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ความพึงพอใจต่อการตลาดเชิ งเนื้ อหาในสื่ อสังคมออนไลน์และ
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การวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจต่ อ
การตลาดเชิ งเนื้ อหาในสื่ อสังคมออนไลน์ ความผูกพันของลูกค้าและความภักดีในแบรนด์สิ นค้า
สกินแคร์ ออร์ แกนิ ค 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการตลาดเชิงเนื้ อหาในสื่ อสังคมออนไลน์และความ
ผูกพันของลูกค้าที่พยากรณ์ความภักดีในแบรนด์สินค้าสกินแคร์ ออร์ แกนิ ค การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั
เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามเพจแบรนด์
สกินแคร์ออร์แกนิคที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 25-40 ปี จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าพึงพอใจต่อลักษณะเนื้อหา ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.72 พึงพอใจต่อรู ปแบบ
การนาเสนอเนื้ อหา ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.94 ผูกพันต่อแบรนด์ ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.52 และภักดีต่อแบรนด์
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.91 ซึ่ งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรที่สามารถนามาพยากรณ์ ความ
ภักดีในแบรนด์สินค้าสกินแคร์ ออร์ แกนิ ค ได้แก่ ความผูกพันของลูกค้าร่ วมกับความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า ต่ อการตลาดเชิ ง เนื้ อหาในสื่ อสั ง คมออนไลน์ ข องแบรนด์ส กิ นแคร์ ออร์ แกนิ ค ที่ ส ามารถ
ร่ วมกันพยากรณ์ความภักดีของลูกค้าได้ถึงร้อยละ 75.6
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The research objectives were to: 1) examine the relationship between satisfaction factor in
social media content marketing, customer engagement and brand loyalty among customers of
organic skincare: and 2 ) investigate satisfaction factor in social media content marketing and
customer engagement that predicting power on brand loyalty among customers of organic skincare.
This research employed a quantitative approached. Self-administrative questionnaires were used as
a tool to collect data from 400 respondents aged between 25 and 40 years old and report following
Facebook Fan Page of organic skincare brand.
The result revealed that customers were satisfied with the style of content with a total
average of 3.72 and the type of content with a total average of 3.94. The mean score for customer
engagement and brand loyalty were 3.52 and 3.91 respectively. As far as the testing of hypotheses
were concerned, the results revealed that customer engagement combined with customer
satisfaction factor in social media content marketing could predicted customer loyalty by 75.6%.

