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ชื่ อการศึกษาค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์เนื้อหาสาร การรับรู ้และทัศนคติของผูต้ ิดตาม
แฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther
นางสาวศรี สุระ พงษ์ศกั ดิ์ชาติ
ชื่ อผู้เขียน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
ชื่ อปริญญา
2562
ปี การศึกษา
งานวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์เนื้อหาสาร การรับรู ้และทัศนคติของผูต้ ิดตามแฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ My Name is Luther เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการเก็บ
ข้อมูลโพสต์ต้ งั แต่วนั ที่ มิถุนายน พ.ศ.
- วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.
จานวนทั้งหมด เดือน และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากการเลือกด้วยวิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง จากผูต้ ิดตาม
แฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther จานวน 9 ท่าน มีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั คือ ) เพื่อศึกษา
รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาสารบนแฟนเพจผมชื่ อลูเต้อร์ - My Name is Luther ) เพื่อศึกษาปฏิกิริยา
ตอบกลับ ของผูต้ ิ ด ตามต่ อ การน าเสนอเนื้ อ หาสารในแฟนเพจผมชื่ อ ลู เ ต้อ ร์ - My Name is Luther
) เพื่อศึกษาการรับรู ้และทัศนคติของผูต้ ิดตามที่มีต่อแฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาบนแฟนเพจที่ปรากฎมากที่สุด ได้แก่ . ประเภท
เนื้ อหา คือ เรื่ องราวทัว่ ไปของคุณทรายและลูเตอร์ . วัตถุประสงค์การสื่ อสาร คือ เพื่อความบันเทิ ง
. ประเภทคอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก คือ ข้อความและภาพประกอบ .หลักการสร้างเนื้ อหาที่มีคุณค่า คือ
มีประโยชน์
ทางด้านปฏิกิริยาตอบกลับของผูต้ ิดตามต่อการนาเสนอเนื้ อหาบนแฟนเพจที่มีค่า Engagement
Rate มากที่สุด ได้แก่ . ประเภทเนื้ อหา คือ เรื่ องราวทัว่ ไปของคุณทรายและลูเตอร์ . วัตถุประสงค์
การสื่ อสาร คื อ เพื่ อความบันเทิ ง . ประเภทคอนเทนต์บ นเฟซบุ๊ ก คื อ ข้อความและภาพประกอบ
. หลักการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า คือ มีประโยชน์

ในส่ วนของการรับรู ้ของผูต้ ิดตามที่มีต่อแฟนเพจ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อแฟนเพจ ผ่านสื่ อ
ออนไลน์เป็ นหลัก ได้แก่ แฟนเพจ ทวิตเตอร์ สานักข่าวออนไลน์ รองลงมาคือสื่ อมวลชน และบุคคล
ใกล้ชิ ด โดยเลื อ กให้ค วามสนใจสุ นัข มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ คอนเทนต์อ อนไลน์ คนพิ ก าร และ
การเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาร่ วมกับกรอบอ้างอิงของผูต้ ิดตามพบว่า เนื้ อหาสารที่ กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกรับรู ้ และตีความหมายมากที่สุดคือ เป็ นแฟนเพจนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับ คนพิการและ
สุ นขั นาทาง และมีการเลือกจดจาว่าแฟนเพจผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther เป็ นแฟจเพจที่นาเสนอ
เนื้อหาผ่านการเล่าเรื่ อง การให้ความรู ้รูปแบบใหม่
ในส่ ว นท้า ยสุ ด ทัศ นคติ ข องผู ้ติ ด ตามต่ อ แฟนเพจ จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง 9 คน กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ใน 9 คน มีทศั นคติต่อแฟนเพจเป็ นบวก โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กลุ่มนี้ มี คน ที่มีทศั นคติต่อแฟนเพจ
เป็ นบวกเพิ่มขึ้น และผูใ้ ห้สัมภาษณ์อีก คน มีทศั นติต่อแฟนเพจเปลี่ยนจากกลางเป็ นบวก ในขณะที่
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ใน 9 คน มีทศั นคติต่อแฟนเพจเป็ นกลาง แบ่งแยกย่อยออกเป็ น ใน คนมีทศั นคติ
ต่อแฟนเพจเป็ นกลางไม่ เ ปลี่ ย นแปลง มี คนทัศ นคติ ต่ อ แฟนเพจเปลี่ ย นจากบวกเป็ นกลาง และ
คนสุดท้ายมีทศั นคติต่อแฟนเพจเปลี่ยนจากลบเป็ นกลาง
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั คือ แฟนเพจควรมีสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
แฟนเพจ เช่ น ทวิตเตอร์ อิ นสตาแกรม เนื่ องจากโซเชี ย ลมี เดี ย บางชนิ ด สามารถกระจายข้อมู ล ได้
รวดเร็ วกว่า ควรเพิ่มรู ปแบบการสื่ อสารให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ไลฟ์ การใช้แฮชแท็ก เพื่อเป็ นการ
กระชับ ความสัม พันธ์ระหว่างแฟนเพจและผูต้ ิ ดตาม รวมถึ ง การจัดกิ จกรรมหรื อการขายสิ นค้าที่มี
เอกลักษณ์ของแฟนเพจ เป็ นสิ นค้าที่พกพาได้ เพื่อให้ผูต้ ิดตามรู ้สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วมกับการรณรงค์
