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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาถึงประเภทของเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารที่ มีการนาเสนอผ่านทาง
เฟซบุ๊ค แฟนเพจของร้ านเสริ มสวยสัต ว์เลี้ ยงในประเทศไทย 2) ศึ กษารู ปแบบกลยุทธ์ในการน าเสนอการสื่ อ สาร
ออนไลน์ของร้ านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยงในประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งเป็ นการ
วิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และบันทึ กข้อมูลลงในตารางรหัส (Coding Sheet) เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 10 Facebook Fanpage โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกจาก 1) เฟสบุ๊คแฟนเพจของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง
ในประเทศไทยที่มีปริ มาณการกดไลค์มากที่สุด10 อันดับแรก โดยมาจากการค้นหาคาว่า "pet grooming" และ 2) ร้านที่
ผ่านการคัดเลือกมานั้นต้องเปิ ดเฟสบุ๊คแฟนเพจมาก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2560 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
เป็ นความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1) กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 3 กลยุทธ์แรกที่ใช้มาก
ที่สุดเรี ยงตามลาดับ (1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (2) การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การ และ (3) กลยุทธ์
การส่งเสริ มการขาย 2) รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด 3 รู ปแบบแรกที่ใช้มากที่สุดเรี ยงตามลาดับ (1) ประเภท
ข้อความ (Text) (2) ประเภทลิงค์ (Link) และ (3) ประเภทรู ปภาพ 3) ปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสาร มีรูปแบบมากที่สุด
เรี ยงตามลาดับ (1) การกดถูกใจ (Like) (2) การแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) และ (3) การแสดงความคิดเห็น (Comment) 4)
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 รู ปแบบแรกที่ใช้มากที่สุดเรี ยงตามลาดับ คือ (1) เป็ นการสื่ อสารเนื้อหามากกว่าเน้นแบ
รนด์ (2) เป็ นการสื่ อสาร 2 ทางหรื อสื่ อสารแบบเปิ ด และ (3) เป็ นการสื่ อสารแบบ Active Involvement และ 5) เทคนิค
การทาตลาดเชิงเนื้อหา 3 เทคนิคหลักที่ใช้มากที่สุดเรี ยงตามลาดับ (1) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน (2) มีวตั ถุประสงค์
ทางการตลาด และ (3) มีการเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้
ABSTRACT
The objective were to 1) explore of the content of the information that is presented through the Facebook
fanpage of Pet Grooming in Thailand; and 2) explore the strategy proposed in the communication's online of Pet
Grooming in Thailand. This is quantitative research which use the content analysis and record the information in coding
sheet. Data was collected with the 10 Facebook Fanpage samples which were selected using inclusion criteria from 1)
Facebook fanpage of Pet Grooming with the top ten quantity pressing “like” which the searching word “pet grooming”;
2) Facebook Fanpage must open before August 1st, 2017. Data was analyzed by descriptive statistic of frequency and
percentage. Research result found that 1) Content Marketing Strategies: the topmost 3 strategies use by order (1)
provide information, (2) to promote and encourage the purchase or use, and (3) the promotion strategy; 2) Presentation
form of content marketing: the topmost 3 form use by order (1) Text, (2) Link, and (3) Photo; 3) Reaction of the
audience: the topmost 3 pattern by order (1) Like), (2) Share, and (3) Comment; 4) The use of online social networks:
the topmost 3 by order (1) a communications content rather than focus on the brand, (2) a 2-way communication, and
(3) a communication of Active Involvement; and 5) Technique for marketing content: 3 main techniques most used
sequentially (1) a clear and easy to understand language, (2) marketing purposes, and (3) linked issues that are of
interest to the content.
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บทนา
การเพิ่ ม ขึ้ น ของจ านวนผูใ้ ช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ในปั จ จุ บัน ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของโฆษณาทาง
อินเทอร์ เน็ตด้วยในทิศทางเดียวกัน จะเห็นว่าหลายบริ ษทั ทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมในประเทศไทยนั้น ล้วนมีหน้า
ร้านออนไลน์ท้ งั สิ้ น เนื่ องจากนักธุ รกิ จและนักการตลาดเหล่านั้นมองเห็ นถึงโอกาสที่ ดีในการสื่ อสารและการเข้าถึง
ลูกค้าผ่านทางโฆษณาออนไลน์ ซึ่งการทาการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ประกอบไปด้วยปั จจัยหลัก 7 ประการ
ที่จะนาไปสู่การประสบความสาเร็ จ (บิสิเนสไทย, 2549) นัน่ คือ (1) กระแสจากต่างประเทศ ทั้ง Google และ Yahoo นั้น
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจากรายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้น (2) จานวนผูใ้ ช้อีเมล์ของไทยที่เพิ่มสูงขึ้น (3) จานวนอินเทอร์เนตที่มี
ความเร็ วสูงขึ้นและราคาถูกลง (4) บรอดแบนด์ ต้องเป็ นมากกว่าอินเทอร์เนตความเร็ วสูง ควรมีบริ การอื่นๆ มาด้วย เช่น
IPTV (5) เว็บไซต์ควรมีการออกแบบให้รองรับการใช้งานจากโทรศัพท์เพื่อผูใ้ ช้บริ การที่เพิ่มขึ้น (6) การใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่ อ การศึ ก ษาและการค้า เพิ่ ม ขึ้ น และ (7) การเพิ่ ม ขึ้ น ของเวบไซต์รั ฐ บาล เพื่ อ ใช้ติ ด ต่อ สื่ อ สารและให้บ ริ ก ารแก่
ประชาชน ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จะสามารถทาให้เว็บไซต์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 9,700 เวบไซต์ ทาให้จานวนปริ มาณโฆษณาที่ลง
โฆษณาตามเวบไซต์ต่างๆ เพิ่มขึ้ นตามได้ด้วย และจากการเปรี ยบเที ยบจานวนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ อิ นเทอร์ เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือ พบว่า มีอตั ราการใช้เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ประเภท โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ซึ่ งมีผใู ้ ช้ประมาณ 16.54 ล้านคน
ในปี 2547 ได้เพิ่มขึ้นเกื อบเท่าตัวคือ 31.86 ล้านคน ในปี 2551 ส่ วนจานวนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน คือ ในปี 2547 มีจานวนผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์ 12.54 ล้านคน และจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต 6.97 ล้านคน แต่ในปี
2551 มีผใู ้ ช้เพิม่ ขึ้นเป็ น 16.99 ล้านคน และ 10.96 ล้านคน ตามลาดับ
เนื่ องจากสื่ อทางอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นสื่ อในรู ปแบบที่สามารถตอบโต้ได้ การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็ นไป
ในลักษณะของการสื่ อสารแบบสองทางมากกว่าช่องทางอื่นๆ การโฆษณาด้วยสื่ อออนไลน์น้ ี ผูโ้ ฆษณาจะสามารถรับรู ้
ข้อมูลต่างๆ ที่ แน่ นอนจากการทาโฆษณาในแต่ละครั้งได้ เช่น จานวนผูเ้ ห็ นสื่ อ, ความคิดเห็ นจากกลุ่มเป้ าหมายหรื อ
ลูกค้า, ข้อมูลของผูช้ มสื่ อ และอื่นๆ อีกมาก ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ มีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการนาไปวิเคราะห์ และเพื่อ
พัฒนาสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการมากขึ้นได้ นอกจากการโต้ตอบได้แล้ว ข้อดีอีกประการหนึ่งของ
สื่ อออนไลน์คือ หากลูกค้าสนใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ ลูกค้าก็จะสามารถสัง่ ซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรื ออาจจะชาระเงิน
ผ่านระบบอีคอมเมิร์ซได้ทนั ที อาจกล่าวได้วา่ สื่ อโฆษณาทางอินเทอร์เนตเป็ นสื่ อที่ทาหน้าที่ได้ครบวงจรตั้งแต่ตน้ จนจบ
คื อ ตั้ง แต่ ส ร้ า งการรั บรู ้ ในตัว สิ นค้า (Awareness), ความสนใจ (Interest), ความต้องการ (Desire), จนกระทั่ง ถึ งการ
ตัดสิ นใจซื้อ (Action)
จากการที่ มีผูค้ นทั่วโลกให้ความสาคัญต่อการใช้อินเตอร์ เน็ตมากขึ้น ส่ งผลให้มีอิทธิ พลอย่างมากในการ
ดารงชี วิต หลายคนเลื อกอิ นเตอร์ เน็ ตเป็ นตัวเลื อกสาคัญในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ เนื่ องจาก
สามารถเปรี ยบเทียบข้อมูลต่างๆ ของสิ นค้าและบริ การในหลายๆ ด้าน บางครั้งการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมี
