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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างเนื้อหาสารและสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว” มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างเนื้อหาสารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวโดยผ่าน
ช่องทางโซเชียลมีเดีย ส าหรับระเบียบวิธีการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) 
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว  6 ท่าน  ซึ่งมีผู้ อ่าน 
ผู้ติดตามจ านวนมากกว่า 50,000 คน  
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างเนื้อหาสารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ผ่าน
โซเชียลมีเดียนั้น เริ่มจากการค้นหาจุดสมดุลที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ ท่องเที่ยว 
ซึ่งประกอบไปด้วย 1.) องค์ประกอบด้านทักษะ ความรู้ และสิ่งที่ชื่นชอบเข้ามารวม อยู่ด้วยกันเป็น
การสร้างจุดแข็งของบล็อกเกอร์ ท าให้เกิดความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 2.) การก าหนดผู้อ่าน
ผู้ติดตาม  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงในวัยท างาน ที่มีความสนใจในเรื่องท่องเที่ยว เดินทางมากกว่า
ผู้ชาย 3.) การก าหนดแนวทางการสื่อสารของบล็อกโดยก าหนดจากรูปแบบ การท่องเที่ยว รูปแบบ
การด าเนินชีวิตของตัวบล็อกเกอร์เอง และความสนใจของผู้อ่านผู้ติดตาม    
ล าดับต่อมา คือการสร้างเนื้ อหาสารที่ แตกต่าง ซึ่ งบล็อกเกอร์ ได้มีการก าหนดดังต่อไปนี้  
1.) การสร้างเนื้อหาสารโดยใช้ภาพถ่ายในการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกไปยังผู้ อ่าน   
2.) การสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างด้วยการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง, วิธีการน าเสนอในแบบ 
เฉพาะตัว เช่น ส านวนภาษา ภาพถ่าย และการเล่าเรื่อง 3.) การก าหนดเป้าหมายการสร้างเนื้อหาสาร 
เป็นการตั้งเป้าหมายจากการท าเนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้จริง 
สามารถเพ่ิมจ านวนผู้อ่านผู้ติดตามให้มากขึ้น และการเผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดีย ให้มากที่สุด ใน
การแสดงความคิดเห็นของผู้อ่านผู้ติดตามท าให้บ่งบอกถึงความสนใจในความต้องการ ท าให้ บล็อก
เกอร์ท่องเที่ยวสามารถสร้างเนื้อหาสารได้จากปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว และ
การใช้ชีวิตในสถานที่ท่องเที่ยว หรือที่พักระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการแสดง 
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมหรือรีสอร์ทรวมถึงการชื่นชมภาพถ่ายและเทคนิคการถ่ายภาพในส่วน
ของการสร้างฐานผู้อ่าน เป็นวิธีในการสร้างความมั่นคงของบล็อก ได้แก่ 1.) การเลือกใช้ช่องทาง 
โซเชียลมีเดียที่ใช้เผยแพร่เนื้อหาสารโดยจากการเลือกใช้บล็อกและเฟซบุ๊ก  2.) การก าหนดแผน การ
ด าเนินงานจัดท าบล็อก นอกจากนี้การขยายฐานผู้อ่านเป็นการเพ่ิมความส าเร็จ ของการสร้างฐาน
ผู้อ่านของบล็อกเกอร์ ซึ่งมีวิธีการ ได้แก่ 1.) การเพ่ิมฐานผู้อ่านผู้ติดตามผ่านช่องทาง โซเชียลมีเดีย 
เลือกใช้ตามองค์ประกอบด้านทักษะความรู้ของแต่ละคน และการสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้อ่าน
ผู้ติดตาม โดยการตอบแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน ตอบค าถามในพ้ืนที่ส่วนตัว สร้างความเป็น 
กันเอง และสร้างกิจกรรมเพ่ือรับของรางวัล ทางด้านแนวทางการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เป็นการ  
ขยายช่องทางการ สื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้นหลังจากประสบความส าเร็จจากการท าบล็อก  ได้แก่ หนังสือ 
พ็อกเก็ตบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และวิทยากรบรรยายในสถาบัน 
การศึกษาองค์กรธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การสอนบรรยายห้องเรียน หรือการสัมมนา 
และรายได้จากการสร้างเนื้อหาหลังจากประสบความส าเร็จ ซึ่งมีผู้สนับสนุนในการท าเนื้อหาสาร  ซึ่ง
การเข้ามาของผู้สนับสนุนได้แก่ การหาผู้สนับสนุนด้วยตนเอง, ผู้สนับสนุนติดต่อเข้ามา, การชักชวน 
แนะน าจากบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวด้วยกันเองและการพบปะบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวตามงานสังสรรค์ 
งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีผู้สนับสนุนจัดขึ้น  
 

