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บทคัดย่อ
	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้
สื่อสงัคมออนไลน์	 การแสวงหาข่าวสาร	 ความพึงพอใจ	พฤติกรรมการท่อง
เท่ียวตลาดน�า้	 และการบอกตอ่ข่าวสารการทอ่งเท่ียว	 รวมทัง้ศกึษาตวัแปรท่ี
มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุในการอธิบายหรือพยากรณ์การบอกตอ่ขา่วสาร	โดย
ศกึษาจากกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นนกัทอ่งเท่ียวท่ีเคยไปทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	และเคย
ใช้สื่อสงัคมออนไลน์	จ�านวน	400	คน	ในเขตกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ	 แบบสอบถาม	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 เพ่ืออธิบายข้อค้นพบทัว่ไป	 และสถิติ 
เชิงอนมุาน	ได้แก่	Pearson’s	product		moment		correlation		coefficient	
และ	Multiple		regression	เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน	ผลการวิจยั	พบวา่
	 กลุม่ตวัอยา่งมีการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ผา่น	เฟซบุ๊กมากท่ีสดุ	รองลงมา 
คือ	 ยูทูป	 ไลน์	 โดยมีการแบ่งปันข้อมูลเป็นภาพน่ิง	 และข้อความ	 และมี 
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การแสวงหาข่าวสารการท่องเท่ียวเม่ือต้องการเดินทางทอ่งเท่ียวเทา่นัน้	 โดย
แสวงหาขา่วสารทัง้จากสื่อสงัคมออนไลน์	สื่อมวลชน	สื่อบคุคล	กลุม่ตวัอยา่ง
มีความพงึพอใจในขา่วสารการทอ่งเท่ียวทัง้จากการส่ือสารภายในตลาด	และ
การสื่อสารในสื่อสงัคมออนไลน์ในระดบั	 “มาก“	กลุ่มตวัอย่างมีการบอกต่อ
ขา่วสารผา่นทาง	เฟซบุ๊กมากท่ีสดุ	โดยใช้การบอกตอ่ด้วยภาพมากท่ีสดุ	เนือ้หา
ขา่วสารท่ีน�าไปบอกตอ่มากท่ีสดุคือการให้ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้สกึเม่ือได้มา
เท่ียวตลาดน�า้
	 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่	การแสวงหาขา่วสารมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกับความพึงพอใจต่อข่าวสารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	
0.001	 และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์	 การแสวงหาข่าวสาร	 ความพึงพอใจมี 
ความสัมพันธ์กับการบอกต่อข่าวสารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	
0.001	 เช่นเดียวกนั	 ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวไม่มีความสมัพนัธ์กบัการ 
บอกตอ่ขา่วสารอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต	ินอกจากนัน้การใช้สือ่สงัคมออนไลน์
เป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ์การบอกต่อข่าวสารได้มากท่ีสดุ	
โดยมีตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายการบอกตอ่ขา่วสารคือการใช้สื่อสงัคมออนไลน์	
การแสวงหาข่าวสาร	 และความพงึพอใจข่าวสาร	 ซึง่สามารถร่วมกนัอธิบาย
ได้ร้อยละ	45.2

ค�าส�าคัญ :	การบอกตอ่	/	ตลาดน�า้	/	สื่อสงัคมออนไลน์
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ABSTRACT
	 The	objective	of	the	research	is	aimed	1)	To	study	frequency	
of	social	media	usage,	information	seeking,	satisfaction	with	floating	
market	tourism	information	,	tourism	behavior	and	information	sharing	
via	social	media.	2)	To	study	the	correlation	among	these	variables.	
3)	To	study	the	most	effective	variable	which	can	explain	information	
sharing	via	social	media	for	floating	market	tourism	promotion.
	 The	 research	was	done	as	a	 survey	 researchand	collected	
data	 through	 a	 questionnaire	 for	 400	 floating	market	 tourists	who	
used	to	access	social	media.	Data	analysis	and	hypothesis	test	was	
done	by	Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficial	andMultiple	
Regression.
	 Research	findings	were	that	the	samples	sought	information	
only	when	they	wanted	to	travel	and	they	sought	information	via	online	
media,	mass	media	and	personal	media.	In	addition,	the	samples	used	
social	media	like	Facebook	most,	followed	by	Youtube	and	Line,	and	
they	were	satisfied	with	tourism	information	in	internal	communication	
of	floating	markets	and	in	social	media	at	high	level.	Also,	the	samples	
shared	news	and	information	via	social	media	in	forms	of	still	images	
and	texts,	especially	via	Facebook,	either	in	terms	of	photos	and	feeling	
obtained	from	travelling.	
	 Hypothesis	test	found	that	information	seeking	was	positively	
correlated	with	satisfaction	in	tourism	information	and	likewise	frequency	
of	 social	media	 usage.	 Information	 seeking	 and	 satisfaction	were	
positively	correlated	with	floating	market	tourism	information	sharing.	
With	 a	 statistical	 significance	 of	 .001	 it	 also	 found	 that	 frequency	
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of	 social	media	usagewas	 the	most	 effective	 variable	 in	predicting	
floating	market	 tourism	 information	 sharing.	Another	 two	 variables	
that	could	be	described	the	floating	market	tourism	information	were	
information	seeking	and	satisfaction.	All	of	three	factors	could	explain	
the	information	sharing	with	a	percentage	of	45.2	