ราคาถูกกว่า และจากสภาพสังคมปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปที่ขนาดของครอบครัวเล็กลง และมีสงั คมเมืองมากขึ้น ซึ่งใน
สังคมเมืองนั้นคนมักจะอยู่กนั อย่างโดดเดี่ยวและมีวิถีชีวิตแบบตัวคนเดียวเป็ นหลัก ซึ่ งแตกต่างจากในอดี ตที่จานวน
สมาชิ กในครอบครัวมีขนาดใหญ่ ส่ งผลให้มีการนาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น และสัตว์เลี้ยงก็กลายมาเป็ นสิ่ งที่ มีค่าที่
สาคัญของมนุษย์ เห็นได้ชดั เจนจากพฤติกรรมการเลี้ยงที่เปลี่ยนไป ผูเ้ ลี้ยงเริ่ มให้ความสาคัญกับการดูแล ทั้งอาหาร ที่อยู่
อาศัย การรักษาโรคและความสวยงาม รวมถึงกิจกรรมร่ วมต่างๆ มากขึ้น และจากกอดีตจนถึงปั จจุบนั ทัศนคติคนไทยที่
มีต่อสัตว์เลี้ยง ค่อยๆ เปลี่ยนไป โดยเฉพาะช่วง 5 ปี หลัง ไลฟ์ สไตล์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ของคนไทยเปลี่ยนไปจนเห็นได้
ชัด อย่างเช่นสุ นขั จากที่ เคยเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านปล่อยนอนนอกบ้าน บางวันก็คลุกข้าวกับอาหารเหลือๆ มาวางให้กิน วัน
ไหนลืมก็ปล่อยให้หาเศษอาหารกินเอง ต่อมาก็เริ่ มขยับให้เข้ามานอนในบ้าน เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด จากนั้นให้เข้ามานอน
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ในห้องแถมยังนอนเตียงเดียวกัน นอกจากอาหารสัตว์เลี้ยง ที่คดั สรรมาดีแล้ว ก็ยงั มีขนมขบเคี้ยว กระดูกหนังวัว และ
ของเล่นให้แทะยามว่าง นอกจากมี การเลี้ ยงดูอย่างดี ในบ้านแล้ว ผูเ้ ลี้ ยงหลายคนพาสุ นัขไปปรนเปรอนอกบ้าน ทั้ง
อาบน้ าตัดขน ซื้ อสิ นค้า เที่ยวทะเล นวดสปา ว่ายน้ า วิ่งเล่นในสวน พาไปเจอเพื่อนสุ นขั ด้วยกัน ฯลฯยอมจ่ายไม่อ้ นั ราว
กับกลัวว่าสุ นขั จะไม่รักหรื อไม่มีความสุ ข “Love me Love my dog” จึ งเป็ นคากล่าวที่ยืนยันถึงความรัก ความสัมพันธ์
ระหว่างคนรักสัตว์เลี้ยง กับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเขา จึงไม่แปลกใจที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของสัตว์เลี้ยง จะดูแลเอาใจใส่ สัตว์เลี้ยง
ตัวโปรดในเรื่ องอาหารการกิน การฝึ กสอนนิ สัย สุ ขภาพและการป้ องกัน รวมไปถึงการอาบน้ าและการเสริ มสวยสัตว์
เลี้ยง ธุรกิจร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง จึงเกิดขึ้นจากความรัก ความเอาใจใส่ ตราบใดที่คนยังรักสัตว์เลี้ยง ธุรกิจเสริ มสวย
สัตว์เลี้ยง จะยังคงมีการเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต และธุรกิจให้บริ การเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี้ เป็ นธุ รกิจนี้ มีองค์ประกอบ
เริ่ มตั้งแต่อาหาร ยารั กษาโรค ขนม อาหารทานเล่น บริ การอาบน้ าตัดแต่งขน เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย เครื่ องประดับ
โรงแรม สปา เป็ นต้น โดยเฉพาะในปี 2553 ที่ผา่ นมา บริ การด้านเสริ มความงามของสัตว์เลี้ยง จะเป็ นธุรกิจที่มาแรงมาก
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู งกว่ากลุ่มอื่นๆ ในธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วยกัน ประกอบกับพฤติกรรมของผูเ้ ลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีกาลัง
ซื้อเพิม่ ขึ้นเนื่องจากจานวนผูเ้ ลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิม่ ขึ้นและการให้ความรักความเอาใจใส่ในตัวสัตว์เลี้ยงเพิม่ ขึ้น และจากที่ใน
ปั จจุบนั มีการเพิ่มขึ้นของสื่ อโฆษณาออนไลน์เป็ นอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของโฆษณานั้นทาให้เว็บไซต์มีความหลายหลาย
มากขึ้น เนื่ องด้วยรู ปแบบและข้อมูลของเว็บไซต์ที่แตกต่าง เพื่อที่จะตอบสนองต่อบุคคลที่ต่างกัน ทาให้การออกแบบ
รู ปแบบของโฆษณารวมทั้งเนื้ อหาการสื่ อและสารนั้นก็มีความหลากหลาย บางโฆษณาอาจจะกระตุน้ ความสนใจของ
ผูร้ ับสื่ อ และในทางกลับกันบางโฆษณาอาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ราคาญ และทัศนคติในแง่ลบก็เป็ นได้ และจากที่
ปั จจุบนั ธุรกิจหลายๆ ประเภทหันมาให้บริ การและโฆษณาทางสื่ อออนไลน์มากยิง่ ขึ้น ซึ่งธุรกิจร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง ก็
เป็ นธุ รกิ จอี กประเภทที่ หันมาให้ความสนใจในการโฆษณาทางสื่ อออนไลน์เช่นกันและจากที่ ปัจจุบนั ธุ รกิ จหลายๆ
ประเภทหันมาให้บริ การและโฆษณาทางสื่ อออนไลน์มากยิง่ ขึ้น ซึ่งธุรกิจร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง ก็เป็ นธุรกิจอีกประเภท
ที่หนั มาให้ความสนใจในการโฆษณาทางสื่ อออนไลน์เช่นกัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การสื่ อสาร
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผปู ้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่สนใจทา
ธุรกิจร้านเสริ มสวยสาหรับสัตว์เลี้ยง ในการเพิ่มยอดขายของธุรกิจ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงประเภทของเนื้ อหาของข้อมูลข่าวสารที่มีการนาเสนอผ่านทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจของร้านเสริ ม
สวยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารู ปแบบกลยุทธ์ในการนาเสนอการสื่ อสารออนไลน์ของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบกลับของผูบ้ ริ โภคเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเชิงเนื้อหา
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเรื่ องกลยุทธ์ เกีย่ วกับสื่ อออนไลน์
กลยุทธ์ (Strategy) เป็ นวิธีการที่ องค์กรเลือกเพื่อจะดาเนิ นการจากจุดที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบนั เพื่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางในอนาคตที่กาหนดไว้ โดยคาว่ากลยุทธ์เป็ นคาที่ใช้ในวงการธุรกิจ การใช้กลยุทธ์มีมานานแล้วทั้งในด้านทาง
การทหาร และการทาสงคราม ในปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐจะใช้คาว่ายุทธศาสตร์ ส่วนภาคธุรกิจจะนิยมใช้คาว่ากลยุทธ์
(ภัทฑิยา, 2559) แต่ในส่ วนของกลยุทธ์การสื่ อสาร คือ การสื่ อสารที่เน้นอารมณ์ เพื่อโต้ตอบผูร้ ับสารและเป็ นการแสดง
บุ คลิ กอารมณ์ ของผูส้ ่ งสารอี กด้วย ผูส้ ื่ อสารจึ งต้องมี ความเข้าใจในประเด็นจากมุมมองที่ หลากหลาย (Rhetorically
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Sensitive) คล้ายกับผูส้ ่ งสารแบบบู รณาการ เพื่อทาให้ผูร้ ั บสารเกิ ดความคล้อยตามในสารนั้น โดยใช้กลยุทธ์แ บบ
วาทศิ ลป์ และทาให้ผูร้ ับสารเกิ ดความรู ้สึกต่อสารและคู่สื่อสาร กลยุทธ์การสื่ อสารเน้นความสุ ภาพในสังคม คือ การ
สื่ อสารที่ใช้ความสุ ภาพระหว่างผูส้ ่ งสาร เพื่อให้การสื่ อสารไม่เกิดความเสี ยหน้าหรื อเสี ยหายกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง เป็ นกล
ยุทธ์ที่คานึ งถึงสภาพจิ ตใจของคน ธนพัฒน์ (2558) กล่าวว่า กลยุทธ์การสื่ อสารที่ ดีมีลกั ษณะ ดังนี้ 1) กลยุทธ์มีความ
ชัดเจนมีจุดเด่น 2) กลยุทธ์มีการประสานกลไกทุกอย่างเข้ากันได้ และ 3) กลยุทธ์ตอ้ งมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทนั
กับเหตุการณ์
สาหรับหลักการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ประสบความสาเร็ จ กัญชลี (2559) และ สุธีรพันธุ์ (2554)
ได้นาเสนอไว้ดงั นี้ 1) เน้นการสื่ อสารที่เนื้อหาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคมากกว่าเกี่ยวกับแบรนด์ 2) การสื่ อสารที่เน้นให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วม (Engagement) เพื่อให้เกิ ดการแชร์ และบอกต่อ 3) การสื่ อสารแบบ 2 ทางและสื่ อสารแบบเปิ ด และ 4) การ
สื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นแบบ Active Involvement
แนวคิดและทฤษฎีการตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing)
การตลาดเชิงเนื้อหาเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมาและยิง่ มีความสาคัญ
มากในยุคปั จจุบนั เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมัก หาข้อมูลของสิ นค้าหรื อบริ การก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ กลยุทธ์น้ ี เป็ นการสร้าง
เนื้ อหาผสมผสานกับความบันเทิ งเพื่อเผยแพร่ ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่ ตอ้ งการสื่ อสารที่ มีประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภค ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ หรื อเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสิ นค้า และ/หรื อ
สิ นค้าและบริ การในระยะยาว จนนาไปสู่ การบอกต่อในโลกออนไลน์ อภิชจั (2559) ได้ให้ความหมายกับการตลาดเชิง
เนื้ อหาที่ส่งผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าและ/หรื ออยากใช้บริ การ โดยเป็ นการตลาดในรู ปแบบการนาเสนอ