ค าส าคัญ: บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว, กระบวนการสร้างสาร, การสื่อสารเนื้อหาสาร 

 
 

Abstract 

 The study of “Content Creation and Communication of Travel Bloggers” purposed 

for study and analysis how travel bloggers create a context and communicate with their 

followers through social media. This research is process and use the way of “qualitative 

Research” by depth interview of 6 travel bloggers who have more than 50,000 followers 

(Audience) on the fanpage / blogs.  

 The study found that travel bloggers created and communicated content by starting 

from sweet spot, which consist of 1.) Blogger’s knowledge/ skill and their passion gathered to 

make the content unique of each blogger 2.) Target audience and follower, almost is working 

women which is more interesting in traveling and journeys than men in the same group age  3.) 

The communication process by focused on the traveling behavior, lifestyle of blogger and 
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followers’ interest. Next is creating the unique content by pictures, stories and feeling to 

persuade followers 2.) To create unique content by creating different, the ways of presentation 

in the significant way e.g. flourish language, photography and stories. 3.) To create the content 

purpose is the most useful to readers or followers. Then, they can be spread the content and 

can be increase follower to make to most effective powerful to content. The opinions or 

comments given by followers show their interests and needs. Bloggers can be create a content 

from these factors such as different traveling plan, tourist attractions, how they survive in other 

places and their accommodations during their travel, their comments, opinions or feeling 

about places they have been can be add to content. Travel blogger can also use their 

photograph skill, capture and share their emotions through photograph with followers to 

encourage followers’ interests indirectly as well. 

In the part of building the base, is the process of making royalty of blog. Select ion channels of 

social media by using each knowledge composition skills and making relationship between 

blogger and followers such as replying followers/ reader opinion or question which might 

wonder after read content, set up some activities, give away some souvenir. Adding more 

communication channel is the way of increasing communication between blogger and 

followers. After success from creating blog such as writing pocket travel book, be a guest 

speaker at educational institutes, organizations, business and seminar related with traveling and 

their blogs. Earning wages after got success and sponsored by company or partner. The 

sponsored content are from seeking from by blogger itself, get contact by others, introducing 

and suggested from others travel bloggers, meeting up with other bloggers in PR events that 

sponsor set it up. 

 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
 บล็อกเกอร์ เป็นกลุ่มผู้น าความคิดกลุ่มแรกๆ ที่สร้างพื้นที่แสดงความคิดเห็นแชร์ 
ประสบการณ์ของตนเองในโลกออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ที่มีความรัก ความสนใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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เหมือนกันได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (ศศิมา, 2554, 
อ้างใน Digital Influencer เซเล็บทรงอิทธิพลพันธุ์ใหม่ 2557)  
  บล็อกเกอร์เข้ามามีบทบาทกับการตลาดของธุรกิจต่างๆ มากขึ้น โดยในธุรกิจโรงแรม 
รีสอร์ทก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเลือกใช้บล็อกเกอร์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการโฆษณา  
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งบล็อกเกอร์เหล่านี้จะถูกเรียกว่าบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว (Travel Blogger) 
บล็อกเกอร์กลุ่มนี้จะให้ความสนใจในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว แนะน าแชร์ประสบการณ์ ที่พัก 
วิธีการเดินทางบ้างก็จะแนะน าที่พักท่ีใช้ในการพักผ่อนโดยตรงรวมไปถึงอาหารรา้นอาหารในมุมมอง 
สไตล์ในการเขียนของแต่ละคน  
 ตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ต โลกทั้งใบดูจะเล็กลง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถส่งผ่าน กันข้าม
โลกได้โดยใช้เวลาเพียงกะพริบตา การเสาะหาข้อมูลต่างๆ ท าได้ง่ายขึ้น ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ การ
ท่องเที่ยวที่สมัยนี้นักท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อย ต่างก็หันมาสนใจ ท าการบ้านล่วงหน้า ก่อนที่จะ
ตัดสินใจว่า ไปเที่ยวที่ไหน เดินทางอย่างไร ทานอะไร นอนที่ไหน ซึ่งก็ก่อให้ เกิดอาชีพใหม่ที่
น่าสนใจตามมา นั่นก็คืออาชีพบล็อกเกอร์นั่นเอง (พรหมภัสสร, Phuket bulletin, ฉบับเดือน
มกราคม 2016) 
 ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เริ่มให้ความสนใจบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว การน าเสนอของ 
พวกเขาเป็นที่ไว้ใจของผู้บริโภค การรีวิวในมุมมองของบล็อกเกอร์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจาก  
เจ้าของธุรกิจเอง การสื่อสารด้วยเนื้อหาสารที่เป็นเอกลักษณ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกใช้ 
บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวของเจ้าของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน 
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับบล็อกเกอร์พบว่าในประเทศไทยผู้ศึกษานั้นมีน้อย  
โดยเฉพาะบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีการน าเสนอการประชาสัมพันธ์โรงแรมรีสอร์ทจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยส
นใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องกระบวนการสร้างและสื่อสารเนื้อหาสารของ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 
ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ โรงแรม รีสอร์ทที่จะน าไป 
ประยุกต์และปรับใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้บล็อกเกอร์เป็นเครื่องมือทางการตลาดและประชา 
สัมพันธ์รวมไปถึงบุคคลที่ต้องการผันตัวเป็นบล็อกเกอร์ที่สามารถน าผลงานวิจัยชิ้นนี้มาปรับใช้กับ 
การสร้างเนื้อหาสารน าเสนอได้ตรงตามที่ผู้อ่านผู้ติดตามต้องการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาจุดสมดุลที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการ สื่อสารผ่าน  

