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งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงเนือ้หาของรายการมหึหมาผ่านส่ือดิจิทัล 
ยทูบู”มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษา 1) กลยทุธก์ารตลาดเชิงเนือ้หาของรายการมหึหมาผ่านส่ือดิจิทลัยทููบ 
2) รูปแบบการนาํเสนอเนือ้หาของรายการมหึหมาผ่านส่ือดิจิทลัยทููบ และ 3) บทบาทของผูมี้อิทธิพล
ดา้นสัตวเ์ลีย้งต่อตราสินคา้ในรูปแบบการตลาดเชิงเนือ้หาโดยการศึกษาครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัย      
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายการมหึหมาผ่านส่ือดิจิทัลยูทูบ ตัง้แต่เริ่ มเผยแพร่รายการ 
ครัง้แรก เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2562 จนถึง 14 มีนาคม 2564 จาํนวนทัง้สิน้ 102 ตอน โดยทาํการ
วิเคราะหเ์นือ้หาท่ีปรากฏในรายการมหึหมาตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด ไดแ้ก่ การวิเคราะหด์า้นประเภทวิดีโอ
บนยทููบ การวิเคราะหด์า้นกลวิธีการนาํเสนอ การวิเคราะหด์า้นเนือ้หา และการวิเคราะหด์า้นบทบาท
ของผูมี้อิทธิพลดา้นสตัวเ์ลีย้งตอ่ตราสินคา้ โดยทาํการวิเคราะหเ์นือ้หาดว้ยการลงรหสัขอ้มลู (Coding 
Sheet) จากนัน้นาํผลการลงรหัสมาวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ประกอบดว้ยคา่ความถ่ี (Frequency ) และคา่เฉล่ียรอ้ยละ(Percentage) 

ผลการศึกษาพบว่า การนาํเสนอรายการมหึหมาผ่านส่ือดิจิทัลยูทูบ ผู้ผลิตรายการเลือก
นาํเสนอวิดีโอประเภทรีวิวสินคา้ (review) มากท่ีสดุ รองลงมาคือ วิดีโอไดอารี (Vloge) และวิดีโอตลก 
โดยใช้กลวิธีการนาํเสนอเนือ้หาวิดีโอในรูปแบบยาว (Long-form Content) ซึ่งปรากฏกลวิธีการ
นาํเสนอเนือ้หามากท่ีสดุ คือ ใชก้ลวิธีการนาํเสนอผ่านการทาํกิจกรรม รองลงมาคือ การสาธิต แนะนาํ 
และบอกเล่าสาระ ข้อเท็จจริง และการถ่ายทอดโดยบุคคลผู้ใช้จริง ตามลาํดับ ในขณะท่ีเนือ้หาท่ี
ปรากฏในรายการมหึหมาผ่านส่ือดิจิทลัยทูบูมากท่ีสดุคือ เนือ้หาประเภทใหค้วามบนัเทิง รองลงมาคือ 
เนือ้หาประเภทใหข้อ้มูลและเนือ้หาประเภทใหแ้รงบนัดาลใจ  นอกจากนี ้ยงัพบว่าบทบาทของผูมี้อิทธิพล 
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ดา้นสตัวเ์ลีย้งตอ่ตราสินคา้ในรูปแบบการตลาดเชิงเนือ้หา มากท่ีสุดคือ บทบาทตอ่การสรา้งการรบัรู ้
ตราสินคา้เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลและรายละเอียดของสินคา้ ตลอดจนคณุสมบตัิของสินคา้ ซึ่งเป็นขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการแนะนาํ ชีแ้นะ บอกต่อ ผ่านผู้มีอิทธิพลด้านสัตว์เลีย้งท่ีมีกลุ่มผู้ติดตามเป็นจาํนวนมาก
รองลงมาคือบทบาทต่อการครุ่นคิดพิจารณาต่อตราสินค้า และมีบทบาทต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ 
ตามลาํดบั  
ค าส าคัญ: การตลาดเชิงเนือ้หา,  กลยทุธก์ารส่ือสาร, รายการมหหึมา, ส่ือดจิิทลัยทูบู,  
ผูมี้อิทธิพลดา้นสตัวเ์ลีย้ง  
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The purposes of this research “Content Marketing Communication Strategies of 
Mahu-Mha Program on Youtube Digital Media” were to study: i) the content marketing 
strategies of Mahu-Mha program broadcasted through the Youtube digital media; ii)  
the content presentation styles of Mahu-Mha program broadcasted through the Youtube 
digital media;and iii) the role of pet influencer on brands in respect of the content marketing. 
The study methodology was the quantitative research applied in order to obtain and collect 
the data from Mahu-Mha program on the Youtube digital media, totalling 102 episodes, 
firstly broadcasted since January 20th, 2019 until March 14th, 2021. The content appearing in 
Mahu-Mha program was analyzed according to the given topics, including analysis of 
YouTube video types, analysis of presentation tactics, content analysis, and analysis of the 
role of pet influencers on brands. The content was analyzed with Coding Sheet. Then the 
results of Coding Sheet would be analyzed with the descriptive statistic comprising 
frequency and percentage.  
 The study findings revealed that in presentingMahu-Mha program on the Youtube 
digital media, the video type of product reviews was mostly chosen by the producer for 
presentation, followed by the Vloge and funny videos, using the Long-form Content tactic.  
It turned out that the mostly-used content presentation tactic was the presentation tactic 
through the activities, followed by demonstrations, introducing, and content or fact telling, 
and experience transmission by real users, respectively. While the content mostly appeared 
through Mahu-Mha program on the Youtube digital media was the entertainment 
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content,followed by informational content, and inspirational content. It was also found that 
the most role of pet influencer affecting the brandsin respect of content marketing was the 
role of generating the brand awareness for product information and descriptions, as well as 
product features which is the information obtained from advice, suggestion, word of mouth, 
through pet influencers with a large number of followers. Following by their role in brand 
thinking and consideration, and their role in making decision for product purchase, 
respectively. 
Keyword: content marketing, communication strategy, Mahu-Mha program, Youtube digital 
media, pet influencer   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