Keywords  :	Information	Sharing/	Floating	Market	/	Social	Media
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1.บทน�า
	 พฤติกรรมการบริโภคนัน้มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีกว้างขวาง
กวา่เพียงการซือ้		กลา่วคือ	การบริโภคนีเ้ป็นกระท�าตัง้แตก่ารค้นหา	คดัเลือก
สินค้า	 ซือ้สินค้า	 ใช้สินค้า	 และประเมินหลงัการซือ้	 ในกระบวนการบริโภคนี ้
ผู้บริโภคจะท�าการประเมิน	2	ครัง้	คือ	(1)	การประเมินก่อนการซือ้เป็นขัน้ตอน 
ท่ีผู้บริโภคทบทวนปัญหาความต้องการของตนเอง	เสาะแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบั 
สนิค้าเพ่ือประเมินทางเลอืกก่อนท�าการตดัสนิใจเลือกตราย่ีห้อเลือกสถานท่ีท่ี
จะซือ้	จ�านวนท่ีจะซือ้	ก�าหนดเวลาก�าหนดราคาท่ีจะซือ้ได้	และ	เลือกวธีิจา่ยเงิน	 
(2)	 การประเมินหลังการซือ้	 เป็นการประเมินครัง้ถัดมาซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ี
ผู้ บริโภคจะพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงจากการบริโภคกับสิ่งท่ี 
คาดหวงัว่าจะได้รับเม่ือใช้สินค้าหากผลท่ีเกิดเป็นไปตามความคาดหวงัหรือ
เกินกว่าท่ีคาดหวังผู้บริโภคก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้า	 เม่ือผู้บริโภค 
มีความพงึพอใจแล้วก็มกัจะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมการซือ้ซ�า้หรือบอกตอ่		
ในมิติการส่ือสารการบอกต่อนีเ้ป็นกลไกการส่งผ่านประสบการณ์เก่ียวกับ
สนิค้าหรือบริการ	ซึง่มีพลงัในการโน้มน้าวใจเป็นอยา่งย่ิง	 เพราะการบอกตอ่
ท่ีมีลกัษณะการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการนีส้ะท้อนถึงความมีอิสระในบอกเลา่
ความคดิเหน็หลงัการบริโภค	ข้อมลูท่ีได้รับฟังตอ่ๆ	กนัเชน่นีใ้นสายตาผู้บริโภค
ด้วยกนัแล้วนบัวา่มีความน่าเช่ือถือมากกวา่การได้รับข้อมลูจากการโฆษณา
ทัว่ไป	การบอกตอ่ๆ	กนัไปท�าให้เกิดการแนะน�าคนรู้จกัหรือคนใกล้ชิดให้มีความ
มัน่ใจในคณุภาพของสนิค้าหรือบริการชว่ยให้การเลอืกซือ้สนิค้างา่ยและก่อให้
เกิดความมัน่ใจมากขึน้การบอกตอ่จงึนบัวา่เป็นกญุแจส�าคญัในการขยายฐาน 
ผู้บริโภคอนัหมายถงึความส�าเร็จของการด�าเนินธรุกิจ
	 จากในอดีตท่ีการบอกต่อมีขอบเขตการแพร่กระจายข้อมูลอยู่ใน
วงแคบ	 เป็นเพียงการบอกต่อกนัในหมู่เพ่ือนครอบครัวและคนรู้จกั	 เท่านัน้ 
แต่ในยคุท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาการอย่างก้าวกระโดดนีก้ารบอกต่อ 
ได้ขยายขอบเขตสู่การบอกต่อไปยังกลุ่มเพ่ือนของเพ่ือนหรือบุคคลทั่วไป 
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ท่ีสนใจ	ผา่นสื่อสงัคมออนไลน์	 เพ่ือบอกเลา่กิจกรรม	 กิจวตัร	 และพฤติกรรม
ตา่งๆ	 แบง่ปันข้อมลู	ความรู้	ประสบการณ์ความต้องการ	 และความคิดเห็น	
โดยการสร้างเนือ้หาแบ่งปันเร่ืองราวในรูปแบบของข้อความ	 รูปภาพวิดีโอ	
และเสียงเกิดการแพร่กระจายข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าได้อยา่งกว้างขวางในเวลา 
อนัรวดเร็วอาจเรียกได้วา่	eWOM	(Electronic	word	of	mouth)	ผลงานวิจยั
หลายชิน้ได้ตอกย�า้ให้เหน็ถงึอิทธิพลของการบอกตอ่ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้
ของผู้บริโภค	การค้นหาปัจจยัท่ีสามารถอธิบายการบอกตอ่ในเชิงบวก	จงึเป็น
เร่ืองท่ีมีความส�าคญัในชว่งเวลาท่ีการบอกตอ่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้เชน่
นี	้เพราะหากสามารถทราบถงึมลูเหตท่ีุท�าให้ผู้ ท่ีเคยใช้สนิค้าเกิดพฤตกิรรมบอก
ตอ่ผู้ด�าเนินธรุกิจก็จะได้เหน็แนวทางท่ีควรมุง่ความสนใจไปยงัปัจจยัเหลา่นัน้ 
เพ่ือเพ่ิมระดบัการบอกตอ่ข้อมลูเชิงบวกของผู้บริโภค
	 ปัจจบุนัการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้เป็นธุรกิจการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ท่ีได้รับความสนใจเป็นอยา่งมากจากผู้ประกอบการในหลายชมุชนท่ีมีต้นทนุ
ทางวฒันธรรมสงัเกตได้จากปริมาณตลาดเก่าท่ีพฒันาใหมแ่ละตลาดท่ีสร้าง
ขึน้ใหมถ่กูพฒันาให้เป็นแหลง่รายได้ส�าหรับคนในชมุชนมากมายตลาดน�า้ได้ 
กลบัมาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถีชมุชน	 และตอบสนองกระแสความ
สนใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 ดังนัน้เพ่ือส่งเสริมให้ตลาดน�า้เป็นท่ีรู้จัก 
กว้างขวางนอกจากการเผยแพร่ข้อมลูผา่นสือ่กระแสหลกัแล้วยงัมีการเผยแพร่ 
ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่อง
เท่ียวตลาดน�า้การบอกตอ่ของนกัทอ่งเท่ียวท่ีได้มาเท่ียวตลาดน�า้	 จงึเป็นเร่ือง 
ท่ีไมอ่าจละเลย	เน่ืองจากการบอกตอ่มีอิทธิพลดงัท่ีได้กลา่วมาข้างต้น	ดงันัน้ 
งานวิจยัเร่ืองนีจ้ึงมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีสามารถอธิบายหรือพยากรณ์พฤติกรรม 
การบอกต่อข้อมูลตลาดน�า้ในสื่อสังคมออนไลน์	 ซึ่งเป็นกลไกน�าไปสู ่
การยกระดับนักท่องเท่ียวจากผู้ ใช้บริการเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการส่ือสาร	 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป	งานวิจยันีจ้งึได้ก�าหนด
วตัถปุระสงค์	และขัน้ตอนการวิจยั	ไว้ดงันี ้
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2. วัตถุประสงค์การวจิยั  
	 1.	 เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ส่ือสังคมออนไลน์	 
การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกบัตลาดน�า้	 ความพงึพอใจตอ่ข่าวสาร	 ความถ่ีใน
การทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	และการบอกตอ่ขา่วสารเก่ียวกบัตลาดน�า้ผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์
	 2.	เพ่ือศกึษาตวัแปรท่ีมีประสทิธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์การ
บอกตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้ทางสื่อสงัคมออนไลน์

3.สมมตฐิานการวจิยั 
 ผู้วิจยัก�าหนดสมมติฐานเพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ตา่งๆ	ไว้ดงันี ้
	 1.	 การแสวงหาขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่ขา่วสาร
การทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
	 2.	ความถ่ีในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่
ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
	 3.	การแสวงหาขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่ขา่วสารการทอ่ง
เท่ียวตลาดน�า้
	 4.	 ความพงึพอใจตอ่ข่าวสารมีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่ข่าวสาร
การทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
	 5.	ความถ่ีในการไปทอ่งเท่ียวตลาดน�า้มีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่
ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
	 6.	ความถ่ีในการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เป็นตวัแปรท่ีมีประสทิธิภาพมาก
ท่ีสดุในการอธิบายการบอกตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้วจิยัคาดหวงัวา่ผลการวิจยัจะสามารถน�าไปก่อประโยชน์ตา่งๆได้	ดงันี ้
	 1.	เป็นแนวทางการก�าหนดสื่อและเนือ้หาส�าหรับเผยแพร่ข้อมลูเสริม
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ความมัน่ใจหลงัการมาทอ่งเท่ียวให้กบันกัทอ่งเท่ียว
	 2.	เป็นแนวทางการยกระดบันกัทอ่งเท่ียว	ไปสูก่ารเป็น“ผู้มีอปุการคณุ”	
(Advocates)	ตอ่ตลาดน�า้คือ	นกัทอ่งเท่ียวท่ีคอยแนะน�านกัทอ่งเท่ียวรายอ่ืนๆ	
ให้หนัมาเท่ียวตลาดน�า้ฯ	
	 3.	 เป็นแนวทางส�าหรับผู้บริหารตลาดน�า้เพ่ือพฒันาปัจจยัท่ีสง่ผลให้
นกัทอ่งเท่ียวท�าหน้าท่ีเป็นสื่อบคุคลชว่ยเผยแพร่ข้อมลูของตลาดน�า้ฯ

5. แนวคดิและทฤษฎีที่ใช้ในการวจิยั 
	 งานวจิยันีผู้้วจิยัได้น�าแนวคดิ	และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย	 ประกอบด้วย	 (1)	 ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึง
พอใจซึง่เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส�าคญักบัผู้ รับสาร	 (Media	users)	 ชีใ้ห้เห็นถงึ 
ความสมัพันธ์ระหว่างความต้องการ	 ความคาดหวัง	 พฤติกรรมการใช้สื่อ	
และความพึงพอใจต่อข้อมลูท่ีติดตามมาเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัเป็นลกูโซ่โดย
มีค�าถามหลังท่ีว่า	 “ปัจเจกบุคคลแต่ละคนใช้สื่อเพ่ือท�าหน้าท่ีอะไรบ้าง”	 
(2)	ทฤษฏีการแสวงหาข้อมลูขา่วสาร	ท่ีมองวา่ผู้ รับสารนัน้เป็นผู้ รับสารท่ีเฉลียว
ฉลาด	(critical	receiver)ไมเ่พียงรอเปิดรับขา่วสารท่ีสื่อจดัมาน�าเสนอเทา่นัน้	
หากแต่พยายามขวนขวายค้นคว้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีตนเองต้องการ	
และ	 (3)	 แนวคิดการสื่อสารแบบบอกต่อ	 ท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร
ระหวา่งบคุคล	การสื่อสารในลกัษณะนีจ้ะท�าให้คูส่ื่อสารได้แลกเปลี่ยนข้อมลู	 
ข้อวิพากษ์วิจารณ์	 ความรู้สึก	 และความคิดท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
ระหวา่งกนั	 จนเป็นผลให้การสื่อสารแบบบอกตอ่นีก้ลายเป็นปัจจยัส�าคญัใน
กระบวนการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว	ทัง้	 3	 ทฤษฏีจะเป็นกรอบ
แนวคิดหลกัท่ีน�ามาก�าหนดตวัแปรในการวิจยันี ้

