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 งานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์เน้ือหาสาร การรับรู้และทศันคติของผูติ้ดตามแฟนเพจผมช่ือลูเตอ้ร์ - 
My Name is Luther เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการเก็บ
ขอ้มูลโพสตต์ั้งแต่วนัท่ี  มิถุนายน พ.ศ.  - วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.  จ านวนทั้งหมด  เดือน และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากการเลือกดว้ยวิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง จากผูติ้ดตาม
แฟนเพจผมช่ือลูเตอ้ร์ - My Name is Luther จ านวน 9 ท่าน มีวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ ) เพ่ือศึกษา
รูปแบบการน าเสนอเน้ือหาสารบนแฟนเพจผมช่ือลูเตอ้ร์ - My Name is Luther  ) เพ่ือศึกษาปฏิกิริยา
ตอบกลับของผูติ้ดตามต่อการน าเสนอเน้ือหาสารในแฟนเพจผมช่ือลูเต้อร์ - My Name is Luther  
) เพ่ือศึกษาการรับรู้และทศันคติของผูติ้ดตามท่ีมีต่อแฟนเพจผมช่ือลูเตอ้ร์ - My Name is Luther 

 ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาบนแฟนเพจท่ีปรากฎมากท่ีสุด ไดแ้ก่ . ประเภท
เน้ือหา คือ เร่ืองราวทัว่ไปของคุณทรายและลูเตอร์ . วตัถุประสงค์การส่ือสาร คือ เพ่ือความบนัเทิง  
. ประเภทคอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก คือ ขอ้ความและภาพประกอบ .หลกัการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า คือ  

มีประโยชน ์

 ทางดา้นปฏิกิริยาตอบกลบัของผูติ้ดตามต่อการน าเสนอเน้ือหาบนแฟนเพจท่ีมีค่า Engagement 

Rate มากท่ีสุด ไดแ้ก่ . ประเภทเน้ือหา คือ เร่ืองราวทัว่ไปของคุณทรายและลูเตอร์ . วตัถุประสงค์ 
การส่ือสาร คือ เพ่ือความบันเทิง . ประเภทคอนเทนต์บนเฟซบุ๊ก คือ ข้อความและภาพประกอบ  
. หลกัการสร้างเน้ือหาท่ีมีคุณค่า คือ มีประโยชน์



 ในส่วนของการรับรู้ของผูติ้ดตามท่ีมีต่อแฟนเพจ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อแฟนเพจ ผ่านส่ือ
ออนไลน์เป็นหลกั ไดแ้ก่ แฟนเพจ ทวิตเตอร์ ส านักข่าวออนไลน์ รองลงมาคือส่ือมวลชน และบุคคล
ใกล้ชิด โดยเลือกให้ความสนใจสุนัขมากท่ีสุด รองลงมาคือ คอนเทนต์ออนไลน์ คนพิการ และ  

การเรียกร้องสิทธ์ิตามล าดับ เม่ือพิจารณาร่วมกับกรอบอา้งอิงของผูติ้ดตามพบว่า เน้ือหาสารท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างเลือกรับรู้และตีความหมายมากท่ีสุดคือ เป็นแฟนเพจน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัคนพิการและ
สุนขัน าทาง และมีการเลือกจดจ าว่าแฟนเพจผมช่ือลูเตอ้ร์ - My Name is Luther เป็นแฟจเพจท่ีน าเสนอ
เน้ือหาผา่นการเล่าเร่ือง การใหค้วามรู้รูปแบบใหม่ 

 ในส่วนท้ายสุด ทัศนคติของผู ้ติดตามต่อแฟนเพจ จากกลุ่มตัวอย่าง 9 คน กลุ่มตัวอย่าง 

 ใน 9 คน มีทศันคติต่อแฟนเพจเป็นบวก โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มน้ี มี  คน ท่ีมีทศันคติต่อแฟนเพจ 

เป็นบวกเพิ่มขึ้น และผูใ้ห้สัมภาษณ์อีก  คน มีทศันติต่อแฟนเพจเปล่ียนจากกลางเป็นบวก ในขณะท่ี
ผูใ้ห้สัมภาษณ์  ใน 9 คน มีทศันคติต่อแฟนเพจเป็นกลาง แบ่งแยกย่อยออกเป็น  ใน  คนมีทศันคติ 

ต่อแฟนเพจเป็นกลางไม่เปล่ียนแปลง มี  คนทัศนคติต่อแฟนเพจเปล่ียนจากบวกเป็นกลาง และ  

คนสุดทา้ยมีทศันคติต่อแฟนเพจเปลี่ยนจากลบเป็นกลาง 

 ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั คือ แฟนเพจควรมีส่ือโซเชียลมีเดียช่องทางอ่ืนเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
แฟนเพจ เช่น ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เน่ืองจากโซเชียลมีเดียบางชนิด สามารถกระจายข้อมูลได้ 
รวดเร็วกว่า ควรเพิ่มรูปแบบการส่ือสารให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ไลฟ์ การใชแ้ฮชแท็ก เพ่ือเป็นการ
กระชับความสัมพนัธ์ระหว่างแฟนเพจและผูติ้ดตาม รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือการขายสินค้าท่ีมี
เอกลกัษณ์ของแฟนเพจ เป็นสินคา้ท่ีพกพาได ้เพ่ือให้ผูติ้ดตามรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกบัการรณรงค์ 
ท าใหเ้กิดการรับรู้และการจดจ าส าหรับผูไ้ม่รู้จกัแฟนเพจ 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ืองานวิจยัในอนาคต คือ ศึกษาเพิ่มเติมถึงประชากรศาสตร์ของผูติ้ดตาม เพ่ือให้
ทราบรายละเอียดของผูติ้ดตามในดา้นต่างๆ หรืออาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในมุมมองของเจา้ของแฟนเพจ
ผมช่ือลูเตอ้ร์ - My Name is Luther ว่ามีความคิดเห็นหรือกลยุทธ์ในการจดัการแฟนเพจอย่างไร รวมถึง
ศึกษาเพิ่มเติมในดา้นปัจจยัเชิงลบ ท่ีเป็นอุปสรรคท าให้การรณรงค์ของแฟนเพจไม่ไดรั้บการตอบรับ
จากองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน หรือการขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัส่ือช่องทางอ่ืน ท่ีมีการรณรงค์ 
ในหวัขอ้ประเภทเดียวกนั 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” 

 