ทาให้เกิดการรับรู ้และการจดจาสาหรับผูไ้ ม่รู้จกั แฟนเพจ
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยั ในอนาคต คือ ศึกษาเพิ่มเติมถึงประชากรศาสตร์ของผูต้ ิดตาม เพื่อให้
ทราบรายละเอียดของผูต้ ิดตามในด้านต่างๆ หรื ออาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในมุมมองของเจ้าของแฟนเพจ
ผมชื่อลูเต้อร์ - My Name is Luther ว่ามีความคิดเห็นหรื อกลยุทธ์ในการจัดการแฟนเพจอย่างไร รวมถึง
ศึกษาเพิ่มเติมในด้านปั จจัยเชิ งลบ ที่เป็ นอุปสรรคทาให้การรณรงค์ของแฟนเพจไม่ได้รับการตอบรั บ
จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรื อการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังสื่ อช่องทางอื่น ที่มีการรณรงค์
ในหัวข้อประเภทเดียวกัน เช่น แฟนเพจ Accessibility Is Freedom แฟนเพจ thisAble.me
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This Analysis of Media, Perception and Attitude of “My Name is Luther” Facebook
Fan Page followers is qualitative research, study by Content Analysis method. We collect
Fan Page posts data for 4 months from June 3rd, 2 0 1 9 to October 6th, 2 0 1 9 and have an
in-depth interview with 9 random Fan Page Followers who chosen by Purposive sampling
method. The goal is 1 ) to study “My Name is Luther” Facebook Fan Page presentation.
2 ) to study how the followers, react to “My Name is Luther” Facebook Fan Page media
presentation. 3 ) to study “My Name is Luther” Facebook Fan Page followers perception
and attitude.
This analysis shows the most frequently posts content, the results are 1) Daily life
of Sai and Luther content. 2) Purpose of communication are for entertainment. 3) Facebook
content are in text and image format. 4 ) The content is useful in term of value condition.
In term of study how the followers react, most engagement rate post are 1) Daily life of Sai
and Luther content. 2 ) Purpose of communication are for entertainment. 3 ) Facebook
content are in text and image format. 4) The content is useful in term of value condition.
In terms of the perception of the receiver on the fan page, the sample group is
mainly aware of Facebook Fan Page via online media. For example: Facebook Fan Page,
Twitter, Online news media. Followed by the media and close person. With highly
attention to dogs, followed by online content of handicapped person and claims in order.
Considering with the receiver frame of reference, it was found that sample group choose

to recognize and interpret content was Facebook Fan Page about handicapped person and
guide dog. Receiver mostly like to remember “My name is Luther” as storytelling and new
kind of knowledge fan page.
In the end, 5 of 9 receiver have a positive attitude toward fan page. 3 of them have
more positive attitude and 2 change from neutral to positive. While 4 of 9 receiver have
neutral attitude. While 2 of 4 still have neutral attitude, 1 of 4 change from positive to
neutral and the last one change from negative to neutral.
Suggestion from analysis is fan page should have other social media more than
Facebook for example: Twitter and Instagram because some social media can spread the
data faster. The other suggestion is fan page should use variety of communication styles
like Facebook live, and use of hashtag for strengthen relationship between fan page and
followers, including event and fan page official portable merchandise to make the followers
feel like they participate in the campaign and to create awareness and memorable to people
who doesn’t know the fan page.
Suggestions for future analysis: Study more about demography of receiver in order
to understand more details or study more in the perspective of “My name is Luther”
Facebook fan page owner. Learn about the opinions, strategies and study about negative
factor of what is obstacle that made fan page declined by both government and
private/public company, expand the scope of study to other channels with similar content
like fan page “Accessibility is Freedom”, fan page “thisAble.me”

