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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were to study the presentation model for 

communication and the type of content affecting consumer engagement of Wall 

Street English and British Council Facebook fan pages. The content analysis method 

was conducted, analyzing the content posted on Facebook fan pages between June 

1sAugust 31st, 2017. The results of this study showed that the presentation model for 

communication and the type of content affecting consumer engagement were text, 

real photo, cartoon photo, video, and live video. The most influential presentation 

model for the consumer engagement was the cartoon photo. This is due to its 

interesting and designvariety which captivate the consumers to like, comment and 

share on their Facebook page. Additionally, the type of content affecting  consumers’ 

engagement were curriculum, tips, knowledge and essence, activities, quote, and 

important dates. Of these, the most engaging content was the content about activities 

which entertain, provide useful knowledge, and information to the consumers.   

 

Keywords: Content Analysis, Engagement, Facebook, English Language Institute



ฉ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระในครั้งน้ี สําเรจ็ลลุวงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรภร 

สังขปรีชา อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ทีก่รุณาสละเวลาอันมีคามาใหคําปรกึษา คอยช้ีแนะ 

และใหแนวทางแกไข ช้ีขอบกพรองมาโดยตลอดระยะเวลาทีดํ่าเนินการทําการวิจัยรวมถึงยังคอยให

กําลังใจจนไดผลงานที่สมบรูณแบบที่สุดออกมา 

นอกจากน้ีตองขอขอบคุณเพื่อน ๆ และคณาจารยในระดับปริญญาโท ภาควิชา Digital 

Marketing Communication ที่คอยใหความชวยเหลอื ใหคําปรึกษา และเปนกําลังใจที่ดีเมื่อยามที่ 

ทอแทหรือเจออปุสรรคใด ๆ ระหวางการดําเนินการ รวมถึงครอบครัวที่ใหการสนับสนุนในการศึกษา

ครั้งน้ีและคอยใหกําลังใจตลอดระยะเวลา ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงู มาไว ณ โอกาสน้ี 

 

 

นิมมิตา โฆสิตสมบรูณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

สารบญั 

 

         หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ จ 

กิตติกรรมประกาศ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญภาพ          ญ 

บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหางานวิจัย 1 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 6 

1.3 ขอบเขตของงานวิจยั 6 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 6 

1.5 คํานิยามศัพทเฉพาะ 7 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายสงัคมออนไลน 8 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตลาดผานชองทางดิจิทัล 9 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 10 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเน้ือหาสารที่ใชในการสือ่สารบนเครือขายสังคมออนไลน 11 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเน้ือหา Content Marketing 13 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 15 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 ประเภทของงานวิจัย         17 

3.2 แหลงขอมลู          17 

3.3 หนวยในการวิเคราะห        17 

3.4 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย        18 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 18 

3.6 การเกบ็รวบรวมขอมลู        18 

3.7 การสรปุวิเคราะหขอมลู 18 

 

 



ซ 

สารบญั (ตอ) 

 

         หนา 

บทที่ 4 ผลการวิจัย 

4.1 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอที่ใชในการสื่อสารและสงผลตอ 19 

การมสีวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช 

และบริติส เคานซลิ  

4.2 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารและสงผลตอการมสีวนรวม 29 

บนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรทีอิงลิช 

และบริติส เคานซลิ  

บทที่ 5 สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 45 

5.2 การอภิปรายผล 50 

5.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 52 

บรรณานุกรม      54 

ภาคผนวก  56 

ประวัติผูเขียน      69 

เอกสารขอตกลงวาดวยการขออนุญาตใหใชสทิธ์ิในรายงานการคนควาอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบญัตาราง  

   

        หนา 

ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงรูปแบบการนําเสนอบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษา 20 

อังกฤษ วอลลสตรทีอิงลิช และบริติช เคานซิล 

ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงรูปแบบการนําเสนอทีส่งผลตอการมีสวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจ 26 

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิชและบริติช เคานซิล 

ตารางที่ 4.3: ตารางแสดงเน้ือหาสารที่ใชในการสือ่สารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 30 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิชและบริติช เคานซิล 

ตารางที่ 4.4: ตารางแสดงเน้ือหาสารที่สงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบคแฟนเพจของ 37 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิชและบริติช เคานซิล 

ตารางที่ 5.1: สรุปจํานวนการโพสตตามรูปแบบการนําเสนอที่ใชในการสื่อสารและจํานวน 46 

การมสีวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 5.2: สรุปจํานวนการโพสตตามเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจ 47 

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 5.3: สรุปจํานวนการโพสตตามเน้ือหาสารที่สงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุค 49 

แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ญ 

สารบญัภาพ 

   

        หนา 

ภาพที่ 1.1: อัพเดทตัวเลขผูใชอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียในไทย (ม.ค. 59) 1 

ภาพที่ 1.2: จํานวนผูใชโซเชียลมเีดียในไทย 2 

ภาพที่ 1.3: ผลสํารวจอันดับภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียน 4 

ภาพที่ 4.1: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + รปูภาพบนเฟสบุคแฟนเพจของ 20 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (รปูภาพจริง) 

ภาพที่ 4.2: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + รปูภาพบนเฟสบุคแฟนเพจของ 21 

  สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซลิ (รปูภาพจริง) 

ภาพที่ 4.3: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + รปูภาพบนเฟสบุคแฟนเพจของ 21 

  สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (รปูภาพการตูน) (1) 

ภาพที่ 4.4: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + รปูภาพบนเฟสบุคแฟนเพจของ 22 

  สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (รปูภาพการตูน) (2) 

ภาพที่ 4.5: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + รปูภาพบนเฟสบุคแฟนเพจของ 22 

สถาบันสอนภาษาองักฤษบริติช เคานซลิ (รปูภาพการตูน) 

ภาพที่ 4.6: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + วีดีโอบนเฟสบุคแฟนเพจของ 23 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (วีดีโอ) 

ภาพที่ 4.7: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบ ขอความ + วีดีโอ บนเฟสบุคแฟนเพจของ 23 

 สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซลิ (วีดีโอ) 

ภาพที่ 4.8: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + วีดีโอบนเฟสบุคแฟนเพจของ 24 

  สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (Live วีดีโอ) 

ภาพที่ 4.9: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอแบบขอความ + วีดีโอบนเฟสบุคแฟนเพจของ 24 

  สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซลิ (Live วีดีโอ) 

ภาพที่ 4.10: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอที่สงผลตอการมสีวนรวม บนเฟสบุคแฟนเพจ 26 

 ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทอิงลิช (ขอความ + รูปภาพ) 

ภาพที่ 4.11: ตัวอยางรปูแบบการนําเสนอที่สงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจ 27 

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทอิงลิช (ขอความ + วีดีโอ) 

ภาพที่ 4.12: ตัวอยางรูปแบบการนําเสนอที่สงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจ 27 

ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (ขอความ + รปูภาพ) 

 



ฎ 

สารบญัภาพ (ตอ) 

   

        หนา 

ภาพที่ 4.13: ตัวอยางรปูแบบการนําเสนอที่สงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจของ 28 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (ขอความ + วีดีโอ) 

ภาพที่ 4.14: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอน 30 

ภาษาอังกฤษวอลลสตรีทอิงลิช (หลกัสูตร) 

ภาพที่ 4.15: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอน 31 

 ภาษาอังกฤษวอลลสตรีทอิงลิช (Tips) 

ภาพที่ 4.16: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน  31 

 สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (สาระความรู) (1) 

ภาพที่ 4.17: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน  32 

 สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (สาระความรู) (2) 

ภาพที่ 4.18: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 32 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (กจิกรรม) 

ภาพที่ 4.19: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 33 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (Quote) 

ภาพที่ 4.20: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 33 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (วันสําคัญ) 

ภาพที่ 4.21: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 34 

สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (หลักสูตร) 

ภาพที่ 4.22: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 34 

สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (สาระความรู) 

ภาพที่ 4.23: ตัวอยางเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 35 

สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (กจิกรรม) 

ภาพที่ 4.24: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน  38                  

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (หลักสูตร) 

ภาพที่ 4.25: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 38 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (Tips) (1) 

ภาพที่ 4.26: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 39 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (Tips) (2) 



ฏ 

สารบญัภาพ (ตอ) 

   

        หนา 

ภาพที่ 4.27: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 39 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (สาระความรู) 

ภาพที่ 4.28: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 40 

  สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (กจิกรรม) 

ภาพที่ 4.29: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 41 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (Quote) 

ภาพที่ 4.30: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 41 

สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทองิลิช (วันสําคัญ) 

ภาพที่ 4.31: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 42 

  สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (หลักสูตร) 

ภาพที่ 4.32: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 42 

สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (สาระความรู) 

ภาพที่ 4.33: ตัวอยางเน้ือหาสารทีส่งผลตอการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบัน 43 

  สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (กจิกรรม) 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสาํคัญและท่ีมาของปญหางานวิจัย 

เทคโนโลยีในปจจบุันไดมีการพฒันาและเจรญิกาวหนาเปนอยางมากทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในโลกของการสื่อสารมากข้ึนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนที่นิยมบนโลกปจจุบัน

เปนอยางมากโดยเห็นได จากผลสํารวจของ We Are Social ดิจิทัลเอเจนซี่ที่ไดทําการรวบรวมสถิติ

และสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ตและโซเชียลมเีดีย พ.ศ. 2559 พบวา 

ผลสํารวจของคนใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมี 38 ลานคน จากจํานวนประชากรในประเทศไทย

ทั้งหมด 68 ลานคน คิดเปน 56% ของจํานวนประชากร (ดังภาพที ่1.1) และจากการสํารวจ

พฤติกรรมพบวาทําหลายอยางในบนออนไลน เชน ดานการศึกษาดานการคาขายดานขาวสารหรอื

แมกระทั่งดานการคนหาดังน้ันรูปแบบเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและโซเชียลมเีดียจงึมีการถูกพฒันา

เพื่อใหตรงตามความตองการของคนใชมากย่ิงข้ึน 

 

ภาพที่ 1.1: อัพเดทตัวเลขผูใชอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียในไทย (ม.ค. 59) 

 

 
 

ที่มา: Marketing Oops. (2559). อัพเดทตัวเลขผูใช Internet และ Social media ในไทย  

(ม.ค. 59). สืบคนจาก www.marketingoops.com/research/thai-digital-in-2016/. 
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จากการพัฒนาของโลกอินเทอรเน็ตทําใหเกิดสื่อและเครื่องมอืบนโลกอินเทอรเน็ตมาอยาง

มากมาย เชน Facebook Google Twitter Blog เปนตน จงึทําใหเกิดสิง่ใหม ๆ ในโลกอินเทอรเน็ต

ตลอดเวลาเพื่อใหเขากบัพฤติกรรมและกระแสนิยมของโลกปจจุบันมากย่ิงข้ึน ปจจุบันน้ีจะเห็นไดวา

บริษัท สินคา หรือบริการตาง ๆ เริ่มเปลี่ยนแปลงมาใชการโฆษณาอยูในโลกอินเทอรเน็ตเพราะโลก

สมัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะเห็นไดจากจํานวนตัวเลขผูใชโซเชียลในประเทศไทยมียอดจํานวน 

ผูใช Facebook ถึง 41 ลานยูเซอร และมจีํานวนเพจบน Facebook ถึง 700,000 เพจ จํานวนผูใช 

Instagram 7.8 ลานยูเซอร และมีแอคทีฟยูสเซอรหรือเรียกไดวาคนที่เลน Instagram ตอวัน 1 ลาน

คน จากตัวเลขขางตนน้ีจะเห็นไดวาคนไทยใหความสําคัญกบัโซเชียลอินเทอรเน็ตเปนอยางมาก 

(ดังภาพที่ 1.2)  

 

ภาพที่ 1.2: จํานวนผูใชโซเชียลมเีดียในไทย 

 

 
 

ที่มา: จํานวนผูใชโซเชียลมเีดียในไทย. (2559). Positioning. สืบคนจาก

http://positioningmag.com/. 

