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การวิเคราะห์จุดจูงใจและการนําเสนอเนือหาความเชือ
เครืองรางของขลังบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
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การวิจัย ครังนีมีวัตถุ ประสงค์เพือ 1. ศึ ก ษาจุด จูงใจในการนําเสนอเนือหาของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจหมอเค้ ก Magic designs 2. ศึกษารูปแบบความเชือเครื องรางของขลังในการนําเสนอ
เนือหาของเฟซบุ๊ ก แฟนเพจหมอเค้ ก Magic designs 3.ศึก ษารู ป แบบการตลาดเชิงเนื อหา
ทีนําเสนอผ่านโพสต์ เป็ นงานวิจัย เชิงปริ มาณโดยใช้ เ ครื องมือลงรหัส ในการวิเ คราะห์เ นือหา
(Coding Sheet) เก็บข้ อมูลเฟซบุ๊กแฟนเพจหมอเค้ ก Magic designs ตังแต่วันที 2 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จํานวนทังสิน 134 โพสต์
ผลการวิเคราะห์เนือหาพบ ดังนี (1)จุดจูงใจด้ านอารมณ์ ทีปรากฏมากทีสุด คือ จุดจูงใจ
ด้ านเพศ และจุดจูงใจด้ านอารมณ์ ทีปรากฏน้ อยทีสุด คือ จุดจูงใจด้ านความกลัวความกังวลใจ
(2)จุดจูงใจด้ านเหตุผลทีปรากฏมากทีสุด คือ จุดจูงใจเรื องความนิยม และจุดจูงใจด้ านเหตุผลที
ปรากฏน้ อยสุด คือ จุดจูงใจเรื องราคา (3)รูปแบบความเชือเครื องรางของขลังทีปรากฏมากทีสุด
คือ รูปแบบความเชือเรื องไสยศาสตร์ และรูปแบบความเชือเครื องรางของขลังทีปรากฏน้ อยทีสุด
คือ รูปแบบความเชือเรื องฤกษ์ ลักษณะสมพงศ์ วันมงคลต่างๆ (4)รูปแบบการตลาดเชิงเนือหา
ที ปรากฎมากทีสุด คื อ รู ป แบบเนือหาสร้ างอารมณ์ / บัน เทิง และรู ปแบบการตลาดเชิงเนือหา
ทีปรากฎน้ อยทีสุด คือ รูปแบบเนือหาให้ ไอเดีย
จากการศึ ก ษาครั งนี ผู้ อ่ า นสามารถนํ า ผลการศึ ก ษาเพื อไป พั ฒ นาหรื อ วางแผน
การนําเสนอเนือหาด้ วยจุดจูงใจ รู ปแบบความเชือเครื องรางของขลัง และรู ป แบบการนําเสนอ
การตลาดเชิงเนือหาเพือตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊กแฟนเพจ ความเชือเครื องรางของขลัง หรื อการสร้ างเฟซบุ๊กแฟนเพจทีเกียวข้ อง
เพือประโยชน์สงู สุดต่อไป
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The objectives of this research were: 1) to explore the advertising appeals used
in presenting the content on Mor-Cake-Magic-Designs Facebook Page, 2) to investigate
the forms of belief and sacred amulet presented on Mor-Cake-Magic-Designs Facebook
Page, and 3) to study content marketing strategy on this Facebook Page. This research
employed quantitative methodology using content analysis based on a coding sheet to
collect data from 134 posts published on Mor-Cake-Magic-Designs Facebook Page from
2-30 November 2020.
The content analysis found that content with emotional appeals applied sexual
appeals the most, while fear appeals were used the least. Content with rational appeals
applied popularity appeals the most, while price appeals were used the least. The form
of sacred amulet belief most visible in the content was superstition, while auspicious time,
days, and synastry were the least visible. Emotional and entertaining traits were used the
most in content marketing strategy, however, thought-provoking traits were used the least.
These findings could be instrumental in developing or improving content plan
with appeals, form of sacred amulet belief, and content marketing strategy, to respond
to the demands of the target group on Sacred Amulet Belief Facebook Page or further
to create the page related to the one mentioned above.

