
บทคัดยอ 

 
การคนควาอิสระนี้มีวัตุประสงค 1) เพื่อศึกษาการสื่อสารการทองเที่ยวผานผูทรงอิทธิพลทาง

ความคิดบนเฟซบุกเพจ 2) เพ่ือศึกษาองคประกอบเฟซบุกเพจการทองเท่ียวผานผูทรงอิทธิพลทางความคิด
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาจากกลุมตัวอยาง 5 เพจ โดยใชวิธีการวิเคราะห
เน้ือหาสาร (Content Analysis) เพ่ือศึกษาการสื่อสารการทองเท่ียวผานผูทรงอิทธิพลทางความคิดบนเฟ
ซบุกเพจ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาองคประกอบเฟซบุกเพจการ
ทองเท่ียวผานผูทรงอิทธิพลทางความคิด 

 ผลการศึกษาพบวา ผูดูแลเฟซบุกเพจทองเที่ยวมีวัตถุประสงคของการสื่อสารการทองเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มการรับรู การจดจำ ความนาเชื่อถือนำมาสูการยอมรับในสถานที่ทองเที่ยว โดยใชวิธีการสื่อสารการ
ทองเที่ยวในลักษณะการโฆษณาการทองเที่ยว มีวิธีการแสดงออกทางลักษณะวาเปนเพจทองเที่ยวดวยว
การนำเสนอผานภาพถายทองเที่ยวเปนองคประกอบหลัก มีการใชความคิดสรางสรรคในการจัดการเพจ มี
ประสบการณความเชี่ยวชาญในการทองเท่ียว และมองวาตนเองมีชื่อเสียงเฉพาะดานการทำเพจทองเที่ยว 
ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะทำเพจทองเที่ยวตอไปเรื่อย ๆ ในประเด็นองคประกอบเฟซบุกตามหลัก 7C's 

เพจทองเที ่ยวมีเพียง 2 C's เทานั ้นที ่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ รูปแบบ (Context) และ เนื ้อหา 
(Content) ในขณะที่ทั้งอีก 5 C's มีลักษณะองคประกอบในแนวทางเดียวกัน คือ มีความเปนชุมชนที่มี
การสื่อสารกันระหวางผู ติดตาม (Community) ผูติดตามไมสามารถในการปรับแตงเฉพาะบุคคลได 
(Customization) มีการติดตอสื่อสารกันระหวางผูดูแลเพจและผูติดตาม (Communication) มีการการ
เชื่อมโยงในลักษณะ URL ไปยังหนาเว็บไซตอ่ืน (Connection) และไมมีการติดตอคาขายใด ๆ ในเฟซบุก
เพจทองเท่ียว (Commerce) 
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ABSTRACT 

 
The purposes of this research were to study tourism communication of influencer 

on Facebook fan page, as well as, to analyze key elements of influencer on Facebook 

travel fan page. This qualitative study adopted methodology: content analysis on tourism 

communication and in-depth interview on key elements of influencer on Facebook travel 

fan page, to collect data from samples of 5 pages. 
The results revealed that the objectives of influencer communicating on Facebook 

travel fan page were to gain readers’ awareness, recognition, and credibility, leading to 

their acceptance in each destination. Advertising was used as tourism communication 

strategy. The fundamental elements of Facebook travel fan page comprised of having the 

presentation of the photography and creative contents. The results also showed that the 

influencers were one of those experienced travelers, who believed themselves to be only 

famous for creating travel page and were willing to keep continue doing so. Moreover, the 

analysis of Facebook using 7C’s framework concluded that each travel page differed in 

2C’s: Context and Content, while, all possessed other 5C’s in the same direction, namely, 

Community in which there were communication among followers, Customization in which 

each followers could not be customized, Communication between admins and followers, 

Connection in which URL linked to another websites, and Commerce in which no trading 

posts were allowed on Facebook travel fan page. 
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