บทคัดย่อ
ชือ
่ การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ชือ
่ ผูเ้ ขียน
ชือ
่ ปริญญา
ปี การศึกษา

การวิเคราะห์การตลาดเชิงเนื้อหาและการ
นาเสนออัตลักาณ์ ของเพจตัวแม่และเพจลงทุน
เกิร์ล
อินทิรา อ่วมสอาด
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรม)
2564

การศึก ษาวิจ ยั เรื่อ ง การวิเ คราะห์ ก ารตลาดเชิง เนื้ อ หาและการ
น าเสนออัต ลักษณ์ ข องเพจตัวแม่ และเพจลงทุนเกิร์ล เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิง
ลึก (In-depth Interview) กับผูท
้ ต
ี่ ด
ิ ตามเพจตัวแม่และเพจลงทุนเกิร์ล
เป็ นจานวน 10 คน รวมถึงศึกษาข้อมูลจากบทความ วารสาร งานวิจยั
และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทีเ่ กีย่ ว ข้องกับการตลาด แบบเน้นเนื้อหาและ
ก า ร น า เ ส น อ อั ต ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ ก อ บ กั บ ก า ร ท า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ อ ก ส า ร
(Documentary Research) ตัง้ แต่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 เป็ น
จานวน 1 เดือน โดยผูว้ จิ ยั มีจุดประสงค์ ในการวิจยั 2 ข้อดังต่อไปนี้
1.เพื่อศึกษาการตลาดเชิงเนื้ อหาและการนาเสนออัตลักษณ์ ของ
เพจตัวแม่และเพจลงทุนเกิร์ล
2.เพือ
่ เปรียบเทียบการตลาดเชิงเนื้อหาและการนาเสนออัตลักษณ์
ของเพจตัวแม่และลงทุนเกิร์ล
ผลการศึกษาพบว่าการตลาดเชิงเนื้ อหาและการนาเสนออัตลักษณ์
ของเพจตัวแม่และเพจลงทุนเกิร์ลพบว่า การใช้ภาษาของเพจตัวแม่จะใช้
ภาษาที่เ ป็ นที่นิ ยม ทันสมัย อยู่ใน กระแสที่ทาให้รูส
้ ึกว่าเป็ นตัวแม่เป็ น
สาวสมัยใหม่อ าจมี การใช้ศ พ
ั ท์ วยั รุ่น หรื อ เป็ นคาศัพ ท์ข องกลุ่มเฉพาะ
ยกตัวอย่างเช่น LGBTQ เป็ นต้น มีอตั ลักษณ์ ถงึ กลุม
่ คนทีช
่ อบแบรนด์
เนมและชอบช้อปปิ้ งสิง่ ของทีม
่ ี สไตล์และชอบแบ่งปันประสบการณ์ จาก
สิง่ ทีต
่ นเองชอบ
ในอี ก ด้า นอย่า งเพจลงทุ น เกิร์ ล จะมี ก ารท าคอนเทนต์ ที่เ กี่ย วกับ
ธุรกิจของแบรนด์ทเี่ กีย่ วข้องกับไลฟ์สไตล์ผห
ู้ ญิงไปจนถึงแฟชั่นทีเ่ ป็ น

ค

กระแสขนาดนั้น โดยจะมี บุ ค ลิก เป็ นผู้ห ญิง เก่ง ผู้ห ญิง สมัย ใหม่ที่ช อบ
ทางานหรือหาแรงบันดาลใจเพือ
่ ไปทาธุรกิจ โดยจะมีอน
ิ โฟกราฟฟิ กให้
อ่านแบบเข้าใจง่ายและกรณี ศึกษาโดยใช้ภาษาที่เป็ นทางการและเป็ น
ภาษาเขียน โดยผ่านการใช้แพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุค
๊
และการเปรี ย บเที ย บการตลาดเชิ ง เนื้ อ หาและการน าเสนออัต
ลักษณ์ ข องเพจตัวแม่และลงทุ นเกิร์ลพบว่า ทัง้ 2 เพจมีการตลาดเชิง
เนื้อหาและการนาเสนอ อัตลักษณ์ ทแ
ี่ ตกต่างกัน คือ ภาษาทีเ่ ป็ นทางการ
ของเพจลงทุนเกิร์ล กับภาษาวัยรุ่น ภาษาพูดแบบ สมัยใหม่ของเพจตัว
แม่ คอนเทนต์ของลงทุนเกิร์ลจะมีการเขียนทีม
่ ากกว่าเป็ นบทความทีม
่ า
ในรูปแบบกรณี ศก
ึ ษา แต่เพจตัวแม่จะเป็ นรูปภาพเปรียบเทียบ ของแบ
รนด์เนมและไม่ใส่ขอ
้ ความมากจนเกินไป และมีการแชร์ประสบการณ์
จากกลุ่มตัวแม่มาบนเพจตัวแม่ รวมถึงเพจตัวแม่ยงั มีการใช้แฮชแทค
ทีม
่ าใน แต่ละคอนเทนต์
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A research study on content marketing analysis and identity
presentation of the Tuamae Page and Longtungirl Page is a
qualitative research which collects data through in- depth
interviews with 1 0 followers of the the Tuamae Page and
Longtungirl Page. In addition, this research study information
from papers, journals, research, the Internet that is related to
marketing and emphasizing on a content and identity
presentation form, as well as Documentary Research for one
month, from November 1 to 3 0 , 2 0 2 1 . The following are the
researcher's two research objectives:
1. To study the content marketing and identity
presentation of the the Tuamae Page and Longtungirl Page.
2. To compare the content marketing and identity
presentation of the the Tuamae Page and Longtungirl Page.
The study's findings revealed that the content marketing
and identity presentation of the Tuamae Page use the most
popular language, which is a certain collection of phrases may
be used in trends that make them feel like a contemporary

ฉ

mother. The LGBTQ community, for example, has a distinct
identity. People who like shopping for high- end brands and
comparing prices. They have a unique sense of style and like
sharing their experiences with others.
On the other hand, the Longtungirl Page has articles
about the brand's company as it relates to women's lifestyle and
fashionable fashion, as well as a strong female personality. A
contemporary lady who enjoys working or seeking business
inspiration. It will employ social media sites like Facebook to
provide easy-to-read infographics and case studies in formal and
written language.
When comparing the content marketing and presentation
of the Tuamae page's identity to that of the Longtungirl, it was
discovered that both pages contain content marketing and
presentation. The official wording of the Longtungirl website is
"different identity." More than articles in the form of case studies
will be produced in the language of youth, the current spoken
language of the Tuamae Page. The Tuamae Page, on the other
hand, will be a comparison image. The experiences from the Tua
Mae's group are posted on the Tuamae Page, along with the
brand name and not too much language. Hashtags that appear
in each piece of content are also used to include the Tuamae
page.