เนื้ อหาที่ตรงจุด สร้างเนื้ อหาให้โดดเด่น มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มคุณค่า ความน่าสนใจ จนผูบ้ ริ โภคเกิดความ
สนใจ และมีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า/บริ การ จนนาไปสู่แรงจูงใจดังกล่าว ตลอดจนเกิดการบอกต่อในโลกออนไลน์
ลักษณะและเทคนิคในการทาตลาดเชิงเนื้อหาที่ดี
Lankow (2011, p. 11 อ้างใน ภานนท์, 2557) ได้อธิบายหลักสาคัญในการทาการตลาดเชิงเนื้อหาไว้ 5 หลักการ
คือ 1) มีการจัดการข้อมูลให้เป็ นข้อมูลที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภค 2) มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด 3) ต้องการ
สร้ างการเปลี่ ย นแปลงหรื อ รั กษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภค 4) ใช้สื่ อ ผ่า นรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น 5) มีการระบุกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
การตลาดเชิงเนื้ อหาได้รับความสนใจจากผูบ้ ริ โภคเป็ นจานวนมากในฐานะแนวทางการสื่ อสารการตลาดใน
สื่ อ ดิ จิ ทัล ที่ สามารถเข้าถึ ง และสร้ างความเชื่ อ มโยงไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคได้ ทั้ง นี้ ธวัช ชัย (2556) กล่ า วว่า แนวทางการ
สร้างสรรค์เนื้ อหาที่ ดีมีความน่ าสนใจ จะต้องมีองค์ประกอบ 5 ข้อ 1) มีคุณค่ามากเพียงพอที่ จะสามารถแก้ไขปั ญหา
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ 2) นาเสนอเนื้ อหาที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง 3) สามารถเชื่อมโยงเรื่ อง
ต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้ 4) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 5) นาเสนอจุดเด่นของแบรนด์ให้เข้ารับ
รู ปแบบของการทาการตลาดเชิ งเนื้ อหา ส่ วน ประสิ ทธิ์ (2560) ได้ให้เทคนิ คในการเขียนสร้ างเนื้ อหา ด้วยเทคนิ คที่
เรี ยกว่า BAB (Before, After, Bridge), PAS (Problem, Agitate, Solve), FAB (Feature, Advantage, Benefit)
ลักษณะของเนื้อหาเชิงการตลาด
ลักษณะของเนื้ อหาเชิงการตลาด หมายถึง ลักษณะและรู ปแบบของเนื้ อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)
ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าในบริ บทต่างๆ เพื่อให้เกิดความถูกใจและติดตามจากกลุ่มเป้ าหมาย
อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม (2556) กล่าวว่า ลักษณะการใช้เนื้ อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) เพื่อ
นาเสนอให้กบั ลูกค้าบนเฟซบุ๊กแฟนเพจมี 4 ลักษณะ คือ 1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร เป็ นการให้เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลสิ นค้า
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ต่างๆ ในด้านการตลาด 2) การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การ เป็ นการนาเสนอรายละเอียดสิ นค้าเพื่อ
สร้างให้เกิดแนวโน้มความต้องการที่จะซื้ อสิ นค้าของลูกค้า 3) การจัดกิจกรรมออนไลน์ เป็ นการให้สมาชิกเข้าร่ วมกิ จ
กรมต่างๆ เช่น เล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น 4) การส่ งเสริ มการขาย เป็ นวิธีการส่ งเสริ มการขายในรู ปแบบต่างๆ เช่น แจก
คูปอง แจกสิ นค้า เป็ นต้น
โดยรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing) บนเฟซบุ๊กแฟนเพจมีลกั ษณะการนาเสนอ
อยู่ 4 รู ปแบบหลักๆ ได้แก่ 1) ประเภทรู ปภาพ (Photo) เป็ นภาพต่างๆ ที่ใช้สื่อสารกับสมาชิก 2) วีดีโอ (Video) เป็ นวีดีโอ
คลิป โฆษณา และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ นาเสนอสมาชิก เช่น YouTube, Facebook Video, Instagram Video เป็ นต้น 3)
ลิงค์ (Link) เป็ นการโพสลิงค์บทความต่างๆบนหน้าแฟนเพจ 4) ข้อความ (Text) เป็ นการนาเสนอข้อความตัวอักษรต่างๆ
รวมไปถึงสัญลักษณ์ แฮชแท็ก เป็ นต้น (อรรถชัย และคณะ, 2556)
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีการศึกษารู ปแบบการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งเป็ น
การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และบันทึกข้อมูลลงในตารางรหัส (Coding Sheet) ในการอธิ บายกลยุทธ์การ
สื่ อสารออนไลน์ของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูล 2
แหล่งด้วยกัน คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยศึกษา 5 ด้าน คือ 1) กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content marketing) 2)
รู ปแบบการนาเสนอการตลาดเชิ งเนื้ อหา 3) ปฏิ กิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การ
แบ่งปั นเนื้อหา (Share) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) 4) การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และ 5) เทคนิคการทา
ตลาดเชิงเนื้อหา ซึ่งดาเนินการเก็บข้อมูลจากการศึกษาใน Facebook Fanpage ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 10 แห่ง โดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่เป็ น Coding Sheet
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดยการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา โดย
ศึกษารวบรวมจากเอกสาร หนังสื อ งานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้อง
3. ระยะเวลาดาเนินการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือน สิ งหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรในการวิจยั เชิงปริ มาณ คือเฟสบุ๊คแฟนเพจของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
2. กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ Facebook Fanpage จานวน 10 แห่งโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) คัดเลือกจากเฟสบุ๊คแฟนเพจของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่มีปริ มาณการกดไลค์มาก
ที่สุด 10 อันดับแรก จานวนไลค์ที่มากที่สุดคือ 122,696 ครั้ง โดยมาจากการค้นหาคาว่า "pet grooming" และ 2) ร้านที่
ผ่านการคัดเลือกมานั้นต้องเปิ ดเฟสบุ๊คแฟนเพจมาก่อนวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ.2560 เนื่ องจากผูว้ ิจยั จะศึกษาข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาการนาเสนอเนื้อหาทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง
ในประเทศไทย เพื่อทราบถึ งประเภทและปริ มาณเนื้ อหาที่ ปรากฏในเฟสบุ๊คแฟนเพจผูว้ ิจัยได้จัดทาตารางลงรหัส
(Coding Sheet) เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ งลักษณะเนื้ อหาจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และจากการสารวจเบื้องต้นของผูว้ จิ ยั โดยตารางลงรหัสแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) กลยุทธ์การตลาด
เชิงเนื้อหา (Content marketing) ส่วนที่ 2) รู ปแบบการนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา ส่วนที่ 3) ปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับ
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สารในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) และการแสดงความคิดเห็ น (Comment) ส่ วนที่ 4)
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และส่วนที่ 5) เทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิจดั เก็บ โดยใช้ตารางลงรหัส
(Coding Sheet) เพื่อเก็บข้อมูลการตลาดเชิงเนื้อหา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1) กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content
marketing) ด้านที่ 2) รู ปแบบการนาเสนอการตลาดเชิงเนื้อหา ด้านที่ 3) ปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารในรู ปแบบของ
การกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ด้านที่ 4) การใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และด้านที่ 5) เทคนิ คการทาตลาดเชิงเนื้อหา โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับประชากรตัวอย่างที่เป็ น
เฟสบุ๊คแฟนเพจ ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง จานวน 10 แห่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลของผูว้ จิ ยั กระทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1)
ศึ กษาเฟสบุ๊คแฟนเพจที่จะทาการวิเคราะห์ โดยเลือกศึ กษาเนื้ อหาทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงใน
ประเทศไทยที่ มีปริ มาณการกดไลค์มากที่ สุด10 อันดับแรก 2. กาหนดประเด็นในการศึ กษาได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและ
เนื้ อหาที่ปรากฏในแฟนเพจ 3. กาหนดคาจากัดความนิยามศัพท์และเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อจะได้มีมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ 4. ทดลองเกณฑ์ที่ทาขึ้น เพื่อช่วยให้ทราบความครอบคลุมตามเนื้ อหา และตรวจสอบความเที่ยงของเกณฑ์ที่