6. ระเบยีบวธีิวจิยั
	 งานวิจยันีผู้้ วิจยัก�าหนดใช้วิธีการวิจยัเชิงส�ารวจ	 เพ่ือรวบรวมข้อมลู
จากประชากร	คือ	นกัทอ่งเท่ียวท่ีเคยเดนิทางมาทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	โดยก�าหนด
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ขนาดตวัอยา่งจากการค�านวณตามตารางของ	Taro	Yamane	 	 โดยก�าหนด	 
คา่ความคลาดเคลือ่นท่ี	0.05		ได้จ�านวน	400	คน	และคดัเลือกตวัอยา่งด้วยวธีิ
การสุม่	2	ขัน้ตอน	คือ	(1)	วิธีการสุม่แบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	โดย
เลือกพืน้ท่ีตลาดน�า้ภาคกลางเป็นพืน้ท่ีในการศกึษา	24	แหง่	(2)	สุม่แบบงา่ย	
(Simple	random	sampling)	เพ่ือเลือกตวัแทนตลาดน�า้	4	แหง่	(3)	ท�าการสุม่ 
แบบบงัเอิญ	(Accidental	sampling)	นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวตลาด
น�า้ฯ	ท่ีเคยใช้สื่อสงัคมออนไลน์
	 ผู้ วิจัยได้ก�าหนดแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล	
ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามการแสวงหา
ขา่วสารเก่ียวกบัตลาดน�า้	 ความถ่ีในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์	ความพงึพอใจ
ขา่วสาร	พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	และการบอกตอ่ขา่วสารโดยก�าหนด
ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงพรรณนาเพ่ือแจกแจงความถ่ี	แสดงคา่ร้อยละ	และ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรต่างๆ	 และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานด้วย
สถิติเชิงอนุมาน	 ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
ด้วยการวเิคราะห์คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั	(Pearson’s	product	
moment	 correlation	 coefficient)	 และการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์ 
ด้วยการวิเคราะห์ถอดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน	 (Stepwise	 multiple	
regression	analysis)

6. สรุปผลการวจิยั
	 จากการวิเคราะห์ข้อมลู	พบวา่	กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง
และมากกวา่คร่ึงหนึง่มีอายรุะหวา่ง	 21	 –	 30	 ปี	 สว่นใหญ่มีการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี	และเป็นนกัเรียน-นกัศกึษา	สามารถสรุปผลการวจิยัได้จ�าแนกตาม
ตวัแปรตา่งๆ	ได้ดงันี ้
 1.การใช้ส่ือสังคมออนไลน์	กลุม่ตวัอยา่งมีการใช้ส่ือออนไลน์หลาย
ประเภท	 แต่ประเภทของสื่อออนไลน์ท่ีใช้อยู่ในเกณฑ์บ่อยท่ีสุด	 และบ่อย	 
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คือ	 เฟซบุ๊ก(ค่าเฉล่ีย	 4.66)	 ยทูปู(ค่าเฉลี่ย	 4.19)	 และไลน์(ค่าเฉลี่ย	 3.55)	
ส�าหรับส่ือออนไลน์ประเภทอ่ืน	มีการใช้อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง	และน้อย	ได้แก่	 
อินสตาแกรม	ห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	ในสว่นการแบง่ปันข้อมลู
โดยการกดไลค์	 กดแชร์	 เขียนคอมเม้นท์และโพสต์ข้อความ	 หรือคลิปใน 
สือ่สงัคมออนไลน์	อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง	และบอ่ย	โดยกลุม่ตวัอยา่งจะแบง่ปัน	 
ประเภทภาพน่ิง	เชน่	ภาพตนเอง	/	กิจกรรมในชีวิตประจ�าวนัมากท่ีสดุ	(คา่เฉลีย่	
3.96)	รองลงมาคือ	ประเภทข้อความ	เชน่	แสดงความรู้สกึ	/	อารมณ์ของตนเอง	
(คา่เฉลี่ย	3.86)	และประเภทคลปิภาพเคลื่อนไหว	เชน่	ภาพกิจกรรมของตน	/	
เพ่ือน	(คา่เฉลี่ย	3.07)
 2. การแสวงหาข่าวสารเก่ียวกับตลาดน�า้	 กลุ่มตวัอย่างเกือบ
คร่ึงหนึ่งแสวงหาข่าวสารข้อมูลท่องเท่ียวก็ต่อเม่ือมีแผนการเดินทางท่อง
เท่ียวเทา่นัน้	 การแสวงหาขา่วสารเก่ียวกบัตลาดน�า้จากส่ือตา่งๆอยูใ่นเกณฑ์	 
“ปานกลาง”	ถงึ	“บอ่ยมาก”	โดยมีการแสวงหาขา่วสารจากสื่อสงัคมออนไลน์	
เชน่ทางเฟซบุ๊กมากท่ีสดุ	 รองลงมาคือ	แสวงหาขา่วสารจากรายการโทรทศัน์	
จากยทูปูเวบ็ไซต์ทอ่งเท่ียวทัว่ไป	และสื่อบคุคลตามล�าดบั
 3.พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน�า้โดยทัว่ไปแล้ว	 กลุ่มตวัอย่าง
มากกวา่คร่ึงหนึง่ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	 “นานๆครัง้”	 คือในรอบปีมีการทอ่งเท่ียว
นานมากกว่า	 3	 เดือนต่อครัง้	 และมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกลุ่มตวัอย่างมีการ 
ใช้จา่ยเงินในการมาเท่ียวตลาดน�า้โดยเฉลี่ยครัง้ละ	500	–	1,000	บาท
 4.ความพงึพอใจต่อข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดน�า้กลุม่ตวัอยา่ง
มีความพงึพอใจตอ่ขา่วสารเก่ียวกบัสนิค้า	บริการ	 และกิจกรรมตา่งๆภายใน
ตลาดอยูใ่นเกณฑ์มาก	ทัง้การสือ่สารภายในตลาด	และการสือ่สารในสือ่สงัคม
ออนไลน์	เชน่ข้อมลูในเวบ็ไซต์เฟซบุ๊กและยทูปู
 5.การบอกต่อข่าวสารเก่ียวกับตลาดน�า้
	 	 5.1	ประเภทของสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีบอกต่อข่าวสาร	 กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการบอกตอ่ขา่วสารเก่ียวกบัตลาดน�า้ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ประเภท
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ตา่งๆอยูใ่นเกณฑ์น้อย	และปานกลางเป็นสว่นใหญ่	แตมี่การบอกตอ่ขา่วสาร
ผา่นทาง	Facebook	อยูใ่นเกณฑ์บอ่ย		
ตารางท่ี	1	:	แสดงคา่เฉลี่ยการบอกตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้ผา่นสื่อ
สงัคมออนไลน์ประเภทตา่งๆ	