โซเชียลมีเดีย 

2. เพ่ือศึกษาการสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 
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3. เพื่อศึกษาการสร้างฐานผู้อ่านของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย  

4. เพื่อศึกษาการขยายฐานผู้อ่านของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย  

5. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 

6. เพื่อศึกษาการสร้างรายได้จากการสร้างเนื้อหาของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว  
 

วิธีการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ กระบวนการ 
สร้างเนื้อหาสารและการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ 
สังเกตการณ์บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวทั้งหมดจ านวน 6 ท่านที่มีผู้อ่านผู้ติดตามมากกว่า 50,000 คน 
ได้แก่ ชานไม้ชายเขา, มาเรีย ณ ไกลบ้าน, The Sixth Floor, 2madames, แม่ประนอม EAT & 
Travel Life Style และ A Traveler Blog ซึ่งมีชื่อเสียงในแวดวงบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 
ในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2559 - มิถุนายน 2559 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

จุดสมดุลที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย  

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวทั้ง 6 ท่าน ซึ่งมีจ านวนผู้ติดตาม 

มากกว่า 50,000 คน มีจุดเริ่มต้นจากการเขียนเว็บบอร์ดพันทิปเป็นก้าวแรกของการเป็นบล็อกเกอร์ 

ซึ่งเว็บบอร์ดพันทิปได้รับความนิยมจากสังคมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับที่ 5 

(เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 จัดอันดับโดย Alexa ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ได้รับความนิยม 

และใช้กับอย่างแพร่หลายในระดับโลก) เป็นรองเพียง Google.co.th, Facebook.com, 

Google.com และ Youtube.com ท าให้การก้าวขึ้นมาเป็นบล็อกเกอร์ไม่ว่าจะในสายใด ก็มี 

จุดเริ่มต้นจากเว็บบอร์ดพันทิปเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ทั้ง 6 ท่าน มีความชอบใน 

การเดินทางท่องเที่ยว เขียนเล่าเรื่องราว แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่เหมือนกัน 

หากทางด้าน ความรู้และทักษะที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับ 

จุดสมดุลที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาสาร ว่าการมีทักษะ  ความรู้และสิ่งที่ชื่นชอบ เข้ามารวมอยู่ด้วยกัน 

เป็นการสร้างจุดแข็งของบล็อกเกอร์ (Joe Pulizzi, 2558) ท าให้เกิดความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sepp et al (2011) ที่ศึกษาเรื่อง Private blogger’s 

motivation to produce content gratifications theory perspective ในเรื่องการ 

เขียนบล็อกมีประโยชน์ในด้านความพึงพอใจต่อบล็อกเกอร์ในด้านการจัดการด้านอารมณ์,การปรับ

ปรุงตนเอง และท าให้เกิดความเพลิดเพลิน โดยผู้เลือกใช้สื่อเป็นตัวก าหนด และประเมินการใช้  