สร้างขึ้น ในที่น้ ีคือตารางลงรหัส (Coding Sheet) ที่สร้างขึ้น 5. ตรวจสอบความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือ 6. ดาเนินการ
วิเคราะห์ และ 7. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่มีการเก็บรวบรวมไว้
แล้ว รวมทั้งหนังสื อ บทความ และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงเนื้อหาที่ได้มีการทาไว้ก่อนหน้านี้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือลงรหัสสาหรับการวิเคราะห์เนื้ อหา และได้นาข้อมูลทั้งหมดมาบันทึก
ในตาราง (Coding Sheet) โดยเก็บข้อมูลการตลาดเชิงเนื้ อหา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1) กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา
(Content marketing) ด้านที่ 2) รู ปแบบการนาเสนอการตลาดเชิ งเนื้ อหา ด้านที่ 3) ปฏิ กิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารใน
รู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) ด้านที่ 4) การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ และด้านที่ 5) เทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหา ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นาเสนอเป็ นความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการวิจยั
1. การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การตลาดเชิงเนื้อหาของร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง 10 แห่ ง
1) กลยุทธ์การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) ตามแนวคิดของ อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คลี่
ฉายา (2556) เมื่อนามาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาจาแนกตามร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง ได้แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่1
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ตารางที่ 1 สรุ ปกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งเลือกใช้มากที่สุด 3 ลาดับแรก
ร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง
จานวน (10 แห่ ง)
ร้ อยละ (%)
อันดับ 1 การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
7
58.33
อันดับ 2 กลยุทธ์การส่งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้อ/ใช้บริ การ
3
25.00
อันดับ 3 มีการใช้กลยุทธ์การส่งเสริ มการขาย
2
16.67
รวม
12
100.00
ตารางที่ 1 กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งเลือกใช้มากที่สุด 3 ลาดับแรก เรี ยงลาดับค่า
ร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร 2) กลยุทธ์การส่งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้อ/ใช้บริ การ และ
3) มีการใช้กลยุทธ์การส่งเสริ มการขาย ตามลาดับ
2) รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาดตามแนวคิดของ อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คลี่ฉายา (2556)
เมื่ อวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิ งการตลาดของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยง 10 แห่ งจาแนกตาม
รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาดได้แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
กลยุทธ์ การตลาดเชิงเนื้อหา

ตารางที่ 2 สรุ ปรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาดที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งเลือกใช้มากที่สุด 3 ลาดับแรก
ร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง
จานวน (10 แห่ ง)
ร้ อยละ (%)
อันดับ 1 ประเภทข้อความ (Text)
7
58.33
อันดับ 2 ประเภทลิงค์ (Link)
3
25.00
อันดับ 3 ประเภทรู ปภาพ (Photo)
2
16.67
รวม
12
100.00
ตารางที่ 2 รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาดที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งเลือกใช้มากที่สุด 3 ลาดับแรก
เรี ยงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ประเภทข้อความ (Text) 2) ประเภทลิงค์ (Link) และ 3) ประเภทรู ปภาพ
(Photo) ตามลาดับ
3) ปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้อหา(Share) และการ
แสดงความคิดเห็น (Comment)เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10
แห่งจาแนกตามปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสาร 3 ประเภทได้แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3
รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด
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ตารางที่ 3 สรุ ปปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share) และการ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งได้รับปฏิกิริยาตอบกลับมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง
จานวน (10 แห่ ง)
ร้ อยละ (%)
10
50.00
6
30.00
4
20.00
20
100.00

ปฏิกริ ิยาตอบกลับของผู้รับสาร
อันดับ 1 การกดถูกใจ (Like)
อันดับ 2 การแบ่งปั นเนื้อหา (Share)
อันดับ 3 การแสดงความคิดเห็น (Comment)
รวม

ตารางที่ 3 ปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่ งได้รับการตอบกลับมากที่สุด 3 ลาดับ
แรก เรี ยงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การกดถูกใจ (Like) 2) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share) และ 3) การแสดง
ความคิดเห็น (Comment) ตามลาดับ
4) การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 4 สรุ ปการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งเลือกใช้มากที่สุด 3 ลาดับแรก
ร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง
จานวน (10 แห่ ง)
ร้ อยละ (%)
10
50.00
9
45.00
1
5.00
20
100.00

การใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
อันดับ 1 เป็ นการสื่ อสารเนื้อหามากกว่าเน้นแบรนด์
อันดับ 2 เป็ นการสื่ อสาร 2 ทางหรื อสื่ อสารแบบเปิ ด
อันดับ 3 เป็ นการสื่ อสารแบบ Active Involvement
รวม

ตารางที่ 4 การใช้เ ครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ที่ ร้ า นเสริ ม สวยทั้ง 10 แห่ ง มี ก ารใช้ม ากที่ สุ ด 3 ล าดับ แรก
เรี ยงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) เป็ นการสื่ อสารเนื้อหามากกว่าเน้นแบรนด์ 2) เป็ นการสื่ อสาร 2 ทางหรื อ
สื่ อสารแบบเปิ ด และ 3) เป็ นการสื่ อสารแบบ Active Involvement ตามลาดับ
5) เทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหา
ตารางที่ 5 สรุ ปเทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหาที่ร้านเสริ มสวยทั้ง 10 แห่งเลือกใช้มากที่สุด 3 เทคนิคแรก
ร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง
เทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหา
จานวน (10 แห่ ง)
ร้ อยละ (%)
อันดับ 1 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
9
42.86
อันดับ 2 มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
6
28.57
อันดับ 2 มีการเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้
6
28.57
รวม
21
100.00
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ตารางที่ 5 เทคนิ ค การท าตลาดเชิ ง เนื้ อ หาที่ ร้ า นเสริ ม สวยทั้ง 10 แห่ ง มี ก ารใช้ม ากที่ สุ ด 3 เทคนิ ค แรก
เรี ยงลาดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 2) มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด และ 3) มี
การเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้ โดยเทคนิคที่ 2 และ 3 มีร้อยละที่เท่ากัน ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบกลยุทธ์ การตลาดเชิงเนื้อหาระหว่ างร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง จานวน 10 แห่ ง
1) กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้ อหา (Content Marketing) ตามแนวคิดของ อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คลี่ฉายา
(2556) เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ งจาแนกตามกลยุทธ์เชิง
เนื้อหา 4 กลยุทธ์ พบว่า
1.1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการใช้กลยุทธ์การทาตลาดเชิงเนื้ อหา
ด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารโดยรวม จานวน 1,862 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้
ดัง นี้ อัน ดับ ที่ 1) DogGloryPetShop ร้ อ ยละ 52.63 อัน ดับ ที่ 2) Cotton Dog Resort ร้ อ ยละ 14.55 และ อัน ดับ ที่ 3)
PetParadisespa ร้อยละ 13.21 ตามลาดับ
1.2) การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การ พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการใช้