	 	 5.2	ลกัษณะการบอกตอ่กลุม่ตวัอยา่งมีการบอกตอ่ขา่วสาร
เก่ียวกบัตลาดน�า้เป็นภาพน่ิง	 (เช่น	ภาพสญัลกัษณ์ตลาด	 จดุถ่ายภาพของ
ตลาด)	มากท่ีสดุ	และอยูใ่นเกณฑ์บอ่ย	รองลงมา	คือ	การบอกตอ่ขา่วสารโดย
ใช้ข้อความ	
ตารางท่ี	2	:	แสดงคา่เฉลี่ยของลกัษณะการบอกตอ่
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  5.3	ประเภทเนือ้หาท่ีบอกตอ่กลุม่ตวัอยา่งท่ีบอกตอ่ขา่วสาร
เก่ียวกบัตลาดน�า้ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้สกึเม่ือได้มาเท่ียวตลาดในเกณฑ์
บอ่ย	รองลงมาคือให้ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าตา่งๆของตลาด	และให้ข้อมลูเก่ียวกบั
การเดนิทางมาตลาด	และข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆของตลาดอยูใ่นเกณฑ์
ปานกลาง	

ตารางท่ี	3	:	ตารางแสดงคา่เฉลี่ยของประเภทเนือ้หาท่ีบอกตอ่

6.	การทดสอบสมมติฐานงานวิจยันีก้�าหนดสมมติฐานไว้	 6	 ข้อ	 จากผล 
การวิเคราะห์ได้ข้อสรุปจ�าแนกตามสมมตฐิานแตล่ะข้อได้	ดงันี ้
 - สมมติฐานที่  1การแสวงหาข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความ 
พงึพอใจตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	 ผลการวิจยัพบความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรทัง้สอง	มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางท่ี	 4	 :	 ตารางแสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของการแสวงหาขา่วสาร
กบัความพงึพอใจตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
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จากตารางแสดงวา่การแสวงหาข่าวสารมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจตอ่
ข่าวสารท่องเท่ียวตลาดน�า้อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	 ท่ีระดบั	 0.001	 และมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวก	กลา่วคือ	 เม่ือมีการแสวงหาข่าวสารมาก	 ก็ย่ิงมีความ
พงึพอใจข่าวสารมากด้วย	และเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง	ซึง่เป็น
ไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้
	 -	สมมตฐิานที่ 2-5	ประกอบด้วยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรเป็นรายคู	่ประกอบด้วย	สมมตฐิานท่ี	2	การใช้สือ่สงัคมออนไลน์มีความ
สมัพนัธ์กบัการบอกตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
 - สมมตฐิานที่ 3 การแสวงหาขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่
ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
 - สมมตฐิานที่ 4 ความพงึพอใจขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัการบอก
ตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
 - สมมตฐิานที่ 5	ความถ่ีในการไปทอ่งเท่ียวตลาดน�า้มีความสมัพนัธ์
กบัการบอกตอ่ขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้
สามารถสรุปผลวิเคราะห์แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน 

การสื่อสารกบัการบอกตอ่ขา่วสารสามารถสรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี	5	:	ตารางแสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านการสื่อสาร
กบัการบอกตอ่ขา่วสาร
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 ผลจากตารางแสดงวา่ปัจจยัตา่งๆด้านการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กบั
ความถ่ีในการบอกตอ่ขา่วสารเกือบทัง้หมดดงันี ้
	 (1)	ความถ่ีในการใช้สือ่สงัคมออนไลน์	มีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่
ขา่วสารอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	0.001	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้	และเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก	โดยเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง
	 (2)	การแสวงหาขา่วสารมีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่ขา่วสารอยา่ง
มีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	0.001	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้	และเป็น
ความสมัพนัธ์เชิงบวก	โดยเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง
	 (3)	ความพงึพอใจมีความสมัพนัธ์กบัการบอกตอ่ข่าวสารอยา่งมีนยั
ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.001	ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้	และเป็นความ
สมัพนัธ์เชิงบวกโดยเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง
	 (4)	ความถ่ีในการทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	 ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการบอก
ตอ่ขา่วสารอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิต	ิซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้
 - สมมตฐิานที่ 6 ความถ่ีในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นตวัแปรท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการอธิบายหรือพยากรณ์	การบอกต่อข่าวสารการ
ทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	ผลการวจิยัแสดงคา่การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูของปัจจยั
ด้านการสื่อสารกบัการบอกตอ่ขา่วสาร	ได้ดงันี	้

ตารางท่ี	 6	 :	 ตารางแสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้าน 
การสื่อสารกบัการบอกตอ่ขา่วสาร
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	 จากตารางแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการส่ือสารท่ีอธิบาย	 หรือ
พยากรณ์ตัวแปรการบอกต่อข่าวสารได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	
0.001	 มี	 3	 ตวัแปร	 ตามล�าดบัความส�าคญั	 คือความถ่ีในการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์	การแสวงหาขา่วสาร	และความพงึพอใจตอ่ขา่วสาร	ผลการวเิคราะห์
ได้แสดงว่าปัจจัยทัง้	 3	 ตัวแปรร่วมกันอธิบาย	 หรือพยากรณ์การบอกต่อ
ข่าวสารได้ร้อยละ	 45.2โดยปัจจยัด้านความถ่ีในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์มี
ประสทิธิภาพในการอธิบายหรือพยากรณ์มากท่ีสดุคือร้อยละ	 36.1	และเป็น
ไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้

