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 การศึกษาวิจยัเรื่อง การวิเคราะห์การตลาดเชิงเน้ือหาและการ
น าเสนออตัลกัษณ์ของเพจตวัแม่ และเพจลงทุนเกิร์ลเป็นงานวิจยัเชิง
คณุภาพ (Qualitative Research) ซึง่เก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ (In-depth Interview) กบัผูท้ีต่ดิตามเพจตวัแมแ่ละเพจลงทุนเกิร์ล 
เป็นจ านวน 10 คน รวมถึงศึกษาข้อมูลจากบทความ วารสาร งานวิจยั 
และขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ตทีเ่กีย่ว ขอ้งกบัการตลาด แบบเน้นเน้ือหาและ
การน า เ สนออ ัตล ักษณ์ประกอบก ับการท า วิ เ คราะห์ เ อกสาร 
(Documentary Research) ต ัง้แต่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 เป็น
จ านวน 1 เดือน โดยผูว้จิยัมีจุดประสงค ์ในการวจิยั 2 ขอ้ดงัตอ่ไปน้ี 
  1.เพื่อศึกษาการตลาดเชิงเน้ือหาและการน าเสนออตัลกัษณ์ของ
เพจตวัแมแ่ละเพจลงทนุเกริ์ล 
  2.เพือ่เปรียบเทยีบการตลาดเชงิเน้ือหาและการน าเสนออตัลกัษณ์
ของเพจตวัแมแ่ละลงทนุเกริ์ล 

ผลการศกึษาพบวา่การตลาดเชงิเน้ือหาและการน าเสนออตัลกัษณ์
ของเพจตวัแมแ่ละเพจลงทนุเกริ์ลพบวา่ การใชภ้าษาของเพจตวัแมจ่ะใช้
ภาษาที่เป็นที่นิยม ทนัสมยัอยู่ใน กระแสที่ท าให้รูส้ึกว่าเป็นตวัแม่เป็น
สาวสมยัใหม่อาจมีการใช้ศพัท์วยัรุ่นหรือเป็นค าศพัท์ของกลุ่มเฉพาะ 
ยกตวัอยา่งเชน่ LGBTQ เป็นตน้ มีอตัลกัษณ์ถงึกลุม่ คนทีช่อบแบรนด์
เนมและชอบช้อปป้ิงสิง่ของทีม่ี สไตล์และชอบแบง่ปนัประสบการณ์จาก
สิง่ทีต่นเองชอบ  
 ในอีกด้านอย่างเพจลงทุนเกิร์ลจะมีการท าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกบั
ธุรกจิของแบรนด์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัไลฟ์สไตล์ผูห้ญงิไปจนถงึแฟชั่นทีเ่ป็น
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กระแสขนาดนั้นโดยจะมีบุคลิกเป็นผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงสมยัใหม่ที่ชอบ
ท างานหรือหาแรงบนัดาลใจเพือ่ไปท าธุรกจิ โดยจะมีอนิโฟกราฟฟิกให้
อ่านแบบเข้าใจง่ายและกรณีศึกษาโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการและเป็น 
ภาษาเขียน  โดยผา่นการใชแ้พลทฟอร์มโซเชียลมีเดียอยา่งเฟสบุค๊  

และการเปรียบเทียบการตลาดเชิงเน้ือหาและการน าเสนออตั
ลกัษณ์ของเพจตวัแม่และลงทุนเกิร์ลพบว่า  ท ัง้ 2 เพจมีการตลาดเชิง
เน้ือหาและการน าเสนอ อตัลกัษณ์ทีแ่ตกตา่งกนั คอื  ภาษาทีเ่ป็นทางการ
ของเพจลงทุนเกิร์ล กบัภาษาวยัรุ่น ภาษาพูดแบบ สมยัใหม่ของเพจตวั
แม ่ คอนเทนต์ของลงทุนเกริ์ลจะมีการเขียนทีม่ากกวา่เป็นบทความทีม่า
ในรูปแบบกรณีศกึษา แตเ่พจตวัแม่จะเป็นรูปภาพเปรียบเทียบ ของแบ
รนด์เนมและไมใ่สข่อ้ความมากจนเกินไป และมีการแชร์ประสบการณ์
จากกลุ่มตวัแม่มาบนเพจตวัแม่  รวมถึงเพจตวัแม่ยงัมีการใช้แฮชแทค
ทีม่าใน แตล่ะคอนเทนต์   
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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 30 , 2021 .  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
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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. 
 
 
 

 
 
 
 


