพจที่มีผูติดตามสูงสุดในประเทศไทย 10 แฟนเพจ ทําใหได

เห็นความคิดเห็นท่ีหลากหลายของขอความแชร เพื่อวิเคราะหและสรุปผลวาปจจัยการเปดรับขาวสาร

ใดที่สงผลใหเกิดการแบงปนของผูติดตาม ซ่ึงวิจัยในอดีตไมเคยมีการศึกษาในรูปแบบวิธีการศึกษาแบบ

นี้มากอน 

 

คําสําคัญ: การสรางอัตลักษณตัวตนทางสื่อสังคมออนไลน แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขอมูลขาวสาร

แนวความคิดการปฏิสัมพันธทางสังคมกึ่งความจริง สื่อสังคมออนไลน เฟซบุกแฟนเพจ การ

วิเคราะหเน้ือหา 



(3) 

 

Independent Study Title THE CONTENT ANALYSIS OF  

ONLINE IDENTIFICATION 

APPEALING TO THE FOLLOWERS SHARING 

ON FACEBOOK FANPAGE 

Author Ms. Pattraporn Siripaibool 

Degree Master of Science Program  

(Management Information Systems) 

Department/Faculty/University Management Information Systems 

Commerce and Accountancy  

Thammasat University 

Independent Study Advisor  Associate Professor Nitaya Wongpinunwatana, Ph.D.  

Academic Years 2015 

  

ABSTRACT 

 

The objective to study the behavior, content, and communications ap-

proach, 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 a 

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, pro-

vided 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. By the way research are selection of the sample 

used in this study poses a specific time period. The study could not possibly cover all 

the pages of the post and study to create a unique identity on the Facebook fan page. 
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Researcher propose guidelines for future research. In the manner and form 

to create a person's identity through other popular social media like Twitter, Instagram 

to study the nature of the creating an identity through different media. The research 

is qualitative research data from the analysis of the content of the post and sharing 

messages on the fanpage 10 pages, which is not a fan of the singer, actor,  famous 

person, organization or brand but as a person or group that is creating identity appeal-

ing to the followers. The result showed variety opinion of followers on the shared 

massage and can analyze the factors that contribute to followers exposure. The re-

search in the past has never been studied this before. 
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