7. อภปิรายผลการวจิยั
 1) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การแสวงหาข่าวสารและความพงึ
พอใจต่อข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดน�า้ผลการวิจยัพบว่า	 กลุม่ตวัอย่าง
มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์	 “ปานกลาง”	 แต่มีการใช้ 
เฟซบุ๊ก	อยูใ่นเกณฑ์	“บอ่ยท่ีสดุ”	และยทูปูอยูใ่นเกณฑ์	“บอ่ย”	อนัเน่ืองมาจาก 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยสนับสนุนให้ความสะดวกทางการสื่อสารให้
กับบุคคลหรือกลุ่มในสังคม	 [1]	 และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
แบบสองทาง	 (Two-way	Communication)	 เป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสาร	
สร้างปฏิสมัพันธ์	 (Interaction)	 กับผู้ อ่ืน	 ท�าให้ผู้ ใช้งานมีเพ่ือนคุยรวมทัง้ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีมีความสนใจร่วมกันได้	 นับเป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการส่ือสารให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้อย่างรวดเร็ว	
สอดคล้องกบัความต้องการข้อมลูขา่วสาร	และตอบสนองตอ่กระแสความนิยม 
เดินทางท่องเท่ียวตลาดน� า้ของนักท่องเท่ียวปัจจุบัน	 ผลจากการวิจัย 
ยังพบว่านักท่องเท่ียวมีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตลาดน�า้จาก 
สื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 เฟซบุ๊ กอยู่ในเกณฑ์	 “บ่อยมาก”	 นอกเหนือจาก 
การแสวงหาขา่วสารการทอ่งเท่ียวจากสื่อดัง้เดิม	 อยา่งเช่น	 รายการโทรทศัน์	
ผลการวิจยัดงักล่าวนี	้ อาจสรุปได้ว่าเป็นความลงตวัของพลวตัการพฒันา 
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การท่องเท่ียว	 และการพฒันาความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อม	 ท่ีกระตุ้นให้เกิด
กระแสความต้องการตลาดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม	 เกิดการรวมตวัของ
ชมุชนตลาดน�า้	 ส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการ
การท่องเท่ียวบนแนวคิดของการท่องเท่ียว	 และการพฒันาอย่างยัง่ยืนมีการ 
กระตุ้นให้นกัทอ่งเท่ียวเกิดความต้องการแสวงหาขา่วสารการทอ่งเท่ียวตลาด
น�า้จากสื่อต่างๆ	 โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีมีความสะดวกทนัสมยั	 และ
รวดเร็ว	 และยงัสามารถสื่อสารประสบการณ์	 แสดงความคิดเห็นไปยงัผู้ อ่ืน
ได้ทกุเวลา	และสถานท่ี	 และหลากหลายรูปแบบ	อาจเรียกได้วา่เป็น	Online	
Consumer	Word	–	of	–	Mouth	อนัเป็นความสมดลุของความต้องการทอ่งเท่ียว	 
การแสวงหาข่าวสาร	 การแบ่งปันข่าวสาร	 และบอกต่อข่าวสารได้ครบวงจร
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองการใช้ประโยชน์	 และความพงึพอใจ	 
(Uses	 and	 Gratif ication	 Theory)	 ด้วยท่ีอธิบายว่า	 เม่ือบุคคลมี 
ความต้องการข่าวสาร	 จึงแสวงหาข่าวสารเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์	 เม่ือได้
ตอบสนองกบัความต้องการ	 จึงมีความพึงพอใจ	 [2]	 ในกรณีนีอ้ธิบายได้ว่า	 
เม่ือนักท่องเท่ียวถูกกระแสการรวมตวัของชุมชนตลาดน�า้มีกิจกรรมต่างๆ 
มีการบอกเลา่ประสบการณ์ของผู้ อ่ืนผา่นสือ่สงัคมออนไลน์	เกิดความต้องการ
ไปทอ่งเท่ียว	และแสวงหาขา่วสารทอ่งเท่ียว	พร้อมกบัแบง่ปัน	บอกตอ่ขา่วสาร
ไปยงัผู้ อ่ืนปากตอ่ปากทางสือ่ออนไลน์	จงึเทา่กบัเป็นการสร้างเครือขา่ยชมุชน
ออนไลน์ให้เกิดขึน้ตอ่เน่ืองไป
 2) ปัจจยัการส่ือสารที่มีประสทิธิภาพในการอธิบายการบอกต่อ
ข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดน�า้
	 ปัจจยัการส่ือสารนบัเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์
พฤติกรรมการท่องเท่ียว	 นับตัง้แต่ขัน้ตอนการแสวงหาข้อมูลประกอบ 
การตดัสินใจท่องเท่ียวโดยเฉพาะในระดบัการสื่อสารระหว่างบคุคลระหว่าง
นกัทอ่งเท่ียวกบันกัทอ่งเท่ียวด้วยกนัเอง	แหลง่ข้อมลูบคุคลท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียว
ผู้ เคยมีประสบการณ์ตรงในการทอ่งเท่ียวนีไ้ด้เข้ามามีอิทธิพลตอ่กระบวนการ
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ตดัสินใจท่องเท่ียวอย่างมีนัยส�าคญั	 ดงัท่ี	 Sharon	 และ	 Scott	 [3]	 พบว่า	 
ผู้บริโภคท่ีมีความรู้เก่ียวกบัสนิค้าประเภทนัน้น้อย		มกัจะวางใจในเพ่ือนและคน
รู้จกัเพราะเหน็วา่มีความนา่เช่ือถือมากกวา่พนกังานขายและในขณะเดียวกนั 
ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับสินค้าประเภทนัน้มากก็มักจะวางใจในประสบการณ์ 
ในอดีตเพราะเช่ือมัน่ในการตดัสนิใจของตนเอง	 ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึได้ท�าการ
ทดสอบปัจจัยการสื่อสารท่ีประกอบไปด้วยการใช้สื่อ	 การแสวงหาข้อมูล	
และความพึงพอใจในข้อมลู	 ท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมลู
ออนไลน์	งานวิจยันีผู้้วิจยัก�าหนดกรอบการวิจยัจาก	2	ทฤษฏีมาเป็นแนวทาง
ในการก�าหนดตวัแปรในการท�านายพฤตกิรรมการบอกตอ่	คือ	ทฤษฎีการใช้สือ่ 
และความพึงพอใจ	 (The	Uses	 and	Gratification	 Theory)	 และทฤษฏี 
การแสวงหาข้อมลูขา่วสาร	 (Information	Seeking	Theory)	 ร่วมกบัแนวคิด
เก่ียววงจรพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือให้เห็นภาพบทบาทการส่ือสารท่ี 
แทรกตวัอยู่ในพฤติกรรมการท่องเท่ียว	 พิจารณาตามกรอบท่ี	 S.Sayre&C.
King	 [4]	 ได้น�าเสนอพฤติกรรมการทอ่งเท่ียวไว้	 4	 ขัน้ตอน	 คือ	 (1)	 ขัน้แรกท่ี
บคุคลเร่ิมมีเวลาว่างท่ีจะสามารถออกเดินทางไปท่องเท่ียวได้	 (2)	 ออกเดิน
ทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว	 (3)	ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้	 ๆ	
(4)	เดนิทางกลบั	และ(5)	ย้อนร�าลกึถงึการทอ่งเท่ียวท่ีผา่นมาจากขัน้ตอนทัง้	5	
ข้างต้นนีจ้ะพบวา่	การสือ่สารนัน้สามารถเกิดขึน้ได้ตลอดทัง้ชว่งเวลาการทอ่ง
เท่ียวโดยเฉพาะในขัน้ตอนเร่ิมตดัสนิใจจะทอ่งเท่ียวท่ีงานวิจยันีส้นใจศกึษาถงึ 
การแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ	ประกอบการตดัสินใจออกเดินทาง
ท่องเท่ียวตลอดจนการสื่อสารท่ีเกิดขึน้ระหว่างการท่องเท่ียวท่ีเทคโนโลยี 
การสื่อสารเอือ้ให้เกิดการแบ่งปันข้อมลูออนไลน์ได้แบบปัจจุบนัทนัที	 และ
ภายหลงักลบัจากการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจะใช้การสื่อสารเพ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์การทอ่งเท่ียวในโลกออนไลน์	
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แผนภาพท่ี	 1	 แสดงปัจจยัท่ีร่วมกนัอธิบายการบอกตอ่ข่าวสารการทอ่งเท่ียว
ตลาดน�า้

นยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.05

	 ปัจจยัเก่ียวกบัการสือ่สาร	3	ตวัแปรท่ีน�ามาอธิบายการบอกตอ่ขา่วสาร
การทอ่งเท่ียวตลาดน�า้	คือ	การใช้สื่อสงัคมออนไลน์	การแสวงหาขา่วสารและ
ความพงึพอใจตอ่ขา่วสาร	โดยตวัแปรทัง้	3	ร่วมกนัอธิบายพฤตกิรรมการบอก
ตอ่เป็นไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการใช้สื่อและความพงึพอใจ	กลา่วคือ	 ใน
ขัน้ต้นเม่ือนกัทอ่งเท่ียวเกิดความต้องการข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ	การจะ
ใช้ข้อมลูจากแหล่งใดได้นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมลูนัน้ๆ	 ซึง่ในท่ีนีจ้ากผลการวิจยัท่ีพบว่าตวัแปรการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
อยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลออนไลน์ได้ในระดบัหนึ่ง	 ซึ่งจากกรอบแนวคิดท่ีมองว่าผู้ รับสารเป็น	 
ผู้ รับสารท่ีชาญฉลาด	 (Critical	 Receiver)	 กล่าวคือ	 ไม่เพียงแต่เปิดรับ	
(Media	Exposure)	 ขา่วสารท่ีมีอยูเ่ทา่นัน้หากแตเ่พียรพยายามค้นหาข้อมลู 
จากแหลง่ตา่งๆ	จากแหลง่ข้อมลูทตุิยภมิูเพ่ือประเมินและน�ามาใช้ประโยชน์	 
รวมไปถึงการเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์เพ่ือค้นหาข้อมลูต่างๆ	 ด้วยตนเองอีกด้วย 
ในฐานะ	ผู้แสวงหาข่าวสาร	 (Information	 seeker)	 ซึง่มกัจะรวบรวมข้อมลู
เม่ือต้องตัดสินใจเพราะต้องการให้กระบวนการตัดสินใจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 หากมองตามกรอบแนวคิดกระบวนการตัดสินใจ