 

ทําใหพฤติกรรมของคนสมัยน้ีใชเวลาอยูแตบนโลกอินเตอรเน็ทมากกวาการน่ังดูทีวี อาน

หนังสือพิมพอานนิตยสารเหมือนพฤติกรรมสมัยกอนที่เปนยุคการตลาดที่นักการตลาดหรือผูผลิต

สินคาและบริการเปนผูกําหนดทิศทางของตลาด (Product Centricity) เปนยุคทีผู่บริโภคมีความ
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ตองการในสินคาและบริการสูงกวาผูผลติ ดังน้ันยุคน้ีจึงเปนยุคที่ผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ

สินคาไมมากนัก เอื้อประโยชนใหกับผูผลิตและจัดจําหนายสนิคาเพียงแคผลิตสินคาออกมาใหเพียงพอ

ตอความตองการของผูบริโภค 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพื่อให

เขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางสมบรูณและเต็มรูปแบบ การเขาสูประชาคมอาเซียนน้ันทําใหประเทศ

ไดเปดกวางในเรื่องตาง ๆ เชน เรื่องการคาระหวางประเทศและจะมีชาวตางชาติของประเทศสมาชิก

เขามาทําการลงทุนในประเทศเพิม่มากข้ึน ดังน้ันภาษาอังกฤษก็เปนสวนหน่ึงที่คนไทยตองมกีาร

พัฒนาเปนอยางมากเพือ่ใหกาวทันของการปรบัตัวหากมีนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ

เพิ่มข้ึนทําใหภาษาอังกฤษน้ันย่ิงสําคัญเพราะจะตองใชติดตอสื่อสารรวมถึงประสานงานกบั

ชาวตางชาติมากข้ึน 

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญเปนอยางมากเน่ืองจากเปนภาษากลางของโลกที่ใชติดตอราชการ 

เมื่อตองติดตอกับคนตางชาติภาษาอังกฤษน้ันถือวาเปนภาษาหลักทีต่องใชติดตอสือ่สาร จากผลสํารวจ

ของอีเอฟเอ็ดดูแคช่ันเฟรส (EF Education First) องคกรเอกชนดานการศึกษาตอตางประเทศได

สํารวจทักษะการใชภาษาอังกฤษประจําป 2559 โดยจัดอันดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ของประชากรทัง้หมด 72 ประเทศจากทั่วโลก (ดังภาพที่ 1.3) ผลการสํารวจพบวา ประเทศไทยมี

ทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับที่คอนขางตํ่ามากมีคะแนนอยูที ่47.21 จาก 100 คะแนน จัดอยูใน

อันดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน 

ผลการสํารวจครั้งน้ีจะเห็นไดวาความสามารถดานภาษาอังกฤษของไทยเมื่อเทียบกับประเทศ

ในกลุมอาเซียนดวยกันอยูในอันดับที ่6 จาก 8 ประเทศอาเซียนซึ่งอันดับที ่1 ประเทศสิงคโปร อันดับ

ที่ 2 ประเทศมาเลเซีย อันดับที ่3 ประเทศฟลิปปนส อันดับที ่4 ประเทศเวียดนาม อันดับที ่5 

ประเทศอินโดนีเซีย (ดังภาพที ่1.3) 
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ภาพที่ 1.3: ผลสํารวจอันดับภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียน 

 

 
 

 
 

ที่มา: บีอีซี เทโร เอ็นเตอรเทนเมนต จํากัด. (ม.ป.ป.). ผลสํารวจอันดับภาษาอังกฤษของคนไทยใน

อาเซียน. สบืคนจาก http://tv.bectero.com/kaowanmai/55047. 

 

เน่ืองจากความตองการในการพัฒนาภาษาอังกฤษทําใหคนไทยนิยมเรียนภาษาตางประเทศ

กันมากข้ึน ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองเห็นวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ในป 2558  

จะเปนปจจัยสําคัญทีท่ําใหจํานวนของผูที่ตองการเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษและประมาณการจํานวนของผูเรียนภาษาตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนจากในป 

2555 มีจํานวน 432,000 คน ซึ่งในป 2558 จะมีจํานวนเพิม่ข้ึนเปน 746,500 คน และมูลคาตลาด

สถาบันสอนภาษาตางประเทศเพิ่มข้ึนจากในป 2555 มีจํานวนเงิน 6,044 ลาน และในป 2558จะ

เติบโตเพิ่มข้ึนเปน 11,023 ลานบาท แบงเปนมลูคาตลาดสถาบันสอนภาษาตางประเทศขนาดใหญ 

3,441 ลานบาท ซึ่งมอีัตราการเติบโตของมลูคาตลาดเฉลี่ยรอยละ 34 ตอป และมลูคาตลาดสถาบัน
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สอนภาษาตางประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวน 7,582 ลานบาท ซึ่งมอีัตราการเติบโตของ

มูลคาตลาดเฉลี่ยรอยละ 18 ตอป (คัทลียา จิโนเขียว, 2556) 

วอลลสตรทีอิงลิช เปนสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพระดับโลกการันตรีคุณภาพดวย

มาตรฐานระดับสากล จากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริจด โดยหลักสูตรผานมาตรฐาน CEFR 

(Common European Framework of Reference) ซึ่งเปนเกณฑวัดคุณภาพการเรียนการสอนของ

ภาษาอังกฤษมีจํานวนสาขาทั่วโลกทั้งหมด 425 สาขา เปดทาํการสาขาในประเทศไทยมากกวา 10 ป 

ต้ังแตป พ.ศ. 2546 มีการเติบโตของนักเรียนทีส่นใจเรยีนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากโดยมี

จํานวนนักเรียนที่สําเรจ็การศึกษารวมทัง้สิ้น 2 ลาน และมีสาขาในประเทศไทย 11 สาขา เพื่อให

ครอบคลมุตอความสนใจของผูทีส่นใจเรียนภาษาอังกฤษ 

บริติช เคานซิล สถาบันสอนภาษาอังกฤษขององคกรนานาชาติเพื่อสงเสรมิโอกาสทางการ

ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแหงสหราชอาณาจกัร กอต้ังข้ึนในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2495 และ 

ขยายสาขาเปน 6 สาขาในประเทศไทย ประกอบดวย 5 สาขาในกรุงเทพมหานครและ 1 สาขาใน

เชียงใหมและเปนคูแขงทางตรงกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้งวอลลสตรีทองิลิชเพราะมีหลักสูตรการ

เรียนการสอนที่ใกลเคียงกัน เชน คอรสเรียนภาษาอังกฤษสําหรบัเด็ก สําหรบัผูใหญ สําหรับเตรียม

สอบ IELTS  

สําหรับ วอลลสตรีทองิลิช ไดมีการสรางเฟสบุคแฟนเพจข้ึนเพื่อใชในการสื่อสารกับผูบริโภคที่

มีความสนใจกบัสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ประชาสมัพันธขอมูลตาง ๆ ของหลกัสูตรการเรียนการสอน

ของสถาบันรวมถึงกจิกรรมที่ทางสถาบันไดจัดทําข้ึนเพื่อใหผูบริโภคที่มีความสนใจเขามามสีวนรวมกบั

สถาบันโดยปจจุบันมจีํานวนสมาชิกในเฟสบุคแฟนเพจทัง้หมด 1,346,646 ราย ซึ่งมสีมาชิกมากกวา

เฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาบริติช เคานซลิ ในประเทศที่มจีํานวนสมาชิกในเฟสบุคแฟนเพจ

ทั้งหมด 178,960 ราย ซึ่งเปนคูแขงทางตรงที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตรที่ใกลเคียงกัน 

ทั้งน้ีจากการคนควาพบวาในปจจบุันงานวิจัยศึกษาประเด็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดทีม่ี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการของสถาบนัสอนภาษาอังกฤษยังไมครอบคลุมถึงการศึกษาวิจัย 

การประยุกตใชกลยุทธทางการตลาดออนไลนตอการเปดธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษและยังเปนการ

ศึกษาวิจัยรูปแบบเชิงกวาง คือ วิจัยเชิงปริมาณเปนสวนใหญ เชนงานวิจัยของ (คัทลียา จโินเขียว, 

2556) ที่ศึกษาปจจัยทางการตลาดทีม่อีิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบรกิารของสถาบันสอนภาษา 

อังกฤษในจังหวัดปทมุธานีพบวาสวนใหญมีพื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง เลือก

เรียนชวงเย็นในวันจันทร-ศุกร เปนเพศหญงิ มีอายุระหวาง 15-20 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาปรญิญา

ตรี เปนนักเรียน/ นักศึกษา มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และผูปกครองเปนผูรับผิดชอบ

คาลงทะเบียนเรียน ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเรียนมากที่สุดคือดานบุคลากรผู

ใหบรกิารทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดานพฤติกรรมการใชบริการสวนใหญใหความสําคัญ 



6 

 

กับหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษและวัตถุประสงคในการเรยีนเพื่อนําไปประยุกตใชกับการเรียน 

หรือการทํางานบุคคลที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษคือตนเองคาใชจายในการเรียน

ภาษาอังกฤษตอหลักสูตรเทากบั 5,606 บาท ความถ่ีในการเรียนภาษาอังกฤษประมาณ 2 หลักสูตร

ตอปและระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษประมาณ 2 เดือนครึ่ง ตอ 1 หลักสูตร 

 ดังน้ันทําใหผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาการวิเคราะหเน้ือหาสาร รปูแบบที่ใชในการสือ่สารและ

สงผลตอการมสีวนรวมของผูบริโภคบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อใชเปน

แนวทางสําหรับการวางแผนกลยุทธของเน้ือหาสาร รปูแบบ ใชสื่อสารทางการตลาดในดานออนไลน

ของธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษและเพื่อสามารถชวยนักการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษและ 

ผูที่ตองการเปดธุรกิจสอนภาษาอังกฤษใหวางแผนกลยุทธการสื่อสารตรงกับความตองการของผูที่

กําลังตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษารปูแบบการนําเสนอที่ใชในการสื่อสารและสงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุค 

แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

1.2.2 เพื่อศึกษาประเภทเน้ือหาสารที่ใชในการสื่อสารและสงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุค 

แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยครัง้มุงเนนศึกษาเกี่ยวกบัรปูแบบการนําเสนอและเน้ือหาสารในการประชาสัมพันธ 

และทีส่งผลตอการมสีวนรวมของผูบรโิภคดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) บนเฟสบุค 

แฟนเพจวอลลสตรทีอิงลิช และบริติช เคานซิล ทีม่ีการโพสตต้ังแตวันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบั 

1.4.1 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธในการสือ่สารการตลาดออนไลนของโรงเรียนสอน

ภาษาอังกฤษ 

1.4.2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบเน้ือหาการโปรโมทธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา 

อังกฤษผานชองทางการตลาดดิจทิลั 

1.4.3 เพื่อเปนประโยชนใหกับคนที่ตองการทําธุรกจิออนไลนนําไปศึกษาและประยุกตใชใน 

การดําเนินธุรกิจ 
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1.5 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

1.5.1 ประเภทเน้ือหาสาระในการประชาสมัพันธ หมายถึง การจัดกลุมของเน้ือหาเพือ่ใชใน

การสือ่สารและนําเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ บนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษโดย

ครอบคลมุทัง้ประเภทเน้ือหาการสงเสริมการขายการประชาสัมพันธการโฆษณาออนไลน 

1.5.2  รูปแบบการนําเสนอเน้ือหาสาระ หมายถึง การจําแนกเน้ือหาเพื่อใชในการสื่อสาร 

ประชาสมัพันธบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษคลอบคลมุรปูภาพ วีดีโอ ลิงก 

1.5.3 เฟสบุค หมายถึง เครือขายเว็บสังคมออนไลนทีส่ามารถติดตอและเปลี่ยนขอมูลและใช

เปนชองทางในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมลูกบักลุมเปาหมาย 

1.5.4 เฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง เว็บไซตเครือขายสงัคม

ออนไลนเพือ่ใชในการสือ่สารขอมลูตางๆหลกัสูตรหรือกจิกรรมทีท่างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  

วอลลสตรทีอิงลิช และบริติช เคานซิล จัดทําข้ึนใหกับผูบริโภค 

1.5.5 การตลาดดิจิทลั หมายถึง เครื่องมือสําหรบัการทําการตลาดที่ใชในการติดตอสื่อสาร

