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 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เสียงสื่อสารในส่ือสังคมออนไลน ดานการเปดรับสื่อ
สังคมออนไลนในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช  2) ผูทรงอิทธิพล
ออนไลนในการทองเท่ียวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช ที่ปรากฏในเสียงสื่อสารใน
สื่อสังคมออนไลน 3) การสื่อสารของผูทรงอิทธิพลออนไลนดานรูปแบบเน้ือหา และการใชแรงจูงใน
การสื่อสารในการทองเท่ียวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง  ยานเยาวราช และ 4) พฤติกรรมการ
ตอบสนองส่ือสังคมออนไลนในการทองเท่ียวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช 

การศึกษาคร้ังน้ีใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือ Social listening 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จํานวนท้ังสิ้น 312 ขอมูล 
หลังจากนั้นทําการวิเคราะหเนื้อหาดวยการลงรหัสขอมูล (Coding sheet) 

ผลการศึกษาพบวา มีการกลาวถึงการทองเท่ียวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยาน
เยาวราช ในเสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลนมากที่สุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  สําหรับคํา
สําคัญ (Keyword) ที่พบมาที่สุดคือคําวา เยาวราช ถูกกลาวถึงในเนื้อหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ถนน
เยาวราช และสตรีท ตามลําดับ สื่อสังคมออนไลนประเภทเฟซบุก และผูทรงอิทธิพลออนไลน
ประเภท Mega Influencer ปรากฏในเสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลนมากท่ีสุด และมีจํานวน
พฤติกรรมการตอบสนองตอโพสตมากท่ีสุดเชนกัน โดยรูปแบบการสื่อสารท่ีปรากฏสวนใหญเปนแบบ
ขอความและรูปภาพ มีการใชรูปภาพหลาย ๆ รูปประกอบคําอธิบายที่เปนขอความ รวมถึงการทํา
ขอความลงไปในรูปภาพ รองลงมาคือรูปแบบลิงคเว็บไซต และคลิปวิดีโอ ทั้งนี้ผูติดตามสวนใหญจะมี
พฤติกรรมตอบกลับสื่อสังคมออนไลนรูปแบบคลิปวิดีโอมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแบบขอความและ
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รูปภาพ ดานลิงคเว็บไซตและการตั้งคําถามเปนรูปแบบเนื้อหาท่ีไดรับการตอบสนองนอยที่สุด 
นอกจากนี้ยังพบวาการส่ือสารของผูทรงอิทธิพลออนไลนที่มีพฤติกรรมการตอบสนองเฉลี่ยมากที่สุด  

ใชรูปแบบการสื่อสารดวยขอความและรูปภาพ และใชแรงจูงใจ ดานปจจัยดึงดูดในการสื่อสาร 
 

คําสําคัญ: เสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน, สื่อสังคมออนไลน, ผูทรงอิทธิพลออนไลน, แรงจูงใจ, 
พฤติกรรมการตอบสนอง  
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This research aims to study 1) Social voice of social media exposure on food 

tourism of Yaowarat street food 2) Online influencers, Yaowarat street food, that 

appears on the social voice 3) Type of content and motivation used by online 

influencers to advertise Yaowarat street food 4) Social engagement in food tourism of 

Yaowarat street food. The study is a qualitative research that was conducted by using 

the Social Listening tool to collect 312 data from November 1, 2019 to April 30, 2020. 

The data, then, were analyzed with the Coding sheet.   
The results indicate that the most mentioned Yaowarat street food on social 

media is in December. The most searched keyword is “Yaowarat”, the second and 

third keywords are “Yaowarat Street” and “Street”, respectively. The study found that 

Facebook and Mega-influencer are the highest-ranking categories of social media and 

social engagement. The most commonly used methods for communication are in text 

and image in which various illustrations are combined with a text and captions are also 

added to an image.  The website link and video clip were found to be the second 

most used format. The data also shows that most followers engage with video clips 

the most, followed by texts and images. The website link and questioning format were 

found to be the lowest engagement. In addition, the result shows that the most 



 

 
 

(6) 

 

effective communication used by online influencers with the highest-level engagement 

is in texts and images and pull motivation factor in content. 
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