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_____________________________________________________________
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เสียงสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน ดานการเปดรับสื่อ
สังคมออนไลนในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช 2) ผูทรงอิทธิพล
ออนไลนในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช ที่ปรากฏในเสียงสื่อสารใน
สื่อสังคมออนไลน 3) การสื่อสารของผูทรงอิทธิพลออนไลนดานรูปแบบเนื้อหา และการใชแรงจูงใน
การสื่อสารในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช และ 4) พฤติกรรมการ
ตอบสนองสื่อสังคมออนไลนในการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริมทาง ยานเยาวราช
การศึกษาครั้งนี้ใช วิธี วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูล ดว ยเครื่องมือ Social listening
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 ถึงวัน ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จํา นวนทั้งสิ้น 312 ขอมูล
หลังจากนั้นทําการวิเคราะหเนื้อหาดวยการลงรหัสขอมูล (Coding sheet)
ผลการศึกษาพบวา มีการกล า วถึงการทองเที่ยวเชิงอาหาร ประเภทอาหารริ มทาง ย าน
เยาวราช ในเสี ย งสื่ อ สารในสื่ อ สั ง คมออนไลนม ากที่สุ ด ในเดือ นธั น วาคม พ.ศ. 2562 สํ า หรั บ คํ า
สําคัญ (Keyword) ที่พบมาที่สุดคือคําวา เยาวราช ถูกกลาวถึงในเนื้อหามากที่สุด รองลงมาคือ ถนน
เยาวราช และสตรี ท ตามลํ า ดั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน ป ระเภทเฟซบุ ก และผู ท รงอิ ท ธิ พ ลออนไลน
ประเภท Mega Influencer ปรากฏในเสี ย งสื่ อ สารในสื่ อ สั ง คมออนไลน ม ากที่ สุ ด และมี จํ า นวน
พฤติกรรมการตอบสนองตอโพสตมากที่สุดเชนกัน โดยรูปแบบการสื่อสารที่ปรากฏสวนใหญเปนแบบ
ขอความและรูปภาพ มีการใชรูปภาพหลาย ๆ รูปประกอบคําอธิบายที่เปนขอความ รวมถึงการทํา
ขอความลงไปในรูปภาพ รองลงมาคือรูปแบบลิงคเว็บไซต และคลิปวิดีโอ ทั้งนี้ผูติดตามสวนใหญจะมี
พฤติกรรมตอบกลับสื่อสังคมออนไลนรูปแบบคลิปวิดีโอมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบขอความและ

(4)
รู ป ภาพ ด า นลิ ง ค เ ว็ บ ไซต แ ละการตั้ ง คํ า ถามเป น รู ป แบบเนื้ อ หาที่ ไ ด รั บ การตอบสนองน อ ยที่ สุ ด
นอกจากนี้ยังพบวาการสื่อสารของผูทรงอิทธิพลออนไลนที่มีพฤติกรรมการตอบสนองเฉลี่ยมากที่สุด
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
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effective communication used by online influencers with the highest-level engagement
is in texts and images and pull motivation factor in content.
Keywords: Social voice, Social media, Online influencer, Motivation, Social engagement