ประชาสมัพันธสรางแบรนดกบักลุมเปาหมายโดยใชเครื่องมอือิเลก็ทรอนิกสเชนคอมพิวเตอรโนตบุค 

สมารทโฟน 

1.5.6 รูปแบบการโปรโมท หมายถึง การใชรูปภาพ ขอความหรืวิดีโอมาลงโปรโมทธุรกจิสอน

ภาษาอังกฤษ 

1.5.7 สงผลตอการมสีวนรวม หมายถึง เน้ือหาหรือรปูแบบทีจ่ัดทําข้ึนแลวผูบริโภคใหความ

สนใจมสีวนรวมกบัเน้ือหาหรือรูปแบบน้ัน เชน ทําการ Like Comment Share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและประเภทเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมของผู้บริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ” ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกันภายใต้กรอบของการวิจัยเพื่อน าเสนอทฤษฎีแนวคิดตลอดจน
แนวทางด้านต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเชิงเนื้อหา Content Marketing 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์มีหลายประเภทได้แก่ประเภทแหล่งข้อมูลให้ความรู้ (Data/ 
Knowledge) เช่น Wikipedia ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (Community) เช่น Facebook 
Twiiter ประเภทสื่อ (Media) เช่น YouTube ประเภทเกมส์ออนไลน์ (Online Game) เช่น 
Raknarok ประเภทฝากภาพ (Photo Management) เช่น Multiply ประเภทซื้อขาย (Business/ 
Commerce) เช่น eBay ฯลฯ (เศรษฐพงศ ์มะลิสุวรรณ, 2551)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) หมายถึง เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน
โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพ้ืนที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกันมีการให้พ้ืนที่บริการเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการสร้างเครือข่ายส าหรับเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวบทความรูปภาพผลงานเป็น
ที่พบปะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความสนใจร่วมกันรวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Duhe, 2007) 

Biologystem (2556) Social Media คือสื่อยุคใหม่ที่ก าลังเข้ามามีบทบาทส าคัญในทุก
วงการทั้งชีวิตประจ าวันและการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสื่อที่นิยมใช้สื่อสารการตลาด 
เพ่ือการโปรโมทและท ากิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ในหลาย ๆ รูปแบบ 
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Marketing Oops (2552) ได้อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มี
ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารเขียนเล่าเรียบเรียงเนื้อหาเรื่องราวจากประสบการณ์พร้อมบทความรูปภาพและวิดีโอ
ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองท าขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออ่ืน ๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของ
ตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ 

วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ (2224) ให้นิยามเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เครื่องมือประชาสัมพันธ์
ที่มีรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการแสดงถึงความเป็น
ตัวตนออกมาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ลักษณะนี้เริ่มจากการเป็นสมาชิกใส่ประวัติของตนเองแล้วหาเพ่ือน
เข้ามาในเครือข่ายใช้งานส าหรับสื่อสารกับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรือหาเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้าย ๆ 
กันเพราะเว็บไซต์ไม่จ ากัดพรมแดนหรือระยะทางผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเป็นเพ่ือนกับคนที่อาศัย
อยู่อีกฝั่งของโลกได้ 

อดิเทพ บุตราช (2223) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถงึ กลุ่มคนที่รวมกันเป็น
สังคมและท ากิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ และมีการแพร่
ขยายด้วยรูปแบบของการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารท ากิจกรรมต่าง 

ดังนั้นสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึงสื่อยุคใหม่ที่เข้ามามีบทบาทเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารโปรโมทหรือท ากิจกรรมร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถ
เชื่อมโยงได้ทุกท่ีทั่วมุมของโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสามารถแชร์รูปภาพและวีดีโอไปยัง
ผู้อื่นอีกด้วยประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล 

2.2.1 ความหมายของการตลาดดิจิทัล 
การตลาดดิจิทัลคือการตลาดสมัยใหม่ที่น าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมสามารถท า

การสื่อสารโฆษณา โปรโมทการขายหรือประกาศข้อมูลข่าวสารขององค์กร แบรนด์หรือสินค้าให้กับ
กลุ่มเป้าหมายสามารถท าการวัดผลข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น จ านวนคนสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ จ านวน
คนเข้าเว็บไซต์ จ านวนคนกดดูข้อมูลรายละเอียดของแบรนด์หรือสินค้าและสามารถก าหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ทางแบรนด์หรือองค์กรต้องการท าการสื่อสารได้อีกด้วย 

Wertime และ Fenwick (2008) ให้ความหมายไว้ว่าการตลาดที่ผ่านช่องทางสื่อสารแบบ
ดิจิทัลเป็นการตลาดสมัยใหม่ซึ่งสามารถระบุตัวเลขของผู้ใช้งานท าให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้
แบบสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) และน าข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารกับลูกค้า
มาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากข้ึนซึ่งการตลาดดิจิทัลสามารถทราบข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ท่ีลูกค้ามีความเห็นหรือความคิดต่อแบรนด์โดยจากการเขียนความเห็นผ่านบนออนไลน์ 
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รงวไล หมื่นสวัสดิ์ (2222) กล่าวไว้ว่า การที่นักการตลาดได้ใช้เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นช่องทางใน
การท าการตลาดเพราะเฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นการสื่อสารสองทางท าให้นักการตลาดสามารถสื่อสารกับ
ผู้บริโภคได้โดยตรงท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) และเป็นการรับฟัง
เสียงจากผู้บริโภคเพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาไปปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคจนเกิดเป็นความผูกพัน
และกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) ในอนาคต 

Reitzen (2007) ให้ความหมายไว้ว่าการส่งเสริมการค้าโดยการใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยในการ
น าข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคท่ีได้จากออนไลน์มาใช้พัฒนาการตลาดขอแบรนด์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.2.2 พฤติกรรมการใช้ดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ตของคนไทย 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน (สพธอ) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)  

ได้ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559 (Thailand Internet User Profile 2016) ยุค4G ทั้ง
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่า คนใช้ดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ตเพื่อ “แชทชมอ่าน” โดยเวลาเฉลี่ย 
การของการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมคือคนดูวีดีโอ
ผ่านทางยูทูป (YouTube) 97.3% เฟสบุ๊ค (Facebook) 94.8% และคนใช้ช่องทางออนไลน์ในการ
พูดคุยผ่านสื่อ (Social Network) อย่างแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 94.6% โดยความถี่ในการใช้งาน 
สื่อสังคมออนไลน์หรือ Social Network พบว่า เฟสบุ๊คเป็นสื่อที่คนนิยมใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ
แรกซึง่ใช้บริการเฟสบุ๊คผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์มือถือ (“พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  
ปี 2559”, 2559) 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) 

เฟสบุ๊คแฟนเพจ คือ เป็นเว็บไซต์ที่เป็นประเภทหนึ่งของเฟสบุ๊คท่ีสามารถให้แบรนด์หรือ
องค์กรสร้างเพจขึ้นมาเพ่ือที่จะได้น ามาประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ข่าวสารข้อมูล สินค้าหรืออ่ืน ๆ 
เป็นต้น สามารถท าการตลาดแบบเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ที่เรียกว่าการท าโฆษณาออนไลน์เป็น
ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างมาก  

เฟสบุ๊คแฟนเพจ คือ รูปแบบหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สร้างข้ึนมาเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายและเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจ านวนมาก (พลอยไพลิน ตองอ่อน, 2558) 
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สุธีรพันธ์ สักรวัต (2554 อ้างใน วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน,์ 2222, หน้า 68-52) กล่าวว่า เฟสบุ๊คแฟน
เพจ (Facebook Fanpages) เปรียบเหมือนภาพลักษณ์ของแบรนด์นักการตลาดสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ส าหรับแบรนด์สินค้าเพ่ือสร้างตัวตนให้กับแบรนด์เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มีชีวิตมี ตัวตนโดยได้ให้
ค าอธิบายไว้ ดังนี้ 

1) สามารถสื่อสารได้บนหน้าเฟสบุ๊คของกลุ่มเป้าหมายสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดของการที่สร้างเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจก็คือเป็นการสร้างโอกาสในการแทรกซึมอยู่บนหน้าเฟสบุ๊คของกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนที่ 
ที่ผู้บริโภคยินยอมแตกต่างจากเครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ 

2) สามารถให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทันเวลาข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันทีทันใด (Real Time) โดยประโยชน์จากจุดนี้ของเฟสบุ๊คช่วยสร้างให้เกิดการ
พูดคุยระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วข่าวสารต่าง ๆ จะมีความสดใหม่
ทันต่อสถานการณ์มากกว่าสื่อดั้งเดิม 

3) ช่วยให้แบรนด์ร่วมพูดคุยสนทนากับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเฟสบุ๊คได้สร้างโอกาสให้กับแบรนด์ให้
มีบทบาทส าคัญในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

เกศริน รัตนพรรณทอง (2222) กล่าวว่า เฟสบุ๊คแฟนเพจคือเพจที่สร้างขึ้นมาเพ่ือจะ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่บุคคลมีความสนใจร่วมกันขณะเดียวกันก็
สามารถใช้เพื่อการโฆษณาสินค้าซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและเป็นอีกช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก 

วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ (2222) กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่นักการตลาดได้ท าการสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ให้กับตราสินค้าเนื่องจากว่าเฟสบุ๊คแฟนเพจสามารถสร้างตัวตนให้กับตราสินค้าได้และเป็นช่องทางที่
นักการตลาดสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

ดังนั้นสรุปได้ว่า เฟสบุ๊คแฟนเพจ คือ การตลาดแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์กับแบรนด์หรือ 
องค์กรเพ่ือใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกกลุ่มเป็นพ้ืนที่ที่ให้แบรนด์หรือ 
องค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น พูดคุย ท ากิจกรรมหรือแม้แต่กลุ่มเป้าหมายมีค าถาม
สอบถามก็สามารถเป็นช่องทางที่สอบถามค าถามได้อย่างรวดเร็วช่องทางหนึ่งสามารถควบคุมงบใน
การท าโฆษณาได้ 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ทีท่ าให้ผู้ที่
เป็นสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดการรับรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับเจ้าของตราสินค้า
โดยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (พลอยไพลิน ตองอ่อน, 2558) 
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Sudden (2003 อ้างใน อรรถชัย วรจรัสรังส,ี 2556) กล่าวว่า เนื้อหาสารบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์คือการสร้างความมีตัวตนของผู้ใช้ที่ต้องการจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เดียวกันได้รับรู้นอกจากนี้ยังสามารถมีการแสดงความคิดเห็นข้อความต่าง ๆ ทัง้ภาพเสียง
และวิดีโอไว้ให้สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วอีกด้วย 

พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2220) ได้จ าแนกรูปแบบเนื้อหาสารในการสื่อสารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ดังนี้ 

ข้อความหรือตัวอักษร (Text) คือข้อความที่น าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
รูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามต้องการแล้วยังสามารถก าหนดลักษณะของการ
ปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการน าเสนอได้อีกด้วย 

ภาพนิ่ง (Still Image) คือ ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพถ่ายภาพวาดและภาพลายเส้น
เป็นต้นภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรทั้งนี้เนื่องจากภาพ
จะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมาย
ได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรเท่านั้นซึ่งตัวอักษรจะมีข้อจ ากัดด้านความแตกต่างของแต่ละ
ภาษาแต่ภาพสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น
โทรทัศน์หนังสือ พิมพ์หรือวารสารวิชาการเป็นต้น 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือ ภาพกราฟฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้าง จิตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม 

เสียง (Sound) คือ องค์ประกอบส าคัญของมัลติมีเดียโดยจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญา
ดิจิทัลซึ่งสามารถเล่นซ้ ากลับไปกลับมาได้ด้วยการใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับการ
ท างานด้านเสียงเพ่ือท าให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจ 
และน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือ
ภาพนิ่งนั่นเองดังนั้นเสียงจึงถือเป็นรูปแบบที่จ าเป็นส าหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถน าเข้าเสียงผ่านทาง
ไมโครโฟนแผ่น ซีดีดีวีดีเทปและวิทยุเป็นต้น 