กลยุทธ์การทาตลาดเชิ งเนื้ อหาด้านการส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อหรื อใช้บริ การโดยรวม จานวน 860 ครั้ง
จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 28.49
อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ 24.65 และ อันดับที่ 3) Doggiedoo ร้อยละ 16.28 ตามลาดับ
1.3) การจัดกิ จกรรมออนไลน์ พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยง 10 แห่ ง มีการใช้กลยุทธ์การทาตลาดเชิ ง
เนื้อหาด้านการจัดกิจกรรมออนไลน์โดยรวม จานวน 18 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก ได้ดังนี้ อันดับที่ 1) Cotton Dog Resort ร้ อยละ 38.89 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้ อยละ 33.33 และ อันดับที่ 3)
PetParadisespa ร้อยละ 27.78 ตามลาดับ
1.4) การส่ งเสริ มการขาย พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการใช้กลยุทธ์การทาตลาดเชิงเนื้ อหา
ด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวม จานวน 793 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้
ดังนี้ อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 30.90 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ 22.95 และ อันดับที่ 3) Doggiedoo
ร้อยละ 17.65 ตามลาดับ
2) รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิงการตลาด ตามแนวคิดของ อรรถชัย วรจรัสรังสี และ พนม คลี่ฉายา (2556)
เมื่ อวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิ งการตลาดของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยง 10 แห่ งจาแนกตาม
รู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด 4 ประเภท พบว่า
2.1) ประเภทรู ปภาพ (Photo) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการใช้รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหา
เชิ งการตลาดประเภทรู ปภาพ (Photo) โดยรวม จานวน 631 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 38.19 อันดับที่ 2) Doggiedoo ร้อยละ 16.80 และ อันดับที่ 3)
Cotton Dog Resort ร้อยละ 10.94 ตามลาดับ
2.2) ประเภทวิดีโอ (Video) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ง มีการใช้รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิง
การตลาดประเภทวิดีโอ (Video) โดยรวม จานวน 288 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก ได้ ดั ง นี้ อัน ดั บ ที่ 1) Pet Grooming ร้ อ ยละ 63.89 อัน ดั บ ที่ 2) Doggiedoo ร้ อ ยละ 11.11 และ อัน ดั บ ที่ 3)
PetParadisespa ร้อยละ 7.64 ตามลาดับ
2.3) ประเภทลิงค์ (Link) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการใช้รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิ ง
การตลาดประเภทลิงค์ (Link) โดยรวม จานวน 568 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก

1778

HMO36-10
ได้ดัง นี้ อัน ดับ ที่ 1) DogGloryPetShop ร้ อ ยละ 43.31 อัน ดับ ที่ 2) Pet Grooming ร้ อ ยละ 15.85 และ อัน ดับ ที่ 3)
PetParadisespa ร้อยละ 11.44 ตามลาดับ
2.4) ประเภทข้อความ (Text) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการใช้รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหา
เชิ งการตลาดประเภทข้อความ (Text) โดยรวม จานวน 835 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 29.46 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ 20.84 และ อันดับที่
3) Doggiedoo ร้อยละ 14.85 ตามลาดับ
3) ปฏิ กิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) และการ
แสดงความคิดเห็น (Comment) เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10
แห่งจาแนกตามปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสาร 3 ประเภท พบว่า
3.1) ประเภทการกดถูกใจ (Like) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสาร
ในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) โดยรวม จานวน 99,443 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3
อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1) Pet Grooming ร้อยละ 91.91 อันดับที่ 2) Punpun Grooming ร้อยละ 2.90 และ อันดับที่ 3)
Cotton Dog Resort ร้อยละ 1.38 ตามลาดับ
3.2) ประเภทการแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีปฏิกิริยาตอบกลับของ
ผูร้ ับสารในรู ปแบบของการแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) โดยรวม จานวน 56,586 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวน
มากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1) Pet Grooming ร้อยละ 98.64 อันดับที่ 2) Cotton Dog Resort ร้อยละ 0.35
และ อันดับที่ 3) DogGloryPetShop ร้อยละ 0.31 ตามลาดับ
3.3) ประเภทการแสดงความคิดเห็น (Comment) พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีปฏิ กิริยาตอบ
กลับของผูร้ ั บสารในรู ปแบบของการแสดงความคิดเห็ น (Comment) โดยรวม จานวน 60,197 ครั้ ง จาแนกโดยเรี ยง
ตามล าดับ ตามจ านวนมากไปน้ อ ย 3 อัน ดับ แรก ได้ดัง นี้ อัน ดับ ที่ 1) Pet Grooming ร้ อ ยละ 99.01 อัน ดับ ที่ 2)
DogGloryPetShop ร้อยละ 0.46 และ อันดับที่ 3) Cotton Dog Resort ร้อยละ 0.17 ตามลาดับ
4) การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่งจาแนกตามการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4 ประเภท พบว่า
4.1) การสื่ อสารเนื้ อหามากกว่าเน้นแบรนด์ พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการสื่ อสารเนื้ อหา
มากกว่าเน้นแบรนด์ โดยรวม จานวน 882 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 27.89 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ 23.58 และ อันดับที่ 3) Doggiedoo ร้อย
ละ 14.63 ตามลาดับ
4.2) การสื่ อสารเน้นการมีส่วนร่ วม พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ง มีการสื่ อสารเน้นการมีส่วนร่ วม
โดยรวม จานวน 22 ครั้ ง จาแนกโดยเรี ยงตามล าดับตามจานวนมากไปน้อ ย 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ อันดับที่ 1) Pet
Grooming ร้ อ ยละ 36.36 อัน ดับ ที่ 2) Cotton Dog Resort ร้ อ ยละ 27.27 และ อัน ดับ ที่ 3) ThePawpals ร้ อ ยละ 22.73
ตามลาดับ
4.3) การสื่ อสาร 2 ทาง หรื อสื่ อสารแบบเปิ ด พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มีการสื่ อสาร 2 ทาง
หรื อสื่ อสารแบบเปิ ด โดยรวม จานวน 563 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 43.69 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ 14.56 และ อันดับที่ 3) PetParadisespa
ร้อยละ 11.90 ตามลาดับ
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4.4) การสื่ อสารแบบ Active Involvement พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ง มีการสื่ อสารแบบ Active
Involvement โดยรวม จานวน 145 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่
1) Pet Grooming ร้อยละ 83.45 อันดับที่ 2) PetParadisespa ร้อยละ 11.72 และ อันดับที่ 3) Cotton Dog Resort ร้อยละ
3.45 ตามลาดับ
5) เทคนิ คการทาตลาดเชิงเนื้อหา เมื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ งจาแนกตามเทคนิค
การทาตลาดเชิ งเนื้ อหา 15 เทคนิ ค พบว่า มีเทคนิ ค 3 อันดับแรกที่ ใช้มากที่ สุดคือ 1) มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด มี
จานวนรวม 890 ครั้ง 2) เชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้ มีจานวนรวม 883 และ 3) นาเสนอ
จุดเด่นของแบรนด์ให้เข้ากับรู ปแบบของการทาการตลาดเชิงเนื้อหา โดยมีจานวนรวม 852 ครั้ง เมื่อวิเคราะห์รายละเอียด
ทั้ง 3 เทคนิค พบว่า
5.1) มี วตั ถุประสงค์ทางการตลาด พบว่าร้ านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยง 10 แห่ ง มี วตั ถุประสงค์ทางการตลาด
โดยรวม จ านวน 890 ครั้ ง จ าแนกโดยเรี ยงตามล าดับ ตามจ านวนมากไปน้ อ ย 3 อัน ดับ แรก ได้ดัง นี้ อัน ดับ ที่ 1)
DogGloryPetShop ร้ อ ยละ 27.64 อัน ดับ ที่ 2) Pet Grooming ร้ อ ยละ 24.27 และ อัน ดับ ที่ 3) Doggiedoo ร้ อ ยละ 14.94
ตามลาดับ
5.2) เชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้ พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง มี
การเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้อหาได้ โดยรวม จานวน 883 ครั้ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตาม
จานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้ อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ 27.86 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ
24.12 และ อันดับที่ 3) Doggiedoo ร้อยละ 15.18 ตามลาดับ
5.3) นาเสนอจุดเด่นของแบรนด์ให้เข้ารับรู ปแบบของการทาการตลาดเชิงเนื้อหา พบว่าร้านเสริ มสวยสัตว์