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์

การแสวงหาขา่วสาร

ความพงึพอใจ

การบอกตอ่ขา่วสาร
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ซือ้จากมุมมองการตลาดท่ีประกอบไปด้วย	 (1)	 กระบวนการก่อนการซือ้	 
(2)	 กระบวนการในขณะก�าลงัซือ้	 และ	 (3)	 กระบวนการหลงัซือ้	 จะพบว่า 
การแสวงหาข้อมลูขา่วสารนัน้จะอยูใ่นขัน้กระบวนการก่อนการซือ้	 สวุิมล	 [5]	
อธิบายวา่	โดยปกติแล้วการค้นหาข้อมลูจะมากน้อยเพียงใด	หรือต้องใช้เวลา
และความพยายามมากเพียงใดนัน้	 ขึน้อยู่กบัราคา	 ความเส่ียงภยัจากการ
ใช้สินค้า	 การยอมรับสินค้าของสงัคม	ปริมาณข้อมลูเดิมท่ีมีอยู่	 ฯลฯ	ดงันัน้ 
ถ้านักท่องเท่ียวมีข้อมูลเก่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวมากพอและมีความเสี่ยง
น้อย	 นักท่องเท่ียวอาจตัดสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวทันทีโดยไม่จ�าเป็น
ต้องหาข้อมลูก่อน	 ในทางตรงข้ามหากการทอ่งเท่ียวครัง้นัน้ๆ	 เป็นการซือ้ท่ีมี
ระดบัความเส่ียงสงูเพราะมีเร่ืองของเวลาและค่าใช้จ่ายมาเก่ียวข้อง	ดงันัน้ 
นกัท่องเท่ียวจงึมกัจะแสวงหาข้อมลูด้านการท่องเท่ียวก่อนเพ่ือป้องกนัไม่ให้
เกิดการตดัสนิใจท่ีผิดพลาด
 ตามแนวคดิการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจนัน้	อธิบายวา่	ผู้ รับสาร 
จะเลือกแหล่งข้อมลูหลายประเภทประกอบกันอาทิ	 (1)	 แหล่งข้อมลูภายใน
เช่น	 ประสบการณ์เดิมหรือข้อมลูท่ีอยู่ในความทรงจ�าแหล่งข้อมลูบุคคลเช่น
ญาติเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน	 (2)	 แหลง่ข้อมลูสาธารณะเชน่การทอ่งเท่ียวแหง่
ประเทศไทยนิตยสารหรือเว็บไซต์ด้านการท่องเท่ียวและ(3)	 แหล่งข้อมลูเพ่ือ 
การค้าเชน่บริษัทน�าเท่ียวโรงแรมสายการบนิเป็นต้น	จากผลการวจิยัชีใ้ห้เหน็วา่	
นกัทอ่งเท่ียวเลอืกท่ีจะแสวงหาข้อมลูจากสือ่ออนไลน์เป็นหลกัซึง่อาจไมใ่ชเ่พียง
เหตผุลเร่ืองความสะดวกในการค้นคว้าหากแตเ่ป็นเร่ืองของความนา่เช่ือถือของ
ข้อมลูท่ีสื่อสารกนัระหวา่งนกัทอ่งเท่ียวด้วยกนัเอง	ดงัเชน่ท่ี	Kotler	[6]	กลา่ววา่	
ปัจจบุนัความไว้วางใจเกิดขึน้ในความสมัพนัธ์แนวระนาบมากกวา่ความสมัพนัธ์
แนวดิ่ง	 ผู้บริโภคเช่ือสิง่ท่ีผู้บริโภคด้วยกนัพดูมากกวา่สิง่ท่ีบริษัทสื่อสารออกมา	
ดงันัน้แม้ผู้บริโภคจะได้รับข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูเพ่ือการค้ามากกว่าแหลง่อ่ืน
แตผู่้บริโภครู้สกึวา่แหลง่ข้อมลูบคุคลและแหลง่ข้อมลูสาธารณะมีความส�าคญั
มากกวา่แหลง่ข้อมลูเพ่ือการค้าในด้านของความนา่เช่ือถือ
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	 เม่ือนกัท่องเท่ียวประเมินศกัยภาพตนเองในการให้ข้อมลูท่ีต้องการ	
จากนัน้ท�าการเลือกค้นคว้าข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีผ่านการประเมินขัน้ตอน	
ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีอยู่ในกระบวนการคิดปรากฏในจิตใจและส่งผลออกมาเป็น
ความคาดหวงัท่ีคิดวา่จะได้รับจากการค้นคว้า	นกัท่องเท่ียวจะน�าความคาด
หวงันีไ้ปเปรียบเทียบกบัข้อมลูจริงท่ีได้รับระดบัความสอดคล้องกนัระหว่าง
สิง่ท่ีหวงักบัสิง่ท่ีได้จริงจะเป็นตวัชีว้ดัความพงึพอใจตอ่ข้อมลูในท่ีสดุ	จากงาน
วจิยัพบวา่	ความพงึพอใจตอ่ขา่วสารเก่ียวกบัสนิค้า	บริการ	และกิจกรรมตา่งๆ
ภายในตลาดอยูใ่นเกณฑ์มาก	ซึง่ความพงึพอใจได้น�ามาซึง่การแบง่ปันข้อมลู
ออนไลน์	 โดยภายหลงัเม่ือเกิดความพึงพอใจในข้อมลูแล้วนกัท่องเท่ียวจะ
เกิดพฤตกิรรมใน	2	ด้าน	คือ	(1)	ด้านการตดัสนิใจทอ่งเท่ียว	หลงัประมวลผล
ข้อมลูจนได้ข้อสรุปแล้วก็จะเกิดการตดัสนิใจไปทอ่งเท่ียว	(2)	ด้านการสื่อสาร	
ทัง้ก่อนไปเท่ียว	ขณะเท่ียว	และหลงัไปเท่ียวจะเกิดการแบง่ปันข้อมลูออนไลน์	
ซึง่ผลการวจิยัแสดงวา่การบอกตอ่นัน้เกิดภายหลงัไปทอ่งเท่ียวมาแล้วสะท้อน
ผ่านระดบัของประเภทเนือ้หาท่ีบอกต่อข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกเม่ือได้มา
เท่ียวตลาดมากท่ีสดุ	 ซึง่การบอกตอ่นีเ้องเป็นกระบวนการส�าคญัในการแพร่
กระจายข้อมลูเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว	ซึง่เป็นการสือ่สารให้ข้อมลูทัง้เชิงบวกและ 
เชิงลบ	โดยนกัทอ่งเท่ียวอาจมีความมุง่หมายเพ่ือบอกตอ่เป็นแหลง่ขา่วเก่ียวกบั 
สถานท่ีทอ่งเท่ียว	เพ่ือให้ค�าแนะน�าหรือเพ่ือการบอกเลา่ประสบการณ์สว่นตวั
หรือเพ่ือลดสภาวะความกงัวลหลงัการซือ้	(post	cognitive	dissonance)	หรือ
ในงานวิจยันีคื้อ	การมาทอ่งเท่ียว	ซึง่เป็นภาวะผู้บริโภคพยายามบรรเทาความ
รู้สึกไม่สบายใจหลงัการซือ้หรือใช้บริการโดยผู้บริโภคอาจพยายามสื่อสาร
ให้ตนเองมัน่ใจว่าตดัสินใจถกูต้องดีแล้ว	 โดยการบอกคนอ่ืนว่าการตดัสินใจ 
ดงักลา่วว่าคุ้มค่าแล้ว	 ในขณะเดียวกนัก็พยายามหาข้อมลูอ่ืนมาเสริมความ
เช่ือมัน่ในการตดัสนิใจซือ้ร่วมด้วย
	 ทัง้	3	ตวัแปรท่ีอธิบายมาแล้วข้างต้นสามารถน�ามาอธิบายการบอกตอ่
ผา่นส่ือออนไลน์ได้อยา่งมีนยัส�าคญักลา่วคือ	(1)	นกัทอ่งเท่ียวต้องมีศกัยภาพ
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ทัง้ในเชิงเทคนิค	 และความรู้	 ในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูออนไลน์	 (2)	 เม่ือเข้า
ถงึได้ก็สามารถแสวงหาข้อมลูมาประกอบการตดัสนิใจทอ่งเท่ียวได้	 (3)	หาก
ข้อมลูท่ีได้จากสื่อออนไลน์สอดคล้องกบัความคาดหวงัไว้	 (4)	 ยอ่มก่อให้เกิด
พฤตกิรรมสนองตอบความความพอใจนัน้ทัง้ในด้านการตดัสนิใจทอ่งเท่ียวและ
ในด้านการส่ือสาร	ตามแนวทางเช่ือมโยงตวัแปรจากผลการวิจยันีไ้ด้หกัล้าง 
ทฤษฏีอิทธิพลของสือ่	(Media		impact	theory)	ท่ีสนใจอธิบายถงึอ�านาจของสือ่ 
ท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลอย่างไม่มีขีดจ�ากัด	 หากแต่ย้อนไปยืนยันถึงพลังจาก 
อีกองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารคือ	ผู้ รับสาร	 ในฐานะเป็นผู้กระท�า
การสือ่สารซึง่ผู้ รับสารนัน้ไมไ่ด้เป็นเพียงผู้ รับเอาอิทธิพลจากส่ือมวลชนเทา่นัน้
หากแตอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้กระท�าการเลือกใช้สื่อ	 (Active	 selector	 of	media	
communication)	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในบริบทการทอ่งเท่ียวท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะ
ต้องตดัสนิใจเลือกผลติภณัฑ์การทอ่งเท่ียวโดยอาศยัข้อมลูท่ีได้ศกึษามาแล้ว
จากหลากหลายแหลง่ข้อมลู	
	 จากผลการวิจัยนัน้นอกจากแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรในสมการแล้ว	หากยกระดบัรูปธรรมดงักลา่วขึน้ไปอีกระดบัของข้อสรุป
จะพบว่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรในงานวิจยั	 นัน้คือ	ความสมัพนัธ์ระหว่าง	
เทคโนโลยีการส่ือสาร	ชมุชนยัง่ยืน	และนกัทอ่งเท่ียว	กลา่วคือ	(1)	การทอ่งเท่ียว 
นับเป็นกิจกรรมท่ีชุมชนน�ามาใช้ไม่เพียงเพ่ือมิติเศรษฐกิจในด้านรายได้
ชมุชนเท่านัน้	 หากแต่ยงัมีคณุปูการต่อในด้านวฒันธรรม	 คือ	 การท่องเท่ียว
ได้เข้ามาช่วยธ�ารงค์รักษาอตัลกัษณ์-ศกัดิ์ศรีของชุมชนให้มีตวัตนในสงัคม	
(2)	 เทคโนโลยีการสื่อสาร	 ท่ีพฒันาขึน้ได้ขยายโอกาสให้ชมุชมสามารถเช่ือม
ต่อกบัโลกภายนอกโดยตรงไม่ต้องผ่านการน�าเสนอเพียงส่ือมวลชนเท่านัน้	
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงกลายเป็นพลงัท่ีเข้ามาขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในชมุชนให้ผู้สง่สาร	 มิใชเ่ป็นเพียงผู้ ท่ีถกูจบัจ้อง	 (Gazing)	จากนกัทอ่งเท่ียว
และสงัคมภายนอกเทา่นัน้	 ในบริบทการทอ่งเท่ียวเม่ือมาผนวกกบัเทคโนโลยี
การสื่อสารท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัโลกภายนอกเปลี่ยนแปลง
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ไป	 การท่องเท่ียวโดยชมุชนเป็นผู้จดัการ	 (Community	 –based	 Tourism)	 
จงึไมใ่ชเ่พียงจดัการทรัพยากรในการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้	หากแตช่มุชนยงัสามารถ
จดัการการสือ่สารด้วยตนเองผา่นการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เช่ือมโยงกบัโลกได้	 
(3)	 นักท่องเท่ียว	 ในงานวิจัยนีไ้ด้ให้เห็นบทบาทของนักท่องเท่ียวกับ 
การทอ่งเท่ียวชมุชนตลาดน�า้	จากลกัษณะของสงัคมสมยัใหม	่(Modern	society)	
ท่ีเตม็ไปด้วยความรู้สกึแปลกแยก	ความไร้เสถียรภาพ	ความมัน่คงทางจิตใจ	
โครงสร้างทางอารมณ์ความรู้สึกของปัจเจกชนจึงวางอยู่บนความไม่มัน่คง	 
เพ่ือให้สงัคมด�ารงอยู่ได้	 การท่องเท่ียวแบบย้อนไปในอดีต	 อนัเงียบสงบและ
มัน่คง	จงึนบัวา่เป็นกลไกในการธ�ารงรักษาเสถียรภาพของสงัคมประการหนึง่	
นกัทอ่งเท่ียวเลอืกท่ีจะย้อนกลบัไปวิถีชีวิตแบบวนัวานผา่นการทอ่งเท่ียวตลาด
น�า้	 เพ่ือมาเติมเต็มสิ่งท่ีขาดหลายไปจากชีวิตการท�างาน	สื่อสงัคมได้เข้ามา
เช่ือมโยงนกัทอ่งเท่ียวกบัชมุชน	มิตคิวามสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์	ชมุชน
สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเท่ียวผ่านสื่อ	 (Social	media	 experience)	 
ท่ีประทบัใจ	การทอ่งเท่ียวในโลกของสื่อ	(Media	world)	ก่อนเพ่ือสร้างความ
พงึพอใจผา่นการให้ข้อมลูขา่วสารในมิตติา่งๆ	ก่อนท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะมาเยือน
ชมุชน	และเม่ือความคาดหวงัท่ีก่อตวัจากโลกของส่ือ	 (Media	world)	 ได้รับ 
การตอบสนองจนเกิดความพงึพอใจในการทอ่งเท่ียวในโลกจริง	(Real	world)	
ผลการวิจัยได้ชีใ้ห้เห็นว่าการบอกต่อจะเกิดขึน้ซึ่งจะยังผลย้อนมาสร้าง 
ความยัง่ยืนของชุมชน	ดงัท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นความสมัพนัธ์ของส่ือสงัคม	
ชมุชน	และ	นกัทอ่งเท่ียว	ในบริบทการทอ่งเท่ียวท่ีเป็นสามเหลี่ยมท่ีเข้ามา(1)	
สร้างความยัง่ยืนของชมุชน	 (Sustainability)	 (2)	 สร้างความมัน่คงในจิตใจ 
ของนกัทอ่งเท่ียว	(3)	รักษาสมดลุในสงัคม	(Homeostasis)
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แผนภาพท่ี	2	แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสื่อสงัคม	ชมุชน	และ	นกัทอ่งเท่ียว	
ในบริบทการทอ่งเท่ียว

8. ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 ผู้ประกอบกิจการตลาดน�า้ควรเพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข่าวสารทาง 
สื่อออนไลน์	 ประกอบกับจัดท�ากิจกรรมออนไลน์	 ให้นักท่องเท่ียวมีโอกาส
ค้นหาข้อมลู	แบง่ปันข้อมลู	และมีปฏิสมัพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต์	หรือห้องสนทนา
ของตลาดน�า้เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวช่วยท�าหน้าท่ีเป็นผู้กระจายข้อมูล
ข่าวสารด้วยการบอกต่อในสื่อออนไลน์ไปยงักลุ่มอ่ืนๆ	 ซึ่งจะเป็นการรักษา 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายปัจจุบนั	 และขยายกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งจะเป็นผู้ บริโภคในอนาคตพร้อมๆกันและสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว 
ทางสงัคมออนไลน์
	 2.	แนวทางสร้างความถ่ีในการใช้สือ่สงัคมออนไลน์	จากการศกึษาพบ
วา่	กลุม่ตวัอยา่งมีการบอกตอ่ข่าวสารเก่ียวกบัตลาดน�า้เป็นภาพน่ิง	สะท้อน
กระแสการสื่อสารด้วยภาพ	(Visual	Content)ท่ีก�าลงัขยายตวัฟีเจอร์ตา่งๆใน
สือ่สงัคมออนไลน์ตา่งก็ปรับตวัเพ่ือให้รองรับกบัพฤตกิรรมของผู้ใช้ท่ีเปล่ียนไป	
ประกอบกบัผลการศกึษาท่ีพบวา่ความถ่ีในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นตวัแปร
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการอธิบายหรือพยากรณ์	 การบอกต่อข่าวสาร 
การท่องเท่ียวตลาดน�า้ดงันัน้นอกจากตลาดน�า้จะต้องจดัมมุถ่ายภาพและ
กิจกรรมให้เกิดสีสนักระตุ้นให้เกิดการบอกต่อประสบการณ์การท่องเท่ียว
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ผ่านภาพแล้ว	 ตลาดน�า้อาจต้องเพ่ิมเติมกลยทุธ์ท่ีกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียวใช้
สื่อสงัคมออนไลน์มากขึน้ใน	3	กลุม่สื่อสงัคมออนไลน์ท่ีใช้บอ่ย	 คือ	 เฟซบุ๊ก	 ,	
ยทูปูและไลน์	 ซึ่งจากการศึกษาข้อมลูการด�าเนินกลยทุธ์ทางการตลาดของ
ธรุกิจตา่งๆ	คือ	
	 (2.1)	 การมีแฟนเพจของตลาดน�า้อาจต้องเพ่ิมเติมกิจกรรมออนไลน์	
อาทิ	 การสร้าง	 Quiz	 ทายใจซึ่งเป็นการทายใจแบบสนุกๆซึ่งผลลพัธ์ของ 
บาง	Quiz	สามารถแบง่ปันไปบนเฟซบุ๊กได้ซึง่ปัจจบุนันบัเป็นอีกหนึง่กิจกรรม
ออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมอยา่งมาก	
	 (2.2)	ในสว่นของยทูปู	นอกจากจะต้องมี	YoutubeChannel	เพ่ือใช้แบง่
ปันเร่ืองราวของตลาดน�า้แยกเป็นแตล่ะคลปิแล้ว	อาจจดัท�าเป็นคลปิตอ่เน่ือง 
ท่ีเรียกวา่	Webisode	หรืออาจเรียกวา่	ซีรีส์โฆษณาออนไลน์ท่ีร้อยเรียงเร่ืองราว
เก่ียวกบัตลาดน�า้แบ่งออกเป็นคลิปท่ีต่อเน่ืองกนัซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีหลายธุรกิจ
ได้ทดลองท�าแล้วประสบผลส�าเร็จ	อาทิ	ลมุพีนีคอนโดมีเนียมท่ีใช้	Webisode 
เพ่ือสร้างรับรู้ถึงคอนเซ็ปต์แบรนด์	 “ชุมชนน่าอยู่”	 หรือ	 KFC	 ท่ีเผยแพร่
ภาพยนตร์สัน้ผา่นเวบ็ไซต์ช่ือ		FRY	DAY	I’M	IN	LOVE	เพ่ือน�าเสนอขัน้ตอน
การท�างานของพนกังานหลงัร้านเคเอฟซี	 ท่ีท�างานอย่างทุ่มเทและตัง้ใจให้
งานออกมาสมบรูณ์แบบท่ีสดุเพ่ือความพงึพอใจของลกูค้า	 เป็นต้น	ตลาดน�า้
จงึอาจน�าเสนอเร่ืองราวในลกัษณะคลปิตอ่เน่ืองเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัตลาดน�า้ 
เชน่เดียวกบั	2	กรณีข้างต้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนกัรู้ย่ิงขึน้	
	 (2.3)	 ใน	Application	 LINE	นัน้ท่ีผ่านมาหลายธุรกิจใช้กลยทุธ์	 2	
ลกัษณะคือ	การเปิด	Official	LINE	ซึง่เป็นลกัษณะการสือ่สารแบบกลุม่	สมาชิก
ทัง้หมดในห้องจะเหน็ข้อความส�าหรับเนือ้หาบน	Official	LINE	สามารถสง่ได้
ทัง้ข้อความ	 รูปภาพ	ลงิค์	หรือคลปิวิดีโอ	 โดยใช้รวมกบัไลน์สติ๊กเกอร์ซึง่เป็น 
ลูกเล่นส�าคัญท่ีท�าให้ไลน์แตกต่างจากแอปพลิเคชันแชตรายอ่ืนๆ	 ซึ่งมี 
คา่ใช้จา่ยในการจดัท�าไลน์สติก๊เกอร์	ซึง่ตลาดน�า้อาจเร่ิมท่ีจดัท�า	Official	LINE	
เพ่ือใช้ในการสื่อสารกบักลุม่นกัทอ่งเท่ียวก่อนในเบือ้งต้น
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	 3.ลกัษณะการบอกต่อข่าวสารของนักท่องเท่ียวมักใช้การ	 Share	
ภาพของตนเองท่ีถ่ายภาพไว้ขณะไปท่องเท่ียวตลาด	 ฉะนัน้การจดัสถานท่ี	
สญัลกัษณ์ของตลาด	บรรยากาศ	 และกิจกรรมในตลาดน�า้ให้นกัท่องเท่ียว
มีโอกาสได้ถ่ายภาพท่ีระลกึไว้เพ่ือแบ่งปันในเครือข่ายสงัคมออนไลน์	 ก็เป็น 
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์การตลาดของตลาดน�า้ได้อีกทางหนึ่งท่ีผู้บริโภค 
มีความเช่ือถือและดึงดูดความสนใจได้มากกว่า	 การเผยแพร่ข่าวสารจาก
เจ้าของตลาดโดยตรง

9. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวจิยัในอนาคต
	 1.ด้านการก�าหนดตวัแปร	 :	 งานวิจยันีม้องการใช้สื่อ	 การแสวงหา
ข่าวสาร	 และความพงึพอใจต่อข่าวสาร	 ในระดบัปัจเจกวิเคราะห์จากปัจจยั
ภายใน	 (Endogenous	 factor)	 ท่ีเป็นลกัษณะทางจิตใจเป็นส�าคญั	ท�าให้ไม่
ครอบคลมุถงึปัจจยัภายนอก	 (Exogenous	 factor)	 คือ	ตวัแปรด้านลกัษณะ
ทางประชากรท่ีเหน็ได้ชดัแจ้ง	วดัได้ด้วยค�าถามท่ีตรงไปตรงมา	เชน่	เพศ	อาย	ุ
อาชีพ	รายได้	การศกึษา	ฯลฯ	พฤตกิรรมการใช้สื่อจะเกิดจากแรงผลกัดนัของ
โครงสร้างสงัคม	บรรทดัฐาน	ค่านิยม	ความเช่ือของสงัคมท่ีอยู่ภายนอกตวั 
นักท่องเท่ียวเองหรือการศึกษาตัวแปรท่ีผสานระหว่างปัจจัยภายในและ
ภายนอก	 เช่น	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตเพ่ือต่อยอดความเข้าใจพฤติกรรม 
การบอกตอ่	
 2.ด้านประเดน็การวิจยั	 :	ควรมีการศกึษาโดยอาศยัมมุมองจากทฤษฏี
อ่ืนเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการบอกตอ่	เชน่	ในด้านผู้ รับสารอาจใช้แนวคดิเก่ียวกบั 
อัตลักษณ์	 ท่ีอาจเข้ามาสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบอกต่อท่ีไม่ใช่ เพียง 
การเผยแพร่ขา่วสารหากแตย่งัเป็นการเผยแพร่ตวัตนของผู้บอกอีกทางหนึง่ด้วย	 
หรือด้านผู้ส่งสาร	 อาจท�าการศกึษาในประเด็นการจดัการสื่อสารออนไลน์เพ่ือ
การท่องเท่ียว	 เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของข่าวสาร	 เครือข่ายการสื่อสาร 
ทางสื่อออนไลน์ดังกล่าว	 ข้อมูลท่ีได้สามารถน�ามาส่งเสริมการวางแผน 
การจดัการสื่อสารเพ่ือสร้างเครือข่ายการพฒันาการท่องเท่ียวตลาดน�า้ทางสื่อ
ออนไลน์ตอ่ไป
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	 3.ด้านวิธีวิทยา	:	ควรมีการศกึษาเนือ้หาในเชิงลกึท่ีถกูบอกตอ่ในโลก
ออนไลน์วา่มีคณุลกัษณะเชน่ไรและมีความเก่ียวพนักบัปัจจยัอ่ืนๆ	อยา่งไรด้วย
วิธี	Content	Analysis	
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