ภาพวิดีโอ (Video) คือการน าเสนอข้อความหรือรูปแบบภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบ
กับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่ารูปแบบชนิดอื่น ๆ ท าภาพวิดีโอสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

Hilliard (2012 อ้างใน เกศริน รัตนพรรณทอง, 2222) ได้ศึกษาการใช้เฟสบุ๊คแฟนเพจ 
พบว่ารูปแบบของเนื้อหาสารที่โพสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีดังนี้ 

ข่าวสารต่าง ๆ (News) คือ เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่น่าสนใจในขณะนั้น 
การถามค าถาม (Question) คือ การถามค าถามที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขององค์กร 
รูปภาพ (Photos) คือ รูปภาพต่าง ๆ 
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วิดีโอ (Videos) คือ การโพสต์วิดีโอลงไปโดยตรงหรือโพสต์วิดีโอที่มาจากเว็บไซต์ยูทูปเรื่อง
ต่าง ๆ (Anecdote) คือ การแชร์เรื่องสั้น ๆ ที่น่าสนใจ 

ลิงก ์(Link) คือ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแฟนเพจอ่ืน 
โฆษณาสินค้าหรือบริการ (Advertisement of Services/ Events) คือ การประกาศแจ้ง

โฆษณาของสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
การตอบรับ (Feedback) คือ การแสดงความคิดเห็นตอบกลับโพสต์ต่าง ๆ ขณะที่เว็บไซต์

เฟสบุ๊คได้ระบุรูปแบบของข้อมูลที่สามารถโพสต์บนหน้าแฟนเพจได้ ดังนั้น 
1) กิจกรรมการนัดหมาย (Event) คือ การเชิญให้เข้าร่วมงานหรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น

โดยมีการระบุรายละเอียดเป็นค าเชิญที่ ผู้รับค าเชิญสามารถตอบรับหรือปฏิเสธค าขอได้ 
2) ลิงก ์(Links) คือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่ืนโดยเป็นการเชื่อมโยงจากต าแหน่งหนึ่งไปยัง

อีกต าแหน่งหนึ่งของเอกสารเดียวกันหรือต่างเอกสารกันบนอินเทอร์เน็ตอาจมีข้อความและรูปภาพ
เป็นต้น 

3) การเขียนบันทึก (Note) คือ การเขียนบันทึกเพ่ือแชร์หรือเล่าเรื่องราวแก่คนอ่ืน ๆ 
4) รูปภาพ (Photo) คือรูปภาพต่าง ๆ อาจมีข้อความก ากับร่วมด้วย 
5) เหตุการณ์ส าคัญ (Milestones) คือ การโพสต์รูปแบบหนึ่งที่แสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรม

ที่ส าคัญ ๆ โดยมีการระบุวันเวลาไว้ซึ่งสามารถย้อนกลับไปโพสต์แก้ไขหรือเพ่ิมได้เช่นวันเกิดครบรอบ 
การก่อตั้งองค์กรเป็นต้น 

6) การถามค าถาม (Questions) คือ การสร้างแบบสอบถามเพ่ือขอความคิดเห็นของผู้ใช้
สมาชิกโดยมีตัวเลือกให้โหวตและแสดงผลลัพธ์ที่มีผู้ใช้งานเลือกมากท่ีสุดเป็นผลลัพธ์ของแบบส ารวจ 

7) การอัพเดทสถานะ (Status Updates) คือ การโพสต์ข้อความต่าง ๆ ผ่านหน้าวอล (Wall) 
8) วิดีโอ (Videos) คือ การอัพโหลดหรือแชร์ไฟล์วิดีโอและอาจมีข้อความประกอบร่วมด้วย 
ดังนั้นสรุปได้ว่า เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายรูปแบบหลายประเภทที่สามารถออกแบบ

เนื้อหาพร้อมทั้งรูปแบบให้เกิดความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายได้โดยเนื้อหาสารสามารถออกแบบได้ทั้ง
กิจกรรมข้อมูลข่าวสารของแบรนด์และองค์กรหรือแม้กระทั่งเนื้อหาสารเชิงให้ความรู้ที่เป็นของตัวสินค้า
หรือความรู้รอบตัวเพ่ือเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา Content Marketing 

Growthbee (2558) ให้นิยามของการตลาดแบบเน้นเนื้อหา Content Marketing ไว้ว่าเป็น
เทคนิคด้านการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยใช้การเผยแพร่และส่งต่อเนื้อหาที่คุณค่าต่อผู้อ่านซึ่งเป็นลูกค้า
เป้าหมายซึ่งหวังให้กลุ่มเหล่านี้ได้กลับมาใช้สินค้าเราในอนาคตส าหรับเนื้อหาหรือ Content ที ่
กล่าวถึงในนี้จะเป็นเนื้อหาที่ปรากฏสื่อใดก็ได้จะขอยกตัวอย่างประเภทสื่อที่ได้รับความนิยมดังนี้ 
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บทความ คือ เนื้อหาเชิงข้อเขียนที่บันทึกลงในเว็บไซต์หรือเขียนลงในเฟสบุ๊คซึ่งเป็นได้ทั้ง
เนื้อหารูปแบบที่มีความหมายยาวหรือในรูปแบบสั้น ๆ 

กราฟฟิก คือ การน าข้อเขียนยาวมีรายละเอียดเยอะหรือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปท าความเข้าใจได้
ยากมาสร้างเป็นกราฟฟิกให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายเช่นในรูปแบบ Infographics ซึ่งก าลังได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากกระทั่งมีบริษัทที่รับเปิดสอนท าโดยเฉพาะ 

วีดีโอเป็นเนื้อหาอีกหนึ่งรูปแบบที่ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศไทย
รวมถึงในต่างประเทศโดยเฉพาะช่องทางท่ีผ่าน Facebook หรือ YouTube ซึ่งสามารถท ารายได้และ 
สร้างชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี 

Wishpond (2556) กล่าวว่า การใช้รูปภาพและรูปการ์ตูนเข้ามาช่วยประกอบจะสามารถสร้าง
แรงดึงดูดและสร้างความสนใจได้มากนอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในแฟนเพจ 

ธวัชชัย สุวรรณสาร (2226) ได้กล่าวไว้ว่าการท่ีจะสร้างให้การตลาดเชิงเนื้อหาให้มีความ
น่าสนใจจะต้องมีอยู่ด้วยกัน 2 อย่างดังนี้ 

1) ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้อ่ืน 
2) ต้องมีความกล้าที่จะน าเสนอความคิดใหม่ ๆ และมีจุดยืนเป็นของตัวเอง 
3) ต้องเชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้เข้ากับการตลาดเชิงเนื้อหาได้ 
4) ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน 
5) ต้องเชื่อมโยงจุดเด่นของตราสินค้าให้เข้ากับการตลาดเชิงเนื้อหา 
สิ่งที่ส าคัญในการสร้างการตลาดเชิงเนื้อหาคือการสร้างเนื้อหาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในกลวิธีทาง 

ด้านการตลาดในการสร้างและเผยแพร่ความส าคัญรวมถึงคุณค่าของเนื้อหาทางด้านการตลาดเพื่อที่ 
จะสร้างความดึงดูดใจ (Attract) การครอบครอง (Acquire) และความเกี่ยวพันธ์ (Engage) ต่อ
ผู้บริโภคและเพ่ือที่จะนิยามและท าความเข้าใจในสิ่งที่ขับเคลื่อนการกระท าที่จะส่งผลต่อผลประโยชน์
ของผู้บริโภคโดยวัตถุประสงค์ของการตลาดเชิงเนื้อหาคือการสร้างความน่าสนใจและการจดจ า 
(Attract and Retain) ให้กับผู้บริโภคด้วยการสร้างการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีคุณค่าและตรงประเด็น 
อยู่เสมอ ๆ (Content Marketing Institute, n.d.)  

ดังนั้นสรุปได้ว่า การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) คือ การท าการตลาดท าเน้น
เนื้อหาเป็นหลักในการน ามาสื่อสารกับผู้บริโภคสามารถสื่อสารได้หลายรูปแบบเช่นวีดีโอกราฟฟิก
รูปภาพและบทความเป็นต้นซึ่งการตลาดเนื้อหาจะเน้นสื่อสารด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมีคุณภาพ 
มากกว่าการขายสินค้าเพ่ือมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาใช้บริการหรือมีส่วนร่วมในอนาคตหาก
วางแผนจัดท าเนื้อหาที่มีคุณค่าให้ประโยชน์กับผู้บริโภคก็จะก่อให้เกิดความสนใจและการส่วนร่วม 
จากผู้บริโภคได้ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เกศริน รัตนพรรณทอง (2222) ได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน

การตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้สารประชาสัมพันธ์
เพ่ือสนับสนุนการตลาดครบทั้ง 5 ประเภทบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ได้แก่ข้อมูลทั่วไป โฆษณาออนไลน์ 
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เน้นการตลาด การส่งเสริมการขายออนไลน์และการมปฏิสัมพันธ์ 
ออนไลน์โดยพบสารประเภทการส่งเสริมการขายออนไลน์มากที่สุด (ร้อยละ 78.54)  

สิริลดา นาดี (2559) ศึกษารูปแบบเนื้อหาการสื่อสารและการตอบสนองบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
ผลิตภัณฑ์ความงาม กรณีศึกษาเฟสบุ๊คแฟนเพจ: Oriental Princess Society, Merrezca และ BSC 
Cosmetology จากผลการศึกษาพบว่า ประเภทเนื้อหาที่น าเสนอผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Oriental 
Princess Society ปรากฏว่าสัดส่วนของเนื้อหาที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 คือ โปรโมชั่นซึ่ง 
เนื้อหาดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารที่พบว่าเนื้อหาที่มีค่าเฉลี่ย 
Engagement สูงที่สุดก็คือ โปรโมชั่น แต่ในเนื้อหาที่พบเป็นอันดับที่ 2 คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน า
ร้านอาหาร/ อาหาร กลับมีค่าเฉลี่ย Engagement ต่ ากว่าเนื้อหาประเภท ค าคม/ คติสอนใจ (ท่ีอยู่ใน
อันดับที่ 3) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Oriental Princess Society ต้องการจะ
โพสต์เนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวกับเรื่องของสินค้าหรือโปรโมชั่นก็ควรเพิ่มเนื้อหาประเภทค าคม/ คติสอนใจ
เข้าไปเพ่ือจะช่วยท าให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารเนื้อหานั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและแนวคิด
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (ประเภทคอนเทนต์บน Facebook จากผลการศึกษาแนวคิดเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (ประเภทคอนเทนต์บน Facebook) ที่น าเสนอผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Oriental Princess 
Society ปรากฏว่าสัดส่วนแนวคิดท่ีพบมาเป็นอันดับที่ 1 คือ เนื้อหาประเภท Infographics ซึ่งก็เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่า 89 แนวคิดท่ีมีค่าเฉลี่ย Engagement สูงที่สุด
มาเป็นอันดับที่ 1 คือ เนื้อหาประเภท Infographics รองลงมาเป็นอันดับที่ 2 คือ เนื้อหาประเภท 
Photo ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการท่ีเฟสบุ๊คแฟนเพจ Oriental Princess Society เน้นเลือกใช้เนื้อหา
ประเภท Infographics นั้นเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว) 

ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการ
ตอบสนองบนเพจเว็บท่องเที่ยวกรณีศึกษาเพจเฟสบุ๊คเว็บ Chillpainai” พบว่า 1) วัตถุประสงค์การ
สื่อสารของเนื้อหาบนเพจเฟสบุ๊คเว็บ Chillpainai ปรากฏว่าสัดส่วนของวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ 
พบมากท่ีสุดคือเพ่ือให้ความรอบรู้ล าดับถัดมาเป็นวัตถุประสงค์เพ่ือโน้มน้าวชักจูงในส่วนของปฏิกิริยา
ตอบกลับของผู้รับสารก็พบว่าวัตถุประสงค์การสื่อสารที่มีค่าเฉลี่ย Engagement มากที่สุดเป็นเพื่อ 
ให้ความรอบรู้ด้วยเช่นเดียวกัน รองลงมาเป็นเพ่ือให้ความบันเทิง ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรเน้นการน า 
เสนอวัตถุประสงค์การสื่อสารเพ่ือให้ความรอบรู้เป็นหลักเนื่องจากเมื่อดูผลการวิจัยจะพบว่าทางเพจ
น าเสนอแนวคิดเพ่ือให้ความรอบรู้มากท่ีสุดซึ่งแฟนเพจมีค่าเฉลี่ยปฏิกิริยาตอบกลับต่อวัตถุประสงค์