เลี้ยง 10 แห่ ง มีการนาเสนอจุดเด่นของแบรนด์ให้เข้ารับรู ปแบบของการทาการตลาดเชิงเนื้ อหา โดยรวม จานวน 852
ครั้ ง จาแนกโดยเรี ยงตามลาดับตามจานวนมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ อันดับที่ 1) DogGloryPetShop ร้อยละ
28.87 อันดับที่ 2) Pet Grooming ร้อยละ 25.23 และ อันดับที่ 3) Doggiedoo ร้อยละ 15.73 ตามลาดับ
สรุปผลและอภิปรายผล
1) กลยุทธ์การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) ตามแนวคิดของ อรรถชัย และคณะ (2556) เมื่อนามา
วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเชิ งเนื้ อหาจาแนกตามร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง พบว่า มีการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิง
เนื้ อหามากที่สุดเป็ นลาดับแรก คือ มีการให้ขอ้ มูลข่าวสาร โดยมีร้านเสริ มสวยที่ใช้กลยุทธ์น้ ีเป็ นลาดับแรก 7 แห่ ง ดังนี้
(1) Cotton Dog Resort (2) Pet Grooming (3) PetParadisespa (4) DogGloryPetShop (5) ThePawpals (6) Pets’VilleBKK
และ (7) Punpun Grooming ลาดับที่ 2 ใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อหรื อใช้บริ การมี 3 ร้าน คือ (1)
LoveMeLoveMyPet (2) Doggiedoo และ (3) Puppy Hub และอันดับ 3 มีการใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย มี 2 ร้านคือ
(1) LoveMeLoveMyPet และ (2) Doggiedoo ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 3 กล
ยุทธ์แรกที่มีการใช้มากที่สุดคือ (1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (2) การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การ และ
(3) กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก การให้ขอ้ มูลข่าวสาร จะสามารถทาให้ลูกค้าได้ทราบว่า ร้านเสริ ม
สวยสุ นขั แห่ งนั้นมีบริ การอะไรบ้าง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า ซึ่ งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
ถูกต้องจะช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจที่จะเข้ามาใช้บริ การและซื้ อสิ นค้า นอกจากนั้น การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิด
การซื้ อหรื อใช้บริ การ และกลยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย จะช่วยทาให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจใช้บริ การได้ง่ายและรวดเร็ ว
ขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ซึ่ง ณัฐพัชญ์ (2557) ได้ให้ความหมายไว้วา่
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เป็ นกระบวนการทาการตลาดด้วยการสร้างและเผยแพร่ เนื้อหาสู่กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้าง
ปฏิสมั พันธ์และนาไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา เป็ นการสื่ อสาร
ในลักษณะการดึงลูกค้าเข้าหา (Pull Marketing) การสื่ อสารโดยการสร้างเนื้ อหาให้น่าสนใจทาให้กลุ่มเป้ าหมายอยาก
ติดตามและทาให้สามารถขายสิ นค้าและบริ การได้ และยังสอดคล้องกับ อภิชจั (2559) กล่าวว่า การตลาดเชิงเนื้ อหาจะ
ส่ งผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้าและ/หรื ออยากใช้บริ การ โดยเป็ นการตลาดในรู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาที่
ตรงจุด สร้างเนื้อหาให้โดดเด่น มีความแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเพิ่มคุณค่า ความน่าสนใจ จนผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจ และ
มีทศั นคติที่ดีต่อตราสิ นค้า/บริ การ จนนาไปสู่แรงจูงใจดังกล่าว ตลอดจนเกิดการบอกต่อในโลกออนไลน์ นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับ Lieb (2012 อ้างใน ภานนท์, 2557) กล่าวถึงการตลาดเชิงเนื้ อหาว่า เป็ นเทคนิ คและศิลปะในการสื่ อสาร
ของนักการตลาดที่ตอ้ งการสื่ อสารให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย โดยมีส่วนในการสนับสนุนในการสร้างการรู ้จา ความไว้วางใจ
และความน่าเชื่อถือ รวมถึงความจงรักภักดีในตราสิ นค้า นอกจากนี้ การตลาดเชิงเนื้ อหายังสามารถเป็ นตัวแทนในการ
นาเสนอเรื่ องราว สิ นค้า บริ การ หรื อองค์กร ด้วยการนาเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับบุคลิกตราสิ นค้า (Brand Personality)
เพื่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและตราสิ นค้า
2) รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิงการตลาด ตามแนวคิดของ อรรถชัย และคณะ (2556) เมื่อนามาวิเคราะห์
รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิงการตลาด จาแนกตามร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง รู ปแบบการนาเสนอทางการตลาด
อัน ดั บ แรก เป็ นประเภทข้อ ความ (Text) โดยมี ร้ า นเสริ มสวยที่ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ น้ ี เป็ นล าดั บ แรก 7 แห่ ง ดั ง นี้ (1)
LoveMeLoveMyPet (2) PetParadisespa (3) Doggiedoo (4) DogGloryPetShop (5) ThePawpals (6) Pets’VilleBKK (7)
Punpun Grooming อัน ดับ 2 เป็ น ประเภทลิ ง ค์ (Link) มี ร้ า นเสริ มสวย 3 แห่ ง ดัง นี้ (1) LoveMeLoveMyPet (2)
DogGloryPetShop (3) Pets’VilleBKK และอันดับ 3 ประเภทรู ปภาพ มี 2 แห่ ง ดังนี้ (1) Cotton Dog Resort (2) Puppy
Hub ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิงการตลาด 3 รู ปแบบแรกที่มีร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงใช้มากที่สุด
คือ (1) ประเภทข้อความ (Text) (2) ประเภทลิงค์ (Link) และ (3) ประเภทรู ปภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประเภทข้อความ
(Text) เป็ นรู ปแบบที่มีความง่าย สะดวก และเพื่อให้ความชัดเจนแก่ลูกค้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริ การของร้าน รู ปแบบ
ประเภทข้อความ จึงมักจะต้องนามาใช้ทุกครั้งที่ทาการตลาดเพื่อให้ขอ้ มูลประกอบ ทั้งนี้อาจจะใช้อธิบายเกี่ยวกับรู ปภาพ
ของสิ น ค้าหรื อบริ การ นอกจากนั้นมักจะใช้ขอ้ ความ (Text) เพื่ อ ประกอบกับการทาการตลาดในรู ปแบบอื่ น เช่ น
ประเภทลิงค์ (Link) และประเภทรู ปภาพ (Photo) ก็จะมีขอ้ ความเพื่ออธิบายประกอบเสมอ ดังนั้น การทาตลาดเชิงเนื้อหา
โดยใช้ขอ้ ความ (Text) จึงมีการใช้กนั มากเป็ นอันดับแรก ส่ วนประเภทลิงค์ (Link) จะเป็ นการนาเสนอที่เชื่อมโยงลิ งค์
(Link) มาจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลสาคัญ ข่าวสาร หรื อความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การ ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่านและ
ผูต้ ิดตามสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ครบถ้วน ส่ งเสริ มให้สินค้าหรื อบริ การที่ ร้านเสริ มสวยสุ นัขที่ ขายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การนั้นๆ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ดีข้ ึน ส่ วนประเภทรู ปภาพ (Photo) ร้านเสริ มสวยสุ นัขมักนามาใช้เพื่อ
ประกอบและอ้างอิงถึงการบริ การของร้ านโดยนารู ปภาพของสัตว์เลี้ยงที่ มาใช้บริ การเพื่อนาเสนอให้กับลูกค้าและ
ผูต้ ิดตามได้เห็นถึงผลของการบริ การ เช่น ผลของการอาบน้ า ตัดขน ทาให้สุนขั มีความสวยงามและสุขภาพดี เป็ นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเขียนเรื่ อง ปั้ นแบรนด์ดว้ ย (2557 อ้างใน วศิ น, 2558) ที่ ให้คานิ ยามของการทาการตลาดเชิ งเนื้ อหา
เพิ่มเติม มีแนวคิดไปในทางการเพิ่มประโยชน์ในเชิงบวกกับตราสิ นค้า โดยได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการทาการตลาด
ที่เน้นเนื้ อหาในรู ปแบบต่างๆ เช่น ข้อเขียน วีดีโอ โดยเป็ นเนื้ อหาที่เกิดประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง ซึ่ ง
เป็ นการกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านเกิดการแชร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู ้ และก่อให้เกิดความภักดีต่อสิ นค้านั้นๆ
3) ปฏิ กิริยาตอบกลับของผูร้ ับสารในรู ปแบบของการกดถูกใจ (Like) การแบ่งปั นเนื้ อหา (Share) และการ
แสดงความคิดเห็น (Comment) เมื่อนามาวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบกลับ จาแนกตามร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง พบว่า
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มีปฏิ กิริยาการกดถูกใจ (Like) เป็ นอันดับแรก โดยมีร้านเสริ มสวยทั้งหมด 10 แห่ ง อันดับ 2 คือ การแบ่งปั นเนื้ อหา
(Share) โดยมีร้านเสริ มสวย 6 แห่ งดังนี้ (1) Cotton Dog Resort (2) PetParadisespa (3) Doggiedoo (4) Puppy Hub (5)
ThePawpals (6) Pets’VilleBKK และอันดับ 3 คือ การแสดงความคิดเห็น (Comment) มี 4 แห่ ง ดังนี้ (1) Pet Grooming