งานด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการมีแรงจูงใจในการเขียนที่หลากหลายจากกิจกรรมของ 

การเขียนบล็อก 

 ส าหรับการก าหนดผู้อ่านผู้ติดตามในช่วงก่อน หรือเริ่มต้นการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว  

ผู้อ่านผู้ติดตามส่วนใหญ่จากมาเว็บบอร์ดพันทิปเนื่องจากมีพื้นที่ฟอรั่มการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพ

าะท าให้มีการคัดกรองผู้อ่านในระดับนึงว่ามีความสนใจในเรื่องเดินทางท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน และ  

ส่วนใหญ่ผู้อ่านผู้ติดตามจะเป็นผู้หญิงในวัยท างานที่มีความสนใจในเรื่องท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า 

ผู้ชาย นอกจากนี้ในส่วนบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวบางท่านที่ก าหนดเอกลักษณ์ของบล็อกตนเอง เช่น 

บล็อกในแนวทางการเดินทางแบบครอบครัว หรือบล็อกในแนวทางการเดินทางของผู้สูงอายุ ซึ่ง 

ทั้งหมดสอดคล้องกับการคาดหวังถึงผู้ติดตามของบล็อกเกอร์ บล็อกเกอร์ต้องรู้ว่าใครคือผู้อ่าน  

เนื้อหาสาร จ าแนกผู้อ่านให้ละเอียดที่สุดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง มีการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไร 

มีความต้องการด้านไหนไปจนถึงผู้อ่านผู้ติดตามต้องการอะไรและปัญหาในชีวิตของผู้อ่านผู้ติดตาม 

คืออะไร  ทั้งนี้เพื่อค้นหาว่าบล็อกเกอร์ต้องสร้างเนื้อหาสารแบบใดถึงจะสามารถดึงความสนใจให้กับ  

ผู้อ่านได้ ความคิดเห็นของผู้อ่านผู้ติดตามท าให้บอกถึงความสนใจความต้องการ (Joe Pulizzi, 

2558) ท าให้บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสามารถสร้างเนื้อหาสารได้จากปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ การวางแผน 

การท่องเที่ยว และการใช้ชีวิตในสถานที่ท่องเที่ยว หรือที่พักระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งอาจประกอบ  

ไปด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมหรือรีสอร์ท รวมถึงการชื่นชมภาพถ่ายและเทคนิค 

การถ่ายภาพ โดยทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดแนวทางการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว โดย 

ก าหนดจากรูปแบบการท่องเที่ยวของบล็อกเกอร์, รูปแบบการด าเนินชีวิตของบล็อกเกอร์, ความ  

สนใจของผู้อ่านผู้ติดตาม 

 

การสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 

 การสร้างเนื้อหาสารให้มีความแตกต่างของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวจะใช้ภาพในการเล่าเรื่อง 



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 7 
 

 

เป็นทั้งภาพถ่ายที่สวยและบอกเล่าสถานการณ์ ถ่ายทอดทั้งอารมณ์และ  ความรู้สึกสื่อสาร 

ไปยังผู้อ่านผู้ติดตาม ทว่ามีบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวบางท่าน มีความแตกต่างในการสร้างเนื้อหาสาร 

จะเน้นการเขียนบรรยายสถานที่ และสถานการณ์ที่เจอมากกว่า ในส่วนหัวเรื่องของเนื้อหาสาร 

จะให้ความส าคัญมากท่ีสุด มีการกลั่นกรอง ความคิดเพราะเป็นตัวชี้วัดความน่าสนใจของเนื้อหาสาร 

ว่าผู้อ่านผู้ติดตามพบเห็นก่อนจะตัดสินใจ เข้าไปอ่านหรือไม่ ดังนั้นบล็อกเกอร์ ท่องเที่ยวจึงใช้วิธี 

การคิดหัวเรื่องด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้รับ, สื่อความหมายกับเนื้อหาสาร 

ที่น าเสนอและใช้ภาษาไม่เป็นทางการ นอกจากนี้การใช้ภาษาส านวนภาษาอย่างไม่เป็นทางการดู 

มีความเป็นกันเอง เสมือนสื่อสารในแบบเพื่อนคนรู้จักซึ่งเป็นผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ให้กับ  

ผู้อ่านผู้ติดตาม 

 การสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่างของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวคือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเ

อง วิธีการน าเสนอในแบบเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง ภาษา และภาพถ่าย ซึ่งสื่อสารไปยังผู้อ่าน  