16 

ประเภทนี้มากท่ีสุดเหมือนกัน 2) จากการศึกษากลยุทธ์การสร้างและตรึงความสนใจของเนื้อหาบนเพจ
เฟสบุ๊คเว็บ Chillpainai พบว่ามีการใช้กลยุทธ์ในรูปแบบการกระท ามากที่สุด ล าดับถัดมาเป็นกลยุทธ์
ในรูปแบบความเป็นจริงซึ่งสลับกับปฏิกิริยาตอบกลับของผู้รับสารพบว่ากลยุทธ์การสร้างและตรึงความ
สนใจที่มีค่าเฉลี่ย Engagement สูงที่สุดคือกลยุทธ์ในรูปแบบความเป็นจริงและรองลงมาจึงเป็นกลยุทธ์
ในรูปแบบการกระท า ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่านอกจากจะตรึงความสนใจด้วยการน าเสนอเนื้อหาที่หลาก 
หลายเป็นหลักแล้วควรเพิ่มการน าเสนอเนื้อหาแบบความเป็นจริงให้มากขึ้นเพราะการตรึงความสนใจ
รูปแบบดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยปฏิกิริยาตอบกลับของแฟนเพจมากท่ีสุดซึ่งมากกว่าแบบการกระท าที่ 
ถูกน าเสนอมากที่สุดถึงหนึ่งเท่าตัว  

พลอยไพลิน ตองอ่อน (2558) การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของร้านเคนทักกีฟรายด์ ชิกเคน ประเทศไทย (KFC) พบว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอ
เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปภาพโดยการมุ่งเน้นที่รูปจริงและรูปการ์ตูน พบว่า เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของ KFC จะมีการโพสต์รูปเมนูอาหารของ KFC และภาพตัวการ์ตูนไว้ในภาพเดียวกันเพ่ือให้สมาชิก
แฟนเพจได้รับรู้และเป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้ส าหรับผู้ที่ได้อ่านโพสต์ในแฟนเพจและการ
มุ่งเน้นที่รูปการ์ตูน พบว่า เฟสบุ๊คแฟนเพจของ KFC มีการน ารูปการ์ตูนเพื่อมาสร้างความเพลิดเพลิน
และความบันเทิงส าหรับผู้ที่ติดตามในเฟสบุ๊คแฟนเพจของ KFC ที่เปรียบเสมือนเพ่ือนในเฟสบุ๊ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหรูปแบบการนําเสนอและประเภทเน้ือหาสาร ที่สงผลตอการม ี

สวนรวมของผูบริโภคบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

รูปแบบการนําเสนอที่ใชในการสื่อสารและสงผลตอการมสีวนรวมบนเฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาประเภทเน้ือหาสารที่ใชในการสือ่สารและสงผลตอการมสีวนรวมบน 

เฟสบุคแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยเรื่องน้ีเปนการศึกษาวิจัยแบบ Mixed Method โดยการนําขอมลูจากเฟสบุค 

แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของ 2 สถาบัน มาทําการวิเคราะหเน้ือหาเชิงคุณภาพดวย 

วิธีการจําแนกและจัดระบบขอมูลโดยการนําขอมูลที่เกบ็มาจาํแนกและจัดหมวดหมูพรอมทัง้นําขอมลู 

ไดเก็บบันทึกมาเปรียบเทียบกันและวิเคราะหเน้ือหาเชิงปรมิาณ  โดยทําการเกบ็รวบรวมขอมลูทัง้เน้ือหา

และรปูแบบที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษทัง้ 2 สถาบัน ทาํการโพสตลงแฟนเพจเฟสบุคลงในตาราง

บันทึกขอมลู (Coding Sheet) และทําการนับจํานวนของประเภทเน้ือหา รูปแบบ และการมสีวนรวม

ของผูบริโภค Like Comment Share  

 

3.2 แหลงขอมูล 

แหลงขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจัยครัง้น้ีมุงศึกษาเฟสบุคแฟนเพจวอลล 

สตรีทอิงลิช ที่เปนหน่ึงในสถาบันภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพระดับโลกซึง่มียอดผูติดตาม 1,349,076 ราย  

ซึ่งเปนเฟสบุคแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีจํานวนสาขาในประเทศไทย 11 สาขา 

และเฟสบุคแฟนเพจบริติช เคานซิล สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เปนคูแขงมียอดผูติดตาม 178,960 ราย 

บันทึกขอมลูวันที่ (20 กันยายน พ.ศ. 2560) 

 

3.3 หนวยในการวิเคราะห 

 การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชแกนเรื่อง รูปแบบการนําเสนอและประเภทเน้ือหาสารที่ใชในการ

สื่อสารเปนหนวยในการวิเคราะหพจิารณาจากขอความ รูปแบบ ที่โพสต ตามประเด็นทีก่ําหนดใน

ตารางบันทึกขอมลู 
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3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) หรือแบบบันทึก

ขอมูลทีผู่วิจัยสรางข้ึน ไดแก 

1) แบบบันทึกประเภทเน้ือหาสารบนเฟสบุคแฟนเพจวอลลสตรีทอิงลิช และบริติช เคานซิล 

ซึ่งเปนรปูแบบบันทกึขอมลูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2) แบบบันทึกประเภทรปูแบบที่ใชในการสื่อสารบนเฟสบุคแฟนเพจวอลลสตรทีอิงลิช  

และบริติช เคานซิล ซึง่เปนรูปแบบบันทึกขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

3) แบบบันทึกประเภทเน้ือหารปูแบบทีส่งผลตอการมสีวนรวมของผูบริโภคบนเฟสบุคแฟน

เพจวอลลสตรทีอิงลิช และบริติช เคานซิล 

 

3.5 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการบันทกึครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลมุ

ของเครื่องมือโดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาจงึมีการปรับแกตามขอเสนอแนะหลังจากน้ันจึงนําไปใช

ในการเกบ็รวบรวมขอมลูตอไปและใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก 1) วิเคราะห

เน้ือหาและรปูแบบจากการโพสตในแฟนเพจเฟสบุค 2) สังเกตจําจวน Like Comment Share  

ของเน้ือหาที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษทัง้ 2 สถาบัน ไดทําการโพสต 3) ขอมูลเอกสารอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ 

 

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยมุงทําการศึกษาเกบ็ขอมลูเน้ือหา รูปแบบ ใชในการสื่อสารและสงผลตอการมสีวนรวม

ของผูบริโภคบนเฟสบุคแฟนเพจวอลลสตรทีอิงลิช และบริติช เคานซิล โดยสืบคนขอมลูจากเฟสบุค 

ต้ังแตวันที ่1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมเปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเฟสบุคแฟนเพจ

วอลลสตรทีอิงลิช มีจํานวนทั้งหมด 253 โพสต และเฟสบุคแฟนเพจบริติช เคานซลิ มีจํานวนทัง้หมด 

182 โพสต เพือ่นํามาลงตาราง (Coding Sheet) สําหรับการวิเคราะหเน้ือหา รูปแบบและการมสีวน

รวมของผูโภคและทําการวิเคราะหขอมลูตอไป 

 

3.7 การสรปุวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมลูดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) นําเสนอใน

รูปแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive Analysis)  

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและประเภทเนื้อหาสาร ที่ส่งผลต่อการม ี

ส่วนร่วมของผู้บริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ” ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออก 
เป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการ น าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาสารที ่
ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ใช้เครื่องมือตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ทีผู่้วิจัย
สร้างขึ้น เก็บขอ้มูลจากเฟสบุ๊คแฟนเพจวอลล์สตรีทอิงลิช มีจ านวนโพสต์ทั้งหมด 253 โพสต์ และ
เฟสบุ๊คแฟนเพจบริติช เคานซิล มีจ านวนโพสต์ทั้งหมด 182 โพสต ์ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
– 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยผลการวิจัย มีดังน้ี 
 
4.1 ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใชใ้นการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติส เคานซิล  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก ่ 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและผลการวิเคราะหร์ูปแบบการน าเสนอที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช 
และบริติช เคานซิล โดยรายละเอียดวิเคราะห์ มีดังน้ี 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสือ่สารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซลิ  
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ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงรูปแบบการน าเสนอบนเฟสบุค๊แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
วอลล์สตรีทอิงลิช และบริติช เคานซิล 

 

 
 

ภาพที่ 4.1: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + รปูภาพบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (รูปภาพจริง) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
      
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.2: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + รปูภาพบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (รปูภาพจริง) 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 

 
ภาพที่ 4.3: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + รปูภาพบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (รูปภาพการตูน) (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/.    
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ภาพที่ 4.4: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + รปูภาพบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
  สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (รูปภาพการตูน) (2) 

 

 
ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
 

ภาพที่ 4.5: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + รปูภาพบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
สถาบันสอนภาษาองักฤษบริติช เคานซิล (รปูภาพการตูน) 

 

 
ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 
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ภาพที่ 4.6: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + วดีีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (วีดีโอ) 

 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.7: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบ ข้อความ + วีดีโอ บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (วีดีโอ) 
 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 
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ภาพที่ 4.8: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + วดีีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (Live วีดีโอ) 

 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.9: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ + วดีีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (Live วีดีโอ) 
 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 
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ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
วอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิลในระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า รูปแบบการน าเสนอของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 สถาบัน มีรูปแบบ
การน าเสนอที่คลายคลึงกันโดยรูปแบบการน าเสนอที่เฉลี่ยโพสต์มากสุด ได้แก ่รูปแบบการน าเสนอ
แบบ “ข้อความ + รูปภาพ” จ านวน 369 โพสต ์แบ่งเป็นสถาบนัสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช 
จ านวน 210 โพสต์และสถาบนัสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล จ านวน 158 โพสต ์รองลงมา ได้แก ่
รูปแบบการน าเสนอแบบ “ขอ้ความ + วีดีโอ” จ านวนโพสต์ทั้งหมด 30 โพสต ์แบ่งเป็นสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช จ านวน 9 โพสต ์และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล จ านวน 
21 โพสต ์และล าดับสุดท้ายเป็นรูปแบบการน าเสนอแบบข้อความ จ านวน 3 โพสต ์จากสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล ดังตารางที ่4.1 

เมื่อแยกพิจารณารปูแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารแบบ “ข้อความ + รูปภาพ” บน 
เฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลิชและบริติช เคานซิล พบว่าสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชมุ่งเน้นรูปแบบการน าเสนอแบบรูปภาพการ์ตูนจ านวน 129 โพสต ์
(ร้อยละ 61.43%) มากกว่ารปูแบบการน าเสนอแบบรูปภาพจริงจ านวน 81 โพสต ์(ร้อยละ 38.57%) 
แต่สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มุ่งเน้นรูปแบบการน าเสนอแบบรูปภาพจริงจ านวน 127 
โพสต ์(ร้อยละ 80.38%) มากกว่ารูปแบบการน าเสนอแบบการ์ตูนจ านวน 31 โพสต ์(ร้อยละ 19.62%) 
ดังตารางที ่4.1 

เมื่อแยกพิจารณารปูแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารแบบ “ข้อความ + วีดีโอ” บนเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช และบริติช เคานซิล พบว่า ทัง้ 2 สถาบัน 
มุ่งเน้นรูปแบบการน าเสนอแบบวีดีโอมากกว่าการ Live วีดีโอลงบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งแบ่งจ านวน
การโพสต์ของแต่ละสถาบัน ได้แก ่สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช โพสต์วีดีโอจ านวน  
6 โพสต ์(ร้อยละ 60%) โพสต ์Live วีดีโอจ านวน4 โพสต ์(ร้อยละ 40%) แต่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
บริติช เคานซิล โพสต์วีดีโอจ านวน 14 โพสต ์(ร้อยละ 66.67%) โพสต ์Live วีดีโอจ านวน 3 โพสต ์
(ร้อยละ 33.33%) ดังตารางที่ 4.1 