(2) LoveMeLoveMyPet (3) DogGloryPetShop และ (4) Punpun Grooming สรุ ปได้วา่ ปฏิกิริยาตอบกลับของผูร้ ับสาร มี
รู ปแบบมากที่สุดดังนี้ (1) การกดถูกใจ (Like) (2) การแบ่งปั นเนื้อหา (Share) และ (3) การแสดงความคิดเห็น (Comment)
ทั้ง นี้ อาจเนื่ องมาจาก การกดถู ก ใจ เป็ นรู ป แบบของปฏิ กิริ ย าตอบกลับที่ ง่า ยที่ สุ ดที่ เกิ ด ขึ้ นเมื่ อลู ก ค้า หรื อผูต้ ิ ดตาม
Facebook Fanpage มองเห็นการสื่ อสารของเจ้าของ Facebook Fanpage ที่นาเสนอผ่านข้อความ (Text) ผ่านลิงค์ (Link)
ผ่านรู ปภาพ (Photo) หรื ออื่นๆ ลูกค้าและผูต้ ิดตามเมื่อมีความชอบใจหรื อเห็ นด้วยในเนื้ อหาของข้อความ ลิงค์ หรื อ
รู ปภาพ ที่สื่อสารก็มกั จะทาโดยการ กดถูกใจ (Like) เป็ นอันดับแรก และหากเห็นว่า ข้อความ (Text) ลิงค์ (Link) รู ปภาพ
(Photo) นั้นๆ มีประโยชน์ก็จะนิ ยมแบ่งปั น (Share) ออกไปเพื่อให้ผอู ้ ื่นในเครื อข่ายของตนเองได้รับทราบข้อมูลด้วย
ส่ วนในเรื่ องการแสดงความคิดเห็ น (Comment) ลูกค้าและผูต้ ิดตามมักใช้เมื่ อต้องการมี ส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองต่อเรื่ องนั้นๆ ที่เจ้าของ Facebook Fanpage ได้นาเสนอผ่านทางข้อความ (Text) ลิงค์ (Link) รู ปภาพ
(Photo) หรื ออื่นๆ นอกจากนั้นอาจจะเป็ นการสอบถามข้อมูลของสิ นค้าและบริ การเพิ่มเติม จึ งจะใช้ช่องทางของการ
แสดงความคิดเห็น (Comment) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ (2555) การนาเสนอเนื้ อหาทางเฟสบุ๊คแฟน
เพจในประเทศไทย มี การศึ กษาแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคื อ โดยพบว่า ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทั้งหมดมีการกดไลค์ มากกว่า
1,000,000 ครั้ ง ส่ วนมากมี การพูดถึ ง 100,001–500,000 ครั้ ง ส่ วนที่ 2 เนื้ อหา ส่ วนมากรหัสเป็ นภาพ รองลงมาคื อ
ข้อความ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อบอกเล่า และแสดงความคิดเห็น ส่วนที่ 3 ผลจากการ วิเคราะห์ลกั ษณะและแนวโน้มเนื้อหา
สารพบว่า การกดไลค์มีแนวโน้มสู งขึ้น การพูดถึงมีไม่มากเท่าการกดไลค์ โดยปริ มาณการกดไลค์จะมากหรื อน้อยไม่
สัมพันธ์กบั ระยะเวลาที่ก่อตั้ง
4) การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อนามาวิเคราะห์จาแนกตามร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 พบว่า อันดับที่ 1
เป็ นการสื่ อสารเนื้ อหามากกว่าเน้นแบรนด์ โดยพบว่ามีร้านเสริ มสวย 10 แห่ ง อันดับที่ 2 เป็ นการสื่ อสาร 2 ทางหรื อสื่ อสาร
แบบเปิ ด พบว่ามีท้ งั หมด 9 แห่ ง และอันดับ 3 เป็ นการสื่ อสารแบบ Active Involvement พบว่ามี 1 แห่ ง คือ Pet Grooming
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก การสื่ อสารเนื้ อหามากกว่าเน้นแบรนด์ จะทาให้ลูกค้า ผูต้ ิดตาม ผูอ้ ่าน ได้เข้าใจและเข้าถึงเนื้ อหาการ
สื่ อสารที่เจ้าของ Facebook Fanpage ต้องการจะสื่ อซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า ผูต้ ิดตาม และผูอ้ ่านมากกว่าที่จะนาเสนอ
เน้นด้านแบรนด์ เนื่ องจากถ้าผูร้ ับสารมีความชื่ นชอบและพึงพอใจในเนื้ อหาข่าวสารที่ สื่อออกมา ก็จะส่ งผลให้เกิ ดการ
ติดตามเพื่ออ่านเนื้ อหาที่มีประโยชน์ เกิดความจงรักภักดีใน Facebook Fanpage นั้นๆ และนาไปสู่ การซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ในที่สุด ส่วนการสื่ อสาร2 ทางหรื อสื่ อสารแบบเปิ ด มักจะมีประกอบในการใช้ Facebook Fanpage อยูแ่ ล้วเนื่องจากมีการเปิ ด
ช่องทางให้มีการ Comment ซึ่ งจะทาให้เกิดการสื่ อสาร 2 ทางหรื อสื่ อสารแบบเปิ ดอยูต่ ลอดเวลา เพื่อรับทราบความคิดเห็น
หรื อข้อคาถามเพิ่มเติม ของลูกค้า ผูต้ ิดตาม และผูอ้ ่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เจ้าของ Facebook Fanpage มักเปิ ดช่องทางนี้ ไว้เพื่อ
รับทราบข้อมูลความคิดเห็ น คาถามและข้อสงสัยจากลูกค้า ผูต้ ิดตาม และผูอ้ ่านอยู่แล้วตลอดเวลา ส่ วนการสื่ อสารแบบ
Active Involvement ซึ่ งต้องการการมีส่วนร่ วมของกิจกรรม หรื อการสื่ อสาร ณ ช่วงเวลานั้นๆ มักจะเป็ นการนามาประกอบ
กรณี การทากิจกรรมสด (Live Facebook) และกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้า ผูต้ ิดตามและผูอ้ ่าน เข้ามามีส่วนร่ วมในการทา
กิจกรรม การแสดงความคิดเห็น ปฏิกิริยาตอบกลับ ณ เวลานั้น ซึ่ งผูจ้ ดั กิจกรรมมักจะต้องให้ความสนุกสนาน และกระตุน้
ให้ผูต้ ิดตามรับชมเข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมนั้นๆ ด้วย สอดคล้องกับ หลักการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้
ประสบความสาเร็ จ ตามแนวคิดของนักการศึ กษา อาทิ สุ ธีรพันธุ์ (2554) ได้เขียนไว้ถึง หลักการในการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ให้ประสบความสาเร็ จ ไว้วา่ ให้เน้นการสื่ อสารที่เนื้อหาเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคมากกว่าเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งสิ่ งที่แบรนด์
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จะใช้ในการสื่ อสารจะต้องเน้นไปที่ เนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องและอยู่ในความสนใจของผูบ้ ริ โภคก่ อน แล้วจึ งค่อยสอดแทรก
ข้อความของแบรนด์เข้าไปในเนื้อหานั้น มากกว่าการเน้นไปที่ขอ้ ความเพื่อขายสิ นค้าและบริ การแบบตรงไปตรงมาอย่างที่
เคยเป็ นมา นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ กัญชลี (2559) ที่ กล่าวถึง หลักการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ประสบ
ความสาเร็ จ ไว้วา่ ควรเป็ นการสื่ อสารแบบ 2 ทางและสื่ อสารแบบเปิ ด ซึ่ ง โซเชียลมีเดียทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถสื่ อสารไปกลับแบบ 2 ทางกับแบรนด์ได้ และเป็ นการสื่ อสารในแพลทฟอร์ม (Platform) เปิ ดที่ผบู ้ ริ โภคทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งการ
มีเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั เชื่อว่าทาให้เกิดวิวฒั นาการใหม่ของยุคใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคมีอิทธิ พลทั้งต่อตัวสิ นค้าและบริ การ
และยังสามารถสื่ อข้อความเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การของแบรนด์ให้มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคคนอื่น ๆ ด้วย โดยสามารถพูดถึง
ทั้งตัวแบรนด์และประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การของแบรนด์น้ นั ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของตัวเอง เช่น
Facebook, Twitter หรื อ เว็บบอร์ ดอย่าง Pantip.com ได้ ซึ่ งแบรนด์ไม่สามารถควบคุมให้ผบู ้ ริ โภคแสดงความคิดเห็นเหล่านี้
เฉพาะแง่ดีอย่างเดียวได้ และรวมทั้งไม่สามารถทาให้คาวิจารณ์แบรนด์ในแง่ลบหายไปได้ ถ้าผูบ้ ริ โภคคนนั้นไม่ยนิ ยอมที่จะ
ลบความคิดเห็นออกไปเอง ซึ่ งเจ้าของธุรกิจหรื อนักการตลาดควรเห็นว่าจุดนี้ เป็ นโอกาสดีที่จะทาให้เราเข้าใจผูบ้ ริ โภคมาก
ขึ้น แล้วนาสิ่ งนี้มาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การของเราซึ่งหากเราสามารถบริ หารจัดการความคิดเห็นในเชิงลบของผูบ้ ริ โภคได้
ดี ก็จะเป็ นโอกาสให้แบรนด์ได้สร้างความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การกลับมาได้อีกด้วย และสอดคล้องกับ กัญชลี (2559) ที่
กล่าวถึง หลักการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ประสบความสาเร็ จ ในเรื่ อง การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เป็ นแบบ Active Involvement ที่แบรนด์ตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคแบบต่อเนื่องและตลอดเวลา (Always-on Engagement)
มากกว่าการสื่ อสารแบบเดิ มที่ แบรนด์ส่วนมากจะเลือกพูดคุยกับผูบ้ ริ โภคเฉพาะเมื่อมี แคมเปญใหม่ที่จะสื่ อสารออกมา
เท่านั้น นอกจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถสื่ อสารไป-กลับ แบบ 2 ทางแล้วนักการตลาดหรื อแบ
รนด์ก็ตอ้ งทาการสื่ อสารแบบ Active Involvement ด้วย เพราะการสื่ อสารแบบ 2 ทางนี้จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การสื่ อสารของแบรนด์ได้โดยเสรี และเข้าถึงผูบ้ ริ โภคตลอดเวลา
5) เทคนิ คการทาตลาดเชิงเนื้อหา เมื่อนามาวิเคราะห์จาแนกตามร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง 10 แห่ ง พบว่า อันดับ 1
คื อ ใช้ภ าษาที่ เ ข้า ใจง่ า ยและชัด เจน มี ร้ า นเสริ มสวย 9 แห่ ง ดัง นี้ (1) Cotton Dog Resort (2) LoveMeLoveMyPet (3)
PetParadisespa (4) Doggiedoo (5) Puppy Hub (6) DogGloryPetShop (7) ThePawpals (8) Pets’VilleBKK และ (9) Punpun
Grooming อันดับที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด โดยมีร้านเสริ มสวย 6 แห่ง ดังนี้ (1) Cotton Dog Resort (2) Pet Grooming
(3) LoveMeLoveMyPet (4) Puppy Hub (5) DogGloryPetShop (6) Pets’VilleBKK และ อันดับ 2 มีการเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่