ผู้ติดตาม ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างของเนื้อหาสารที่ว่าเพื่อให้เนื้อหาสารประสบ ความส าเร็จ 

ต้องให้เนื้อหาสารนั้น แตกต่างจากคนอื่น สร้างโอกาสในการเป็นผู้น าด้านเนื้อหาสารประเภทนั้นๆ 

(Joe Pulizzi, 2558) และการเลือกเรื่องในการสร้างเนื้อหาสารจะมาจากแบบแผน การด าเนินชีวิต 

ของบล็อกเกอร์หรือของผู้อ่านผู้ติดตาม, ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว และจุดเด่นจุดด้อย 

ของที่พักโรงแรม ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาสารที่แตกต่าง ในส่วนของการค้นหา  เป้าหมายในการสร้าง 

เนื้อหาสาร ว่าเนื้อหาสารที่แตกต่างนั้น ต้องแสดงออกด้วยวิธีที่สามารถสื่อสาร ถึงผู้อ่านหรือ 

กลุ่มเป้าหมายได้ โดยมีหลักอยู่ 3 ข้อ คือ 

  1. ผู้อ่านผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก: ผู้มีความสนใจในเรื่องเดินทางท่องเที่ยว, 

บุคคลทั่วไปที่ต้องการหาที่พักในการเดินทาง  

  2. วัตถุดิบที่คุณน ามาให้ผู้อ่านผู้ติดตามของคุณ : ความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว,  

จุดเด่นจุดด้อยของที่พักโรงแรม, ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการเดินทาง 

  3.ผลลัพธ์ที่ผู้ติดตามจะได้รับ: สามารถน าไปใช้ในการเดินทางได้จริง, หาที่พักได้  

เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง (Joe Pulizzi, 2558) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชญา 

บริรักษ์ธนกุล (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาของแฟนเพจบิวตี้บล็อกเกอร์ ในเรื่องการ  

สร้างรูปแบบเนื้อหาสารในเรื่องที่ผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายหลักสนใจและรูปแบบเนื้อหาสารที่เกิดจาก  
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ปัญหาของผู้อ่าน  

 การตั้งเป ้าหมายของบล็อกเกอร์ท ่องเท ี่ยวคือการท  าเน ื้อหาสารออกมาให้ด ีท ี่ส ุดมี 

ประโยชน์กับผู้อ่านผู้ติดตาม,สามารถน าไปใช้ในการเดินทางได้จริง,เพิ่มจ านวนผู้อ่านผู้ติดตามและ 

การเผยแพร่ออกไปในโซเชียลมีเดียให้มากที่สุดในส่วนของการติดตามกระแสบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 

ไม่ต ิดตามกระแสของผู้อ ่านผู้ต ิดตามให้ความคิดเห ็นว่าอยากให้เน ื้อหาสารมาจากตัวตนของ 

บล็อกเกอร์เอง เนื่องจากกลุ่มผู้ติดตามมีความชอบและสนใจในการด าเนินชีวิตของตนที่สื่อสาร 

ออกมา หากมีบ้างที่ติดตามกระแสในโลกโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นข้อมูลในการท าเนื้อหาสารใหม่  

 

การสร้างฐานผู้อ่านของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 

 การสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างประสิทธิผลมาจากการสร้างฐานผู้อ่านของ  

บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีวิธีด าเนินการในการสร้างช่องทางการสื่อสารและเนื้อหาสารให้มี 

ประสิทธิภาพซึ่งช่องทางโซเชียลมีเดียที่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเลือกใช้คือเฟซบุ๊กเพจและบล็อกโดยใช้

เฟซบุ๊กเพจในส่วนของการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบล็อกและใช้งานบล็อกในการลง 

เนื้อหาสาร หากมีบางท่านที่ใช้ช่องทางแตกต่างออกไปเพียงเล็กน้อยโดยการใช้เฟซบุ๊กเพจเป็นหลัก  

เช่นเดียวกัน หากจะควบคู่กับเว็บบอร์ดพันทิปในการลงเนื้อหาสาร ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างฐาน  

ผู้อ่าน ในส่วนของการเลือกรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาสารช่องทางที่เผยแพร่ที่เหมาะสมส าหรับ  

ก า ร ถ ่า ย ท อ ด เ น ื้อ ห า ส า ร ต า ม ก ล ย ุท ธ ์ท ี่ว า ง ไ ว ้แ ล ะ เ ข ้า ใ จ ถ ึง ค ว า ม เ ส ี่ย ง 

ในการถ ่ายทอดผ ่านส ื่อท ี่ไม ่ส ามารถควบค ุม ได ้ (Joe Pulizzi, 2558) ในขณ ะท ี่ช ่อ งท าง 

การสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่ควบคุมได้ยากมีความแตกต่างกันออกไปโดยบางท่านมีความ 

เห็นตรงกันว่าพันทิปเป็นช่องทางที่ควบคุมยากหากบางท่านให้ความเห็นว่าเป็นเฟซบุ๊กเพจในแง่การ

ควบคุมการมองเห็นเนื้อหาสารที่จ ากัดในหน้าหลักของผู้อ่านผู้ติดตามเพราะมี  ระบบการซื้อโฆษณา 

และมีบล็อกที่เป็นช่องทางควบคุมยากในส่วนของการนับจ านวนการเข้าออก  รวมไปถึงบอกลักษณะ 

ของกล ุ่มเป ้าหมายท ี่บล ็อกไม ่สามารถท  า ได ้ซ ึ่งสอดคล ้องก ับการสร ้างฐาน  ผ ู้อ ่าน ในส ่วน 

ช่องทางการเผยแพร่เนื้อหาสาร ในการระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดีย โดยควรเลือก  ช่องทางหลัก 

มาเพ ียง 1 ช ่องทาง ซ ึ่งพ ิจารณาได้จาก ช ่องทางท ี่ท  าให ้เข ้าถ ึงผ ู้อ ่านได ้ด ีท ี่ส ุด และสามารถ  

ควบคุมได้ดีที่สุดในขั้นตอนการเผยแพร่เนื้อหาสารและดึงดูดผู้อ่าน (Joe Pulizzi, 2558)  
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 ในส่วนของการก าหนดแผนการด าเนินงานข้อมูลที่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวได้รับเพื่อน ามา  

เขียนเนื้อหาสารได้มาจากการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและนักประชาสัมพันธฺ์หรือเจ้าของ 

กิจการธุรกิจติดต่อเข้ามาโดยข้อมูลที่ได้รับหรือค้นหาเองนั้นได้มีการวิเคราะห์รายละเอียดก่อนจะมี

การท าเนื้อหาสารเพื่อเผยแพร่เข้าไปในช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่น ข้อดีข้อเสีย 

รวมถึงการน าเสนอความจริงที่ปรากฏ สอดคล้องกับการสร้างฐานผู้อ่าน ในส่วนการสร้างสรรค์  

เนื้อหาสาร ว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเนื้อหาสารนั้นมีกระบวนการคือ ก่อนสร้าง 

เนื้อหาสารใหม่ควรวิเคราะห์ข้อมูลดิบที่มีอยู่, เก็บรวบรวมค าถามที่คาดว่าผู้บริโภคต้องการรู้  

เพื่อเป็นแนวความคิดที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างเนื้อหาสารได้และวิเคราะห์เนื้อหาสารอย่าง  

สม่ าเสมอ ว่าสิ่งใดที่ได้รับผลตอบรับที่ดี (Joe Pulizzi, 2558) และยังสอดคล้องกับงานวิจัย สมฤทัย 

เสือปาน (2556) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน ตลาดสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดการรูปแบบการสื่อสารที่จ าแนกตามสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ 

สถานการณ์การจัดระบบการท่องเที่ยว,สถานการณ์ความร่วมมือ,สถานการณ์การเผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  และบทบาทของการ 

เป็นผู้น าทางการสื่อสาร 

 ในส่วนการก าหนดปฏิทินการท างานจะมีก าหนดการโพสต์เนื้อหาสารลงเฟซบุ๊กเพจ  

ทุกวัน และระยะเวลาการโพสต์ของบล็อกอาทิตย์ละ 1 ครั้งซึ่งจะเป็นเนื้อหาสารที่เป็นฉบับสมบูรณ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างฐานผู้อ่าน ในส่วนของการก าหนดล าดับขั้นตอนในการสร้างเนื้อหา 

ที่มีการก าหนดล าดับขั้นตอนในการท างาน จากการสร้างปฏิทินที่เต็มไปด้วยแผนงานเนื้อหาสารที่มี  

อิทธิพลต ่อผ ู้อ ่านช ่วยให ้บรรล ุเป ้าหมายในธุรก ิจ (Joe Pulizzi, 2558) ซึ่งบล็อกเกอร์ได้ ใช้วิธี 

ก าหนดปฏิทินนี้คอยขับเคลื่อนบล็อกให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 นอกจากนี้ในเรื่องทีมงานบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวท างานเพียงคนเดียว ซึ่งบล็อกเกอร์ที่มี  

ทีมงานนั้นมีส่วนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างฐานผู้อ่าน ในส่วนของการก าหนดทีมในการสร้าง 

เนื้อหาสาร ว่าผู้สร้างเนื้อหาสารที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่มีวิธีการท างานเพียงคนเดียว หากผู้ที่  

ต้องการท าธุรกิจที่นอกเหนือจากงานอดิเรก จะต้องมีทีมงานในการมุ่งสู่ความส าเร็จ (Joe Pulizzi, 

2558)  
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การขยายฐานผู้อ่านของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 

 การขยายฐานผ ู้อ ่านผ ู้ต ิดตามเป ็นการเพ ิ่มความส  าเร ็จ และสร ้างฐานผ ู้อ ่านของ  

บล ็อกเกอร ์ให ้ม ั่นคงแข็งแรงขึ้น  วิธ ีการท ี่บล ็อกเกอร์ท ่องเท ี่ยวใช ้ในการขยายฐานผู้อ ่านค ือ 

การเพิ่มฐานผู้อ่านผู้ติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียวิธีการเพิ่มฐานผู้อ่านผู้ติดตามจะแตกต่างกันอ

อกไปโดยบล็อกเกอร์แต่ละคนจะมีทักษะและความรู้แตกต่างกันท าให้การเลือกใช้จึงแตกต่างกัน 

หากช่องทางที่เลือกใช้เพิ่มเติมได้แก่ ยูทูป เว็บไซต์ และอินสตาแกรม หากมีบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว  

บางท่านที่ไม่ต้องการเพิ่มช่องทางโซเชียลมีเดียแต่จะเพิ่มความน่าสนใจในตัวเนื้อหาสารลงไปมาก 

ขึ้นและการซื้อโฆษณาผ่าน เฟซบุ๊กเป็นอีกหนึ่งวิธีการเพิ่มผู้อ่านผู้ติดตามของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 

สอดคล้องกับการขยายฐานผู้อ่าน ในส่วนของช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลผู้อ่านผู้ติดตาม ว่าด้วย 

เรื่องปัจจัยของผู้ติดตามโมเดลนี้ที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาสารได้ดีต่อเมื่อสามารถสร้างกลุ่มผู้อ่านที่ 

จงรักภักดีที่ได้จากกลุ่มผู้ติดตามปัจจัยด้านกิจกรรมการสร้างเนื้อหาสารที่ดึงดูดผู้อ่านและท าให้เกิด

สิ่งที่ความแตกต่างออกไปเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้รักษาผู้อ่านผู้ติดตามได้และปัจจัยการเพิ่มช่องทางสื่อส

ารไปยังผู้อ่านผู้ติดตาม โดยในส่วนเฟซบุ๊กเพจได้ผลลัพธ์การเพิ่มผู้อ่านผู้ติดตามได้น้อยที่สุด ถึงแม้  

จะมีเนื้อหาสารที่มี ประโยชน์และน่าสนใจ แต่มักจะถูกมองไม่เห็นด้วยปัจจัยของการทางการตลาด  

ของเฟซบุ๊ก (Joe Pulizzi, 2558) ท าให ้บล ็อกเกอร์ต ้องซ ื้อโฆษณา เพื่อให ้ผ ู้อ ่านผ ู้ต ิดตามเห ็น 

เนื้อหาสารและเฟซบุ๊กเพจตามกลุ่มเป้าหมายที่เล ือกไว้ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ปานจิต 

จ ุล ก า ญ จ น ์ (2 5 5 6 )  ซ ึ่ง ว ิจ ัย เ ร ื่อ ง  ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม ร ู้แ ล ะ ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม รู้  

ล ูกค ้าในอ ุตสาหกรรมการท ่องเท ี่ยว ซ ึ่งพบว ่าการจ ัดการความร ู้ของล ูกค ้า  สามารถท  าให้ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ ในเรื่องข้อเสนอแนะและค าติชมต่างๆ  

 ทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ก ับผู้อ ่านผู้ต ิดตาม บล็อกเกอร์ใช ้ว ิธ ีการ  ตอบแสดง 

ความคิดเห็นของผู้อ่าน, การตอบค าถามในพื้นที่ส่วนตัว, สร้างความเป็นกันเอง และสร้างกิจกรรม  

เพื่อรับของรางวัล และมีบล็อกเกอร์บางท่านใช้เนื้อหาสารที่แสดงถึงความรู้สึกส่วนตัว  ด้านอารมณ์ 

เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายฐานผู้อ่าน ในส่วนของการใช้  

โซเช ียลม ีเด ียในการส ื่อสาร ว ่าส ังคมออนไลน ์และการสร ้างเน ื้อหาสาร  ม ีความส  าค ัญต ่อ 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ด ้า น ก า ร ต ล า ด ข อ ง เ น ื้อ ห า ส า ร  ไ ด ้แ ก ่ ก า ร ฟ ัง เ ส ีย ง ผ ู้อ ่า น 

เพ ื่อ เข ้า ใ จ ถ ึง ส ิ่ง ท ี่ต ้อ ง ก า ร จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร ้า ง เน ื้อ ห า ส า ร ท ี่ผ ู้อ ่า น ร ู้ส ึก ว ่า ต ร ง ใ จ 
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และการเผยแพร่เนื้อหาสาร ทั้งเนื้อหาสาร ของเราและการแชร์เนื้อหาสารของผู้อื่น (Joe Pulizzi, 

2558) 

 การแชร์เนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ท่านอื่นๆยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ด้

วยก ันเอง ท ั้งท  าให ้ผ ู้อ ่านผ ู้ต ิดตามได ้ร ับประโยชน ์จากการแชร ์อ ีกด ้วย ซ ึ่งส ิ่งท ี่บล ็อกเกอร์  

ท่องเที่ยวได้แชร์ลงไปในบล็อก ได้แก่ เนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ท ี่ม ีความสัมพันธ์ท ี่ด ีต ่อกัน, 

แชร์เนื้อหาสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านผู้ติดตาม, แชร์เนื้อหาสารที่มีเรื่องราวน่าสนใจแปลกใหม่ 

และแชร์เนื้อหาสารที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับบล็อกของตน ซึ่งสอดคล้องกับการขยายฐาน  

ผ ู้อ ่าน ในส ่วนของการช ่วงช ิงผ ู้ชม เป ้าหมายการสร ้างความส ัมพ ันธ ์ก ับ เหล ่าผ ู้ม ีอ ิทธ ิพล  

ด้านการตลาดนี้ จริงๆ ก็เพื่อช่วงชิงผู้อ่าน บุคคลที่สร้างผู้อ่านที่เหมือนกัน ด้วยการแชร์เนื้อหาสาร 

ของผู้มีอิทธิพลอื่นๆ ให้ความกว่าเนื้อหาสารตนเอง เพื่อสร้างผลกระทบเมื่อเราแชร์เนื้อหาสารนั้น  

 

แนวทางการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว 

 บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากประสบความ

ส าเร็จจากการท าบล็อก ได้แก่ หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว โรงแรม  

ที่พัก และวิทยากรบรรยายในสถาบันการศึกษา องค์กร ธุรกิจต่างๆ ในรูปแบบเปิดตัว  ผลิตภัณฑ์ 

การสอนบรรยายห้องเร ียน หรือการสัมมนา หากบางท่านที่ได ้ม ีการเพิ่มช ่องทางการส ื่อสาร 

ไปยังสื่อหลักอย่างโทรทัศน์ในรูปแบบรายการทีวีท่องเที่ยว และการแสดงโฆษณาของการท่องเที่ยว  

แห ่งประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับโมเดลสามและสาม ซึ่งสามอย่างแรกมาจากตัวบ ุคคลจาก  

ประสบการณ์ส่วนตัว การท าบล็อก, เขียนหนังสือ, และการเผยแพร่ข้อความที่พูดไปสู่สาธารณชน 

เป ็นกลย ุทธ ์ส ามอย ่างท ี่ท รงอ ิทธ ิพลและส ่งผลกระทบมากท ี่ส ุดต ่อการพ ัฒ นาแบรนด์ 

ท ั้งสามสิ่งน ี้น  าไปสู่โอกาสในการสร้างธ ุรกิจ สามสิ่งต ่อมาคือธุรกิจทั้งหมด ด ิจ ิตอล, ส ิ่งพ ิมพ์ 

แ ล ะก าร เข ้า ถ ึงต ัว บ ุค ค ล  (Joe Pulizzi, 2558) ท างด ้าน ก าร ว า งแ ผ น เพ ิ่ม ช ่อ งท า งการ 

สื่อสารในอนาคตส าหรับบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่  

ร ับอ ิทธ ิพลจากการพ