จากข้อมูลที่เกบ็ได้จะเห็นได้ว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบัน มุ่งเน้นการใช้รูปแบบ 
การน าเสนอแบบ “ข้อความ + รูปภาพ” มากกว่ารูปแบบการน าเสนอแบบ “ข้อความ + วีดีโอ”  
โดยทั้ง 2 สถาบัน มุ่งเน้นรูปแบบการน าเสนอแบบรูปการ์ตูนเนื่องจากเป็นรูปแบบน าเสนอที่สามารถ
ออกแบบตัวการ์ตูนให้ตรงตามเนื้อหาได้และมีสีสันท าให้รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจและเป็นที่
สะดุดตามากยิ่งขึ้น 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลลส์ตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล  

 

ตารางที่ 4.2: ตารางแสดงรูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุค๊แฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล 

 

 
 

ภาพที่ 4.10: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (ข้อความ + รปูภาพ) 

 

 
ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.11: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (ข้อความ + วดีีโอ) 

 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.12: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (ข้อความ + รูปภาพ) 
 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 
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ภาพที่ 4.13: ตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (ข้อความ + วดีีโอ) 

 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุค๊แฟนเพจของสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล ในระยะเวลา 3 เดอืน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่ารูปแบบที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุดของทั้ง 2 สถาบัน 
ได้แก่ รูปแบบการน าเสนอแบบ “ข้อความ + รูปภาพ” มีจ านวนคนกด Like ทั้งหมด 87,797 Like 
จ านวนคน Comment ทั้งหมด 3,435 Comment มีจ านวนคน Share ทั้งหมด 1,008 Share 
รองลงมา คือ รูปแบบการน าเสนอแบบ “ขอ้ความ + วีดีโอ” มีจ านวนคนกด Like ทั้งหมด 1,747 Like 
จ านวนคน Comment ทั้งหมด 72 Comment มีจ านวนคน Share ทั้งหมด 481 Share และล าดับ
สุดท้าย คือ รปูแบบการน าเสนอแบบ “ข้อความ” มีจ านวนคนกด Like ทั้งหมด 27 Like จ านวนคน 
Comment ทัง้หมด 6 Comment มีจ านวนคน Share ทั้งหมด 0 Share ดังตารางที่ 4.2 
 เมื่อแยกพิจารณารูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมแบบ “ขอ้ความ + รูปภาพ” 
บนเฟสบุค๊แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
บริติช เคานซิล มีจ านวน Like ทั้งหมด 77,906 Like มากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท
อิงลิชที่มีจ านวน Like ทั้งหมด 9,891 Like และมีจ านวน Comment ทัง้หมด 1,925 Comment  
มากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรทีอิงลิชที่มีจ านวน Comment ทั้งหมด 1,510 
Comment  แต่เมื่อดูจ านวน Share แล้ว พบว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชมีจ านวน 
Share ทั้งหมด 522 Share ซึ่งมากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล ที่มีจ านวน Share 
ทั้งหมด 486 Share ดังตารางที ่4.2 
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 เมื่อแยกพิจารณารูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมแบบ “ขอ้ความ + วีดีโอ” บน
เฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษบรติิช 
เคานซิล มีจ านวน Like Comment และ Share มากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช
ทั้งหมด ได้แก ่จ านวน Like ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มีจ านวนทั้งหมด 1,385 
Like จ านวน Like ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรทีอิงลิช มีจ านวน Like ทั้งหมด 362 Like  
จ านวน Comment ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มีจ านวนทั้งหมด 54 Comment 
จ านวน Comment ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชมีจ านวน Comment ทั้งหมด  
18 Comment และ จ านวน Share ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มีจ านวนทั้งหมด 
442 Share จ านวน Share ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชมีจ านวน Share ทั้งหมด 
39 Share ดังตารางที ่4.2 
 เมื่อแยกพิจารณารูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมแบบ “ขอ้ความ” บนเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่ามีเพียงสถาบันบริติช เคานซิล สถาบนั
เดียวที่มีการโพสต์รูปแบบการน าเสนอแบบข้อความโดยมีจ านวน Like ทั้งหมด 27 Like และจ านวน
การ Share ทั้งหมด 6 Share ดังตารางที ่4.2 

จากข้อมูลที่เก็บได้จะเห็นได้ว่ารูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของทั้ง 2 สถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษนั้นผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมต่อรูปแบบการน าเสนอแบบ “ข้อความ + รปูภาพ” มากกว่า
รูปแบบการน าเสนอแบบ “ขอ้ความ + วีดีโอ” โดยผู้บริโภคให้ความสนใจรูปแบบการน าเสนอ ด้วยการ
มีส่วนร่วมต่อการกด Like พร้อมทั้ง Comment และท าการ Share ต่อให้ผู้บรโิภคท่านอื่น ได้เห็นและ
ส่งผลให้มีส่วนร่วมตามมาอีกด้วย  

ดังนั้นจะเห็นได้หากท าการออกแบบรูปแบบการน าเสนอที่มีสีสันเป็นทีส่ะดุดตาด้วยตัวการ์ตูน 
สีพื้นหลังหรือแม้กระทั้งการวางรูปแบบของตัวอักษรก็จะท าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึน้และหากออก 
แบบรูปแบบการน าเสนอให้มคีวามสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารก็จะท าให้ผู้บริโภคมีความสนใจ
และมีส่วนร่วมต่อรูปแบบการน าเสนอนัน้ด้วย 
 
4.2 ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนรว่มบนเฟสบุ๊
คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลิชและบริติส เคานซิล  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารตอนนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก ่ผลการวิเคราะห์
เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติชเคานซิล โดยรายละเอียดวิเคราะห์ มีดังน้ี 
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4.2.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลิชและบริตชิ เคานซิล  
 
ตารางที่ 4.3: ตารางแสดงเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน 

ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิและบริติช เคานซิล 
 

 
 
ภาพที่ 4.14: ตัวอยา่งเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน 

ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (หลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.15: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน 
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิ (Tips) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

  

ภาพที่ 4.16: ตัวอยา่งเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
วอลล์สตรีทอิงลิช (สาระความรู้) (1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 



32 

ภาพที่ 4.17: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
วอลล์สตรีทอิงลิช (สาระความรู้) (2) 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.18: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

วอลล์สตรีทอิงลิช (กิจกรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.19: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน 
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิ (Quote) 

 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.20: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน 

ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิ (วันส าคัญ) 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.21: ตัวอยา่งเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (หลักสูตร) 

  

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 

 
ภาพที่ 4.22: ตัวอยา่งเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

บริติช เคานซิล (สาระความรู้) 
 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริตชิ เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 
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ภาพที่ 4.23: ตัวอยา่งเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (กิจกรรม) 

 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 

 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษา อังกฤษ

วอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล ในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า เนื้อหาสารที่ทั้ง 2 สถาบัน ได้ท าการโพสต์เพื่อใช้ในการสือ่สารเมื่อรวม
จ านวนการโพสต์ของทั้ง 2 สถาบัน แล้วมีจ านวนรวมทั้งหมด 402 โพสต ์และจะเห็นไดว้่าเนื้อหาสาร 
ที่มีการโพสต์เฉลี่ยมากทีสุ่ดเป็นล าดับที ่1 คือ เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” มีจ านวนรวมทั้งหมด 
136 โพสต ์ล าดับที ่2 คือ เนือ้หาสารประเภท “สาระความรู้” มีจ านวนทั้งหมด 112 โพสต ์ล าดับที ่3 
คือ เนื้อหาสารประเภท “หลักสูตร” มีจ านวนทั้งหมด  77 โพสต ์ล าดับที ่4 คือ เนื้อหาสารประเภท 
“Tips” มีจ านวนทั้งหมด 49 โพสต ์ล าดับที ่5 คือ เนื้อหา สารประเภท “Quote” มีจ านวนทั้งหมด  
26 โพสต ์และล าดับสุดท้าย คือ เนื้อหาสารประเภท “วันส าคัญ” มีจ านวนทั้งหมด 2 โพสต ์  
ดังตารางที ่4.3 
 เมื่อแยกพิจารณาเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารประเภท “หลักสูตร” บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มีจ านวน
การโพสต์ทั้งหมด 47 โพสต ์(ร้อยละ 25.82%) มากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชที่
มีจ านวนการโพสต์ทั้งหมด 30 โพสต ์(ร้อยละ 13.64%) ดังตารางที ่4.3 
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 เมื่อแยกพิจารณาเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารประเภท “Tips” บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่า มีเพียงสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช 
ที่ท าการโพสต์เนื้อหาประเภท Tips น้ี โดยมีจ านวนการโพสต์ 49 โพสต์ (ร้อยละ 22.27%) ดังตาราง
ที่ 4.3 
 เมื่อแยกพิจารณาเนือ้หาสารที่ใช้ในการสื่อสารประเภท “สาระความรู้” บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มี
จ านวนการโพสต์ทั้งหมด 76 โพสต ์(ร้อยละ 41.76%) มากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท
อิงลิช ที่มีจ านวนการโพสต์ทั้งหมด 36 โพสต ์(ร้อยละ 6.36%) ดังตารางที ่4.3 
 เมื่อแยกพิจารณาเนือ้หาสารที่ใช้ในการสื่อสารประเภท “กิจกรรม” บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรทีอิงลิชมีจ านวน
การโพสต์ทั้งหมด 77 โพสต ์(ร้อยละ 35%) ซึ่งมากกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  บริติช เคานซิล ที่มี
จ านวนการโพสต์ทั้งหมด 59 โพสต ์(ร้อยละ 32.42%) ดังตารางที่ 4.3 
 เมื่อแยกพิจารณาเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารประเภท “Quote” และ “วันส าคัญ” บน
เฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของทั้ง 2 สถาบัน พบว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
บริติช เคานซิล ไม่มีการโพสต์เนื้อหาสารนี้มีเพียงสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรทีอิงลิช ที่มีการ
โพสต์เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” จ านวน 26 โพสต ์(ร้อยละ 11.82%) และเนื้อหาสารประเภท 
“วันส าคัญ” จ านวน 2 โพสต์ (ร้อยละ 0.91%) ดังตารางที่ 4.3 
 จากข้อมูลที่เกบ็ได้จะเห็นได้ว่าเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารของสถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 
2 สถาบัน จะพบว่าเนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” ทั้ง 2 สถาบัน จะใช้ในการสื่อสารมากที่สุดเพราะ
เป็น เนื้อหาสารที่เปน็แบบค าถามปรายเปิดหรือเป็นเนื้อหาสารที่เป็นค าถามให้ผู้บริโภคท าการเลือก
ค าตอบ ถัดมาคือเนื้อหาสารประเภท “สาระความรู้” โดยทั้ง 2 สถาบัน จัดท าเน้ือหาประเภทนี้ที่
คล้ายคลึงกัน คือ ให้สาระความรู้ในเรื่องต่าง ๆ กับผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น เขียนภาษาอังกฤษให้เร็ว
ท าอยา่งไร ค าศัพท์และประโยคที่น่าสนใจส าหรับการท่องเที่ยว (ดังภาพที่ 4.20) ท าใหผู้้บริโภคได้
สาระความรู้และประโยชน์จากเนื้อหาสารนี ้เนื้อหาสารประเภท “หลักสูตร” เป็นเนื้อหาสารที่ทั้ง  
2 สถาบัน ใช้สื่อสารส าหรับ โปรโมทสถาบัน และเนื้อหาสารประเภท Tips Quote วันส าคัญจะเห็น
ได้ว่ามีเพียงสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช จดัท าเน้ือหาสารประเภทนี้เท่านั้นอาจเป็น
เพราะทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล ได้จัดท าเนือ้หาสารเหล่านี้รวมกับเนื้อหาสาร
ประเภท “สาระความรู้” ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาสารประเภท “Tips” ที่เป็นเนื้อหาสารเกี่ยวกับ
ค าศัพท์ (ดังภาพที ่4.13) ที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิ ได้จัดท าขึ้นแต่ส่วนของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล จะจัดท าขึ้นอยู่ในเนื้อหาสารประเภท “สาระความรู”้
ยกตัวอย่างค าศัพท์ส าหรับทอ่งเที่ยว (ดังภาพที่ 4.20) 
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 4.2.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนรว่มบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบัน สอนภาษาอังกฤษวอลลส์ตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล  

 

ตารางที่ 4.4: ตารางแสดงเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบ๊คแฟนเพจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล 
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ภาพที่ 4.24: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน                   
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (หลักสูตร) 

 

 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.25: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 

สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (Tips) (1) 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 



39 

ภาพที่ 4.26: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิ (Tips) (2) 

 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.27: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 

สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (สาระความรู้) 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.28: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (กิจกรรม) 

 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.29: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (Quote) 

 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 

 
ภาพที่ 4.30: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 

สอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช (วันส าคัญ) 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท อิงลิช. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/wse.thailand/. 
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ภาพที่ 4.31: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (หลักสูตร) 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 

 
ภาพที่ 4.32: ตัวอยา่งเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน 

สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (สาระความรู้) 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 
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ภาพที่ 4.33: ตัวอย่างเนื้อหาสารที่ส่งผลตอ่การสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล (กิจกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เฟสบุ๊คแฟนเพจสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคาน์ซิล. (ม.ป.ป.). สืบค้นจาก 
https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand/. 