กาลังเป็ นที่ สนใจให้เข้ากับเนื้ อหาได้ มี 6 แห่ ง ดังนี้ (1) LoveMeLoveMyPet (2) PetParadisespa (3) Doggiedoo (4) Puppy
Hub (5) DogGloryPetShop และ (6) ThePawpals สรุ ปได้วา่ เทคนิ ค 3 เทคนิ คหลักที่ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงได้นามาใช้เป็ น
อันดับแรกมีดงั นี้ (1) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน (2) มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด และ (3) มีการเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่
กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้ อหาได้ ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจาก การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน จะดึงดูดความน่าสนใจใน
การอ่านมากกว่า เพราะสามารถให้ความเข้าใจได้ง่ายและตรงไปตรงมาในเนื้ อหาที่ เจ้าของ Facebook Fanpage ต้องการจะ
สื่ อสาร นอกจากนั้น การสื่ อสารผ่านข้อความต่างๆ เจ้าของ Facebook Fanpage มักจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ทางการ
ตลาด เข้าไปด้วยอยูเ่ สมอ เนื่องจากสิ่ งที่เจ้าของ Facebook Fanpage นามาเสนอก็มกั จะเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร้านเสริ มสวย
สัตว์เลี้ยง ข่าวสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ทางบวกกับสิ นค้าและบริ การ และนอกจากนั้นมักจะมีการเชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ
ที่ กาลังเป็ นที่ สนใจให้เข้ากับเนื้ อหาได้ เช่น การนาลิงค์ (Link) ของข้อมูลข่าวสาร หรื อเนื้ อหาที่ เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า
ผูต้ ิดตาม ผูอ้ ่าน ซึ่งเป็ นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์กบั สิ นค้าและบริ การของร้านโดยนามาวางใน Facebook
Fanpage ของตนเองเพื่อสนับสนุนในทิศทางบวกกับสิ นค้าและบริ การที่มีอยู่
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการทาการตลาดเชิงเนื้อหาของร้ านเสริมสวยสัตว์ เลีย้ ง
1) ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์การทาการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
จากการศึ กษาพบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิ งเนื้ อหา (Content Marketing) ที่ ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงใช้มาก
ที่สุด 3 กลยุทธ์แรก คือ (1) การให้ขอ้ มูลข่าวสาร (2) การส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อหรื อใช้บริ การ และ (3) กล
ยุทธ์การส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งถือว่าเป็ นกลยุทธ์ที่ดีอยูแ่ ล้ว ซึ่ งร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงสามารถเพิ่มความเข้มแข็งและเพิ่ม
ความน่ าสนใจของ Facebook Fanpage เช่น เพิ่มกลยุทธ์การจัดกิ จกรรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage ซึ่ งจะทาให้
เพิ่มการมีส่วนร่ วมแบบ Active Involvement ของลูกค้า ผูต้ ิดตาม และผูท้ ี่ชื่นชอบในการเข้ามามีส่วนร่ วม ทาให้เกิดการ
ผูกพันระหว่างลูกค้า ผูต้ ิดตาม ผูอ้ ่านที่เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม กับเจ้าของ Facebook Fanpage ได้มากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะด้านรู ปแบบการนาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด
จากการศึ กษาพบว่า รู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาเชิ งการตลาด 3 รู ปแบบแรกที่ มีร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงใช้
มากที่สุดคือ (1) ประเภทข้อความ (Text) (2) ประเภทลิงค์ (Link) และ (3) ประเภทรู ปภาพ ซึ่งมักจะเป็ นที่นิยมและพบเห็นได้
ทัว่ ไปโดยส่ วนมาก ดังนั้น ซึ่ งร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงอาจจะเพิ่มความน่าสนใจของ Facebook Fanpage โดยเพิ่มรู ปแบบการ
นาเสนอเนื้ อหาเชิ งการตลาด เช่ น ประเภทวิดีโอ (Video) หรื อ Live Video ซึ่ งจะทาให้เพิ่มการมี ส่ วนร่ วมแบบ Active
Involvement ของลูกค้า ผูต้ ิดตาม และผูท้ ี่ ชื่นชอบในการเข้ามามีส่วนร่ วม ทาให้เกิ ดการผูกพัน ความเป็ นกันเอง ระหว่าง
ลูกค้า ผูต้ ิดตาม ผูอ้ ่านที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการนาเสนอ Live Video นั้นๆ กับเจ้าของ Facebook Fanpage ได้มากขึ้น
3) ข้อเสนอแนะด้านการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากการศึกษา พบว่า การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงนามาใช้ 3 อันดับแรก คือ
(1) เป็ นการสื่ อสารเนื้ อหามากกว่าเน้นแบรนด์ (2) เป็ นการสื่ อสาร 2 ทางหรื อสื่ อสารแบบเปิ ด (3) เป็ นการสื่ อสารแบบ
Active Involvement ซึ่ งพบว่ามี เพียง 1 แห่ ง คื อ Pet Grooming และการสื่ อสารเน้นการมีส่วนร่ วมที่ น้อยมาก ซึ่ งร้ าน
เสริ มสวยสัตว์เลี้ยง สามารถสร้างความแตกต่างกับ Facebook Fanpage อื่นๆ หรื อเพิ่มความมีสีสนั และน่าติดตามโดยการ
เพิ่มการใช้เครื อข่ายออนไลน์ที่เป็ นการสื่ อสารแบบ Active Involvement และการสื่ อสารเน้นการมีส่วนร่ วม ให้มากขึ้น
เช่ น มี การจัดกิ จกรรมออนไลน์ มี การส่ งเสริ มการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์แบบ Video Live การให้รางวัลกับลูกค้า
ผูต้ ิดตาม ผูอ้ ่านที่ เข้ามามีส่วนร่ วม เช่น มีการตอบคาถามในช่วง Live Video เป็ นต้น เพื่อเพิ่มการสื่ อสารแบบ Active
Involvement และการสื่ อสารเน้นการมีส่วนร่ วม ที่จะทาให้ผอู ้ ่านเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเพิ่มความต้องการ
ในการติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ Fanpage Facebook จะมีการจัดขึ้นในโอกาสต่อไป
4) ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหา
จากผลการศึ กษาสรุ ปได้ว่า เทคนิ คการทาตลาดเชิ งเนื้ อหา 3 เทคนิ คหลักที่ ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยงได้
นามาใช้เป็ นอันดับแรกมี ดังนี้ (1) ใช้ภาษาที่ เข้าใจง่ ายและชัดเจน (2) มี วตั ถุประสงค์ทางการตลาด และ (3) มี การ
เชื่อมโยงเรื่ องต่างๆ ที่กาลังเป็ นที่สนใจให้เข้ากับเนื้ อหาได้ ซึ่ งในเทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหาผ่าน Facebook Fanpage
มีเทคนิ คที่หลากหลายที่ร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยงสามารถพิจารณาเพื่อนาเทคนิ คใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจ
และน่าติดตาม Facebook Fanpage ของตนเองเพิ่มมากขึ้นได้ โดยเทคนิ คต่างๆ ที่ควรเพิ่ม เช่น (1) การจัดการข้อมูลให้
เป็ นข้อ มู ล ที่ มี คุ ณ ค่ า เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาให้ ผู ้บ ริ โ ภค (2) การใช้สื่ อ ผ่ า นรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ
ภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น (3) นาเสนอเนื้ อหาที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง (4) การใช้เทคนิค
เขี ยนเนื้ อหาแบบ BAB (5) ใช้เทคนิ คเขี ยนเนื้ อหาแบบ PAS (6) ใช้เทคนิ คเขี ยนเนื้ อหาแบบ FAB (7) สร้ าง Brand
Awareness เป็ นต้น
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2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ กับร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ยง Facebook
Fanpage ทั้ง 10 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกของเจ้าของ Facebook Fanpage ต่อความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับการ
น าเสนอ Facebook Fanpage ทั้ง ประเด็ นของ กลยุท ธ์ ก ารท าการตลาดเชิ ง เนื้ อ หา (Content Marketing) รู ป แบบการ
นาเสนอเนื้อหาเชิงการตลาด การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เทคนิคการทาตลาดเชิงเนื้อหา และปฏิกิริยาตอบสนองของ
ลูกค้าและผูต้ ิดตาม ซึ่ งจะทาให้เข้าใจถึงแนวคิดเชิงลึกของเจ้าของ Facebook Fanpage ในการทาการตลาดเชิงเนื้ อหาได้
อย่างลึกซึ้งและชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
2) ควรมีการศึ กษาวิจยั ในหัวข้อเดี ยวกัน ใน Facebook Fanpage ของร้านเสริ มสวยสัตว์เลี้ ยงอื่นๆ ว่ามี
ความเหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไรกับที่ได้ศึกษามา ทั้งนี้ เพื่อนามาสู่ การวิเคราะห์ถึงแนวคิดของการทาการตลาด
เชิงเนื้อหาในปั จจุบนั ที่มีความนิยม และเพื่อนาเสนอการทาการตลาดเชิงเนื้ อหาทั้งด้านกลยุทธ์ รู ปแบบ การใช้เครื อข่าย
ออนไลน์ และเทคนิ คการทาการตลาดเชิ งเนื้ อหาแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความน่ าสนใจของ Facebook Fanpage อื่นๆ ใน
อนาคตได้มากขึ้น
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