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 การศึกษาในครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการตลาดเชิงเนือ้หา แฟน
เพจ (Fanpage)  Major Group โดยเป็นการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพ่ือศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิต 
การตลาดเชิงเนือ้หา และการมีส่วนร่วมกบัเนือ้หา ของผูต้ิดตามแฟนเพจ (Fanpage) โดยศึกษา
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูต้ิดตามแฟนเพจ (Fanpage) Major Group จ  านวน 200 คน และทดสอบ
สมมุติฐานด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ท่ีพบเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่อยู่
ในชว่งอาย ุ16 – 25 ปี มีการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี /ปวส. มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 
บาทต่อเดือน และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเป็นส่วนมาก กลุ่มตวัอย่างมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตโดยรวม พบว่า ส่วนมากใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตในการท างานมากท่ีสดุ 
พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความสนใจในการตลาดเชิงเนือ้หา ในเรื่องความน่าสนใจ มากท่ีสดุคือ เนือ้หา
รูปแบบโปรโมชั่น หรือ PROMOTIONAL CONTENT และ เนือ้หารูปแบบอลับัม้ภาพ หรือ ALBUM 
CONTENT ความสนใจในการตลาดเชิงเนือ้หา ในเรื่องท าใหท้่านตอ้งการมีส่วนร่วมกับเนือ้หา 
มากท่ีสุดคือ เนือ้หารูปแบบขอ้ความและมีภาพพืน้หลงั หรือ TEXT QUOTE CONTENT พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีการมีส่วนรวมกับเนือ้หา ส่วนมากกลุ่มตวัอย่างจะท าการกดถกูใจ (Like) 
โพสต ์(Post) ท่ีรูส้ึกช่ืนชอบผลงาน เช่น รูปภาพ วีดีโอ ส่วนมากกลุ่มตวัอย่างจะท าการกดแชร์
(Share) โพสต ์(Post) ท่ีท  าใหรู้ส้ึกแปลกใจกบัสิ่งท่ีไม่เคยพบเจอ หรือหาดไูดย้าก ส่วนมากกลุ่ม
ตวัอยา่งจะ แสดงความคดิเห็น (Comment) ในโพสต ์(Post) เพ่ือแท็ก (Tag) ผูอ่ื้นเขา้มารบัชมมาก
ท่ีสุด นอกจากนีย้งัพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพนัธก์ับรูปแบบการตลาดเชิง และ 
รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมกับเนือ้หา และการตลาดเชิงเนือ้หามี
ความสมัพนัธก์บัการมีสว่นรว่มกบัเนือ้หา 
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The purpose of this study was to study the effectiveness of content marketing, 
Fanpage Major Group by using a quantitative analysis to study lifestyle, content 
marketing and engagement Of the Fanpage followers by studying a sample of 200 
Fanpage followers Major Group and testing the hypothesis with Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient. 
 
 The results of the study found that the sample group found to be more female 
than male Most of them are in the age range of 16-25 years old, have a bachelor's 
degree / vocational certificate, earn in the range of 10,001 - 20,000 baht per month, and 
mostly work as employees of private companies. The sample group had overall lifestyle 
and found that most of them used computers and the internet at work the most. It was 
found that the sample group was interested in content marketing. The most interesting 
thing is the promotional content and ALBUM CONTENT interest in Content Marketing. 
When it comes to making you want to engage with the content, the most is text-based 
content and has a background image or TEXT QUOTE CONTENT. Most of the sample 
group will like a post that they like the work, such as photos, videos. Most of the sample 
group will press share Post that makes you feel surprised about something that has 
never been seen or hard to find. Most of the samples will Comment on the post to tag 
other people to see the most. It was also found that Lifestyle was related to marketing 
style and lifestyle style was related to content engagement. And content marketing is 
related to content engagement. 