 
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลชิและบริติช เคานซิล ในระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  
พ.ศ. 2560 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า เนื้อหาสารที่ทั้ง 2 สถาบัน พบว่า เนื้อหาสารที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมที่มีจ านวนคนกด Like เฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก ่ล าดบัที่ 1 คือ เนื้อหาสารประเภท 
“หลักสูตร” ทีม่ี จ านวนรวมทั้งหมด 42,686 Like ล าดับที ่2 คือ เนื้อหาสารประเภท “สาระความรู”้  
ที่มีจ านวนรวมทั้งหมด 25,017 Like และล าดับที ่3 คือ เนือ้หาสารประเภท “กิจกรรม” มีจ านวนรวม
ทั้งหมด 18,609 Like เนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่มีจ านวนคน Comment เฉลี่ยมากที่สุด  
3 ล าดับ ได้แก ่ล าดับที ่1 คือ เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” ทีม่ีจ านวนรวมทั้งหมด 3,295 
Comment ล าดับที ่2 คือ เนื้อหาสารประเภท “หลักสูตร” ทีม่ีจ านวนรวมทั้งหมด 81 Comment 
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และล าดับที่ 3 คือ เนื้อหาสารประเภท “สาระความรู้” ทีม่ีจ านวนรวมทั้งหมด 63 Comment และ
เนื้อหาสารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่มีจ านวนคน Share เฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับ ไดแ้ก่ เนื้อหาสาร
ประเภท “หลักสูตร” ทีม่ีจ านวนรวมทั้งหมด 643 Share ล าดับที ่2 คือ เนื้อหาสารประเภท“สาระ
ความรู”้ ทีม่ีจ านวนรวมทั้งหมด 383 Share และล าดับที ่3 คือ เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม”   
ที่มี จ านวนรวมทั้งหมด 221 Share 

เมื่อแยกพิจารณาเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ “หลักสูตร” 
“สาระความรู”้ และ “กิจกรรม” พบว่า สถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล มีจ านวนคนกด 
Like และท าการ Share เยอะกว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลิช เมื่อศึกษาจึงอาจ
วิเคราะห์ได้ว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล อาจจะท าการโฆษณาบนออนไลน์เพื่อท า 
การโปรโมทหลักสูตรกับผู้บรโิภคให้ได้รับรู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตรที่ทางสถาบันต้อง 
การสื่อสารทั้ง 3 ประเภท พบว่า เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” มีจ านวน Comment เยอะที่สุด 
เนื่องจากเป็นเนื้อหาสารที่ให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในเนื้อหาสารด้วยเน้ือหาสารแบบประโยคค าถาม 
หรือให้หาค าศพัท์ (ดังภาพที ่4.25-4.26) ท าให้ผู้บริโภคมสี่วนร่วมในการตอบค าถามหรือท ากิจกรรม
ตามเน้ือหาสารที่สื่อสารนั้น 

เมื่อแยกพิจารณาเนื้อหาสารทีส่่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์
สตรีทอิงลิช จดัท าเพ่ือใช้สื่อสารแต่สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล ไม่ได้จัดท าเนื้อสาร
ประเภทเหล่านี้ ได้แก ่เนื้อหาสารประเภท “Tips” “Quote” และ “วันส าคัญ” พบว่า เนือ้หาสารที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทั้ง Like Comment Share มีจ านวนมากที่สุด คือ เนื้อหาสารประเภท 
“Tips” เนื่องจากเนื้อหาสารประเภทนี้เป็นประเภทที่บอก Tips ของเรื่องต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Tips 
การสะกดค าศัพท์หรือการออกเสียงค าศัพท์ (ดังภาพที ่4.23) ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและ
สามารถน าเนื้อหาสารประเภทนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 

จากข้อมูลที่เกบ็ได้จะเห็นได้ว่าหากสถาบันสอนภาษาอังกฤษจัดท าเน้ือหาสารประเภท 
“กิจกรรม” จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมต่อการเล่นกิจกรรมที่ทางสถาบนัจัดท าเนื้อหาสารนั้นและ
หากสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล จัดท าเน้ือหาสารประเภท “Tips” เพิ่มขึ้นก็จะท าให้
เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจมคีวามหลากหลายในเนื้อหาสารที่ใช้สื่อสารและเปน็
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
 
 
  



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอและประเภทเนื้อหาสาร ที่ส่งผลต่อการม ี

ส่วนร่วมของผู้บริโภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ” ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น  
2 ส่วน ตามวัตถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและสง่ผลต่อการมี 
ส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาสารที่ใช้ใน 
การสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ใช้เครื่องมือตารางบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ 
เก็บข้อมูลจากเฟสบุ๊คแฟนเพจวอลลส์ตรีทองิลิช มีจ านวนโพสต์ทั้งหมด 253 โพสต ์และเฟสบุ๊คแฟนเพจ 
บริติช เคานซิล มีจ านวนโพสต์ทั้งหมด 182 โพสตต์ั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยท าการสรุปผลวิจัยทั้งหมดตามข้อมูลในตารางแสดงผลเพื่อตอบวัตถุประสงค ์2 ส่วน 

คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาประเภทเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและสง่ผลตอ่การมี
ส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและสง่ผลต่อการมีส่วนร่วม
บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5.1: สรุปจ านวนการโพสต์ตามรูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและจ านวนการมี 
ส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 

 
 จากการศึกษารูปแบบการน าเสนอรูปแบบการน าเสนอเพ่ือใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล ปรากฏว่าสัดส่วนของรูปแบบการ
น าเสนอที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบัน มุ่งเนน้มากที่สุดมีความสอดคล้องคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 
รูปแบบการน าเสนอแบบ “ข้อความ + รูปภาพ” ที่ทั้ง 2 สถาบัน จัดท าเพ่ือใช้เป็นรูปแบบของการ
สื่อสารเนื่องจากเป็นรูปแบบที่สามารถออกแบบการจัดวางของรูปการ์ตูน สีสันและตัวหนังสือ เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจและเป็นทีส่ะดุดตาได ้สว่นรูปแบบการน าเสนอที่ที่ทั้ง 2 สถาบัน จัดท าเพ่ือใช้ในการ
สื่อสารน้อยที่สดุ ได้แก ่รูปแบบการ น าเสนอแบบ “ข้อความ” จากการศกึษา พบว่ามีเพียงสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล จัดท ารูปแบบการน าเสนอแบบ “ข้อความ” เพียงสถาบันเดียวและรูปแบบ
การน าเสนอแบบนี้เมื่อท าการโพสต์เนื้อหาไม่มีจุดเด่นที่ท าให้น่าสนใจและมีความสะดุดตาเนื่องจากมี 
แต่ตัวหนังสือแบบข้อความเท่านั้น ท าให้รูปแบบประเภท “ข้อความ” นีท้างสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
บริติช เคานซิล จะจัดท าขึ้นเฉพาะรูปแบบของเนื้อหาส าหรับการประกาศข่าวสารต่าง ๆ ของทาง
สถาบันเท่านั้น เช่น ประกาศวนัหยุดท าการเนื่องในวันส าคัญ เป็นต้น  

จากการศึกษารูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษวอลลสตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล พบว่า รูปแบบการน าเสนอที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมมากทีสุ่ดโดยมีคนเข้ามาท าการกด Like มีส่วนร่วมในการ Comment และเกดิความชอบ 
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โดยท าการ Share ต่อเพื่อให้คนอื่นรับรู้ต่อนั้น คือ รูปแบบการย าเสนอแบบ “ข้อความ +  รูปภาพ” 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการน าเสนอที่น าการ์ตูนมาออกแบบเพ่ือถ่ายทอดตามเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร 
สร้างความสะดุดตาด้วยสีสันและท าให้เกิดจุดสนใจกับเนือ้หาที่ต้องการสื่อสารด้วยการออกแบบการ
วางตัวอักษร  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊
คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
 
ตารางที่ 5.2: สรุปจ านวนการโพสต์ตามเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ 

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 
จากการศึกษาเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบนัสอนภาษาอังกฤษ

วอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล พบว่าเนือ้หาสารที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษนิยมมากที่สุด 
ได้แก่ เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่สามารถสรา้งให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได ้
โดยเนื้อหาสารประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาแบบค าถามให้ทายค าศัพท์ให้ท าการแตง่ประโยคหา
ค าศัพท์จากกิจกรรมที่ออกแบบซึ่งคนจะชอบและเกิดความสนใจในการเลน่กิจกรรมที่จัดท าขึ้น 

ส าหรับเนื้อหาสารประเภท “สาระความรู้” เป็นที่นิยมล าดับที่ 2 ที่ทางสถาบันสอนภาษา 
อังกฤษวอลลส์ตรีทอิงลชิและบริติช เคานซิล ท าการโพสตเ์นื้อหาสารประเภทนี้เป็นเนื้อหาที่เสริมสร้าง
ความรู้ต่อผู้บริโภคน าเรื่องที่เป็นความรู้รอบตัวหรือเรื่องที่น่าสนใจมาแนะน า ยกตัวอย่างเช่น ค าศัพท์
น่ารู้ส าหรับการไปเที่ยวเขียน CV สมัครงานอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพ เป็นต้น  
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 ส าหรับเนื้อหาสารประเภท “หลักสูตร” เป็นเนื้อหาสารล าดับที่ 3 ที่ทางสถาบันสอนภาษา 
อังกฤษวอลลสตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล ท าการโพสต์โดยเนื้อหาประเภทนี้ทางสถาบันทั้ง 2 สถาบัน
จัดท าขึ้นเพื่อสื่อสารถึงหลักสูตรที่ทางสถาบันเปิดรับสมัครหรือหลักสูตรกจิกรรมพิเศษทีท่างสถาบัน
จัดท าขึ้น ยกตัวอย่างเช่น รับสมัครหลักสูตรการติวเข้มสอบ IELTS หลักสูตรกิจกรรมพาไปอิงลิชแคมป ์
ที่ประเทศอังกฤษ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่า มีเนื้อหา 3 ประเภท ที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทองิลิช 
จัดท าแต่เพียงสถาบันเดียว ได้แก ่เนื้อหาสารประเภท “Tips” “Quote” และ “วันส าคัญ” ซึ่งเนื้อหา
ประเภท “Tips” เป็นเนื้อหาแบบการแนะน าเทคนิคต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เทคนิคการใช้ค าศัพท์ใน
การแต่งประโยคแนะน าค าศัพท์หมวดหมู่ของการท่องเที่ยว เป็นต้นเนื้อหาประเภท “Quote” เป็น
เนื้อหาที่น าค าคมหรือประโยคที่เป็นคติสอนใจน ามาจัดท าในรูปแบบค าคมทั้งแบบภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษและเนื้อหาสารประเภท “วันส าคัญ” เป็นเนื้อหาประกาศถึงวันส าคัญต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย  

ดังนั้นจากการศึกษา พบว่าหากทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีการจัดท าเนื้อหาหลาย 
ประเภทก็จะท าให้มีความหลากหลายในการโพสต์มากขึ้นท าให้เนื้อหาไมจ่ าเจ ไม่น่าเบ่ือและสร้าง
ประโยชน์หลาย ๆ ด้านให้กับผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มีเพียง
เนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารแค่ 3 ประเภท แต่ในขณะที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช  
มีเนื้อหาสารทีใ่ช้ในการสื่อสาร 6 ประเภท ท าให้สามารถมีเนื้อหาท าการโพสต์ได้เยอะมากกว่าสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล 
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ตารางที่ 5.3: สรุปจ านวนการโพสต์ตามเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

 

 
ผลการศึกษาเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่มีคนเขา้มากด Like เฉลี่ย 3 ล าดับมากที่สุด 

ได้แก่ เนือ้หาสารประเภท “หลักสูตร” ล าดับถัดมา คือ เนือ้หาสารประเภท “สาระความรู้” และเนื้อหา
สารประเภท “กิจกรรม” หากวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บในตาราง (ดังตารางที่ 5.3) จะเห็นได้ว่าจ านวน 
Like ของทั้งเนื้อหาสารทั้ง 3 ประเภทนี้ สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล มีจ านวน Like ที่สูง
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กว่าสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช แต่เมื่อดูจ านวน Like ที่เฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิช ก็พบว่าทั้งเนื้อหาสารทั้ง 3 ประเภทนี้ก็เป็นเนื้อหาสารที่ 
คนกด Like มาก ที่สุดเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความสนใจต่อเนื้อหาที่สื่อสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพราะผู้บริโภคมีความสนใจในหลกัสูตรที่ทางสถาบันมรีวมถงึผู้บริโภคมีความสนใจกับเนื้อหา 
ที่ให้ประโยชน์อย่างเน้ือหาสารประเภท “สาระความรู้” เพื่อน าความรู้เหล่านี้ไปใช่ต่อในชีวิตประจ าวัน
และเป็นความรู้รอบตัวอีกด้วยและผู้บริโภคยังชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากที่ทาง สถาบันได้จัดท าขึ้น 

ผลการศึกษาเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่มีคนเขา้มา Comment  มากที่สุด คือ 
เนื้อหาสารประเภท “กิจกรรม” เนื่องจากเป็นเนื้อหาทีใ่ห้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในเนื้อหานั้นได้ 
โดยการให้เข้ามาตอบค าถาม แต่งประโยค หรือเล่นกิจกรรมตามที่ออกแบบเนื้อหานั้น ดังนั้นเนื้อหา
ประเภทนี้จึงเป็นเนื้อหาที่สร้างความปฏิสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคและสถาบันสอนภาษาอังกฤษไดห้ากทาง
สถาบันออกแบบเนื้อหาและน ากิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในเนื้อหาด้วยก็จะท าให้เนื้อหามีความ
น่าสนใจและผูบ้ริโภคเกิดความสนใจอีกด้วย 

ผลการศึกษาเนื้อหาสารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมที่มีคนเขา้มา Share เนื้อหาต่อมากที่สุด 
จากจ านวนรวมของทั้ง 2 สถาบัน ได้แก ่เนือ้หาสารประเภท “หลักสูตร” ถัดมาคือเนือ้หาประเภท 
“สาระความรู”้ หากแยกวิเคราะห์แต่ละสถาบัน พบว่าจ านวนการ Share เนื้อหาเฉลี่ยมากสุดของ
สถาบันวอลล์สตรีทอิงลิช เป็นเนื้อหาสารประเภท “สาระความรู”้ แต่สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช 
เคานซิล เป็นเนื้อหาสารประเภท “หลักสูตร” ทีม่ีจ านวนการ Share เยอะที่สุดตามจ านวนรวมตามที่
แสดงในตาราง (ดังตารางที่ 5.3)  
 
5.2 การอภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลครั้งนี้ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการ
สื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษา 
ประเภทเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและสง่ผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊คแฟนเพจของสถาบันสอน 
ภาษาอังกฤษ  

5.2.1 รูปแบบการน าเสนอทีใ่ช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีสว่นร่วม
ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติชเคานซิได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยรวมพบว่าส่วนใหญ่เป็นรปูแบบการน าเสนอแบบ ข้อความ+ รูปภาพ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการที่โพสต์รูปแบบการน าเสนอแบบรูปภาพนั้นในมุมของผู้บริโภคหากเห็นรูปภาพก็จะเกิด
ความสนใจเปน็อันดับแรกและมีผลต่อการปฏิสัมพันธ์ในการมีส่วนร่วมโดยการกด Like Comment 
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และท าการ Share ต่อให้เพ่ือนหรือคนรู้จักได้เห็นต่อซึ่งสอดคล้อง พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2550) ได้
จ าแนกเนื้อหาสารในการสื่อสารผ่านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ไว้ว่าภาพน่ิง (Still Image) คือ ภาพที่ไม่
มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพถ่ายภาพวาดและภาพลายเส้นเป็นต้นภาพน่ิงนับว่ามีบทบาทต่อระบบงาน
มัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรทั้งนี้เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการ
มองเห็นได้ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร
เท่านั้นซึ่งตัวอักษรจะมีข้อจ ากัดด้านความแตกต่างของแต่ละภาษาแต่ภาพสามารถสื่อความหมายได้
กับทุกชนชาติภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์หนังสือพิมพ ์หรือวารสารวิชาการ
เป็นต้น 

ส่วนการวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอแบบรูปภาพที่ทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์ 
สตรีท อิงลิช และบริติช เคานซิล มุ่งเน้นคือรูปแบบการน าเสนอแบบรูปการ์ตูนมากกว่ารูปภาพจริง 
เมื่อออกแบบการน าเสนอแบบรูปภาพการ์ตูนยิ่งท าให้รูปแบบเกิดความน่าสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น
เนื่องจากรูปแบบการ์ตูนท าให้เกิดความสะดุดตาในตัวการ์ตูนและสีสันของตัวการ์ตูนยิ่งเพิ่มความ
น่าสนใจน่ามองซึ่งสอดคล้องกับ Growthbee (2558) ที่กล่าวไว้ว่า กราฟฟิก คือ การน าข้อเขียน 
ยาวมีรายละเอียดเยอะหรือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปท าความเข้าใจได้ยากมาสร้างเป็นกราฟฟิกให้ดูน่าสนใจ
และเข้าใจง่ายเช่นในรูปแบบ Infographics ซึ่งก าลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกระทั่งมีบริษัทที ่
รับเปิดสอนท าโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้อง Wishpond (2556) กล่าวว่า การใช้รูปภาพและรูปการ์ตูน 
เข้ามาช่วยประกอบจะสามารถสร้างแรงดึงดูดและสร้างความสนใจได้มาก นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่ม 
การมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในแฟนเพจ  

5.2.2 ประเภทเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมบนเฟสบุ๊ค 
แฟนเพจของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  

จากผลการศึกษาประเภทเน้ือหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริติช เคานซิล ได้ออกแบบเน้ือหาสารที่มีสอดคล้อง
คล้ายคลึงกันอยู ่3 ประเภท คือ เนื้อหาสารประเภท หลักสูตรกิจกรรม สาระความรู้ ซึ่งโดยร่วมส่วน
ใหญ่พบว่าเนื้อหาสารประเภทกิจกรรมส่งผลให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับเฟสบุ๊คแฟนเฟจของสถาบัน 
สอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบัน และเนื้อหาสารประเภทหลักสูตรก็เป็นเนื้อหาสารประเภทหนึ่งที่ทาง
สถาบันสอนภาษาอังกฤษน ามาใช้สื่อสารถึงกิจกรรมหรือขา่วสารของสถาบันท าให้ก่อเกิดการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได ้สอดคล้องกับ รงวไล หมื่นสวัสดิ ์(2552) กล่าวไว้ว่า การที่นักการตลาด
ได้ใช้เฟสบุ๊คแฟนเพจเป็นช่องทางในการท าการตลาดเพราะเฟสบุค๊แฟนเพจเป็นการสื่อสารสองทาง 
ท าให้นักการตลาดสามารถสือ่สารกบัผู้บริโภคได้โดยตรงท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้า 
(Brand Awareness) และเป็นการรับฟังเสียงจากผู้บริโภคเพื่อน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รบัมาไปปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งจะสามารถสร้าง
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ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคจนเกิดเป็นความผูกพันและกลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
Loyalty) ในอนาคต สอดคลอ้งกับ วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน ์(2554) กล่าวไว้ว่า สาเหตุที่นักการตลาดได้ 
ท าการสร้างเฟสบุ๊คแฟนเพจให้กับตราสินค้าเนื่องจากว่าเฟสบุ๊คแฟนเพจสามารถสร้างตัวตนให้กับ 
ตราสินค้าได้และเป็นช่องทางที่นักการตลาดสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการน าเสนอที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

คือ รูปแบบภาพการ์ตูนเพ่ือให้รูปแบบเป็นที่น่าสนใจมีความหลากหลายในการออกแบบรูปการ์ตูนท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและมสี่วนร่วมในการกด Like Comment และ Share ต่อเพื่อใหผู้้อื่น
ได้รับรู้ต่อ ดังนั้นหากท าการออกแบบรูปแบบที่ตรงตามความสนใจของผูบ้ริโภคก็จะส่งผลให้แบรนด์ 
หรือองค์กรได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

พบว่า จากการวิจัยครั้งนีเ้นื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารและส่งผลตอ่การมีส่วนร่วม คือ เนื้อหา
ประเภทสร้างความบันเทิงให้ความรู้ที่มีประโยชนแ์ละข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภค ดังนั้นแบรนด ์
หรือองค์กรควรโพสต์เนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้รอบตัวในเรื่องต่างและเพิ่มความบันเทิงท า
ให้ยิ่งเกิดความน่าสนใจแกผู่้บริโภคพร้อมทั้งหมั่นคอยอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รายละเอียดของ
สถาบันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรูแ้ละจะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อไป 
ในการท าการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลของรูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาสารที่ใช้ในการ

สื่อสารและส่งผลต่อการมสี่วนรว่มของสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีทอิงลิชและบริตชิ เคานซิล 
ในช่วงเวลาสั้น ๆ หากมีการท าครั้งต่อไปผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เยอะขึ้นจากเดิม และท าการ 
ศึกษาวิจัยช่องทางในการสื่อสารของสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลากหลายช่องทางมากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น เว็บไซต ์(Website) Line Official Account เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกับช่องทางที ่ทางสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษทั้ง 2 สถาบันนี ้ใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพร้อมทั้งควรศึกษาวิจัยสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษสถาบันอื่น ๆ เพิ่มขึ้น อย่างเช่น สถาบันสอนภาษาอังกฤษขนาดย่อมแต่ผู้บริโภค 
ให้ความสนใจรวมถึงควรมีการศึกษารูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาสารที่ใช้ในการสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้บริโภคแบบเชิงลึกเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มุมมองของผู้บริโภคในแงข่องความคิดและความรู้สึกต่อการมี
ส่วนร่วมจากผู้บริโภคเพื่อให้ได้ถึงประโยชน์กับการออกแบบการการน าเสนอรูปแบบและเนื้อหาสาร 
ให้ตรงตามความสนใจพร้อมทัง้เกิดความหลากหลายครอบคลุมกับรูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาสาร
ที่จะใช้ในการสื่อสารทุกประเภท 
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และด้วยพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคมีความหลากหลายและการตลาดดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันสมัยทันความสนใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคดังนั้นผู้วิจัยควรท าการติดตาม
ข่าวสารข้อมูลของการตลาดดิจิทัลอยู่ตลอดเวลาเพื่อน ามาปรับใช้วิเคราะห์ประมวลผลกับงานวิจัย
เพื่อให้มีประสทิธิภาพสูงสุด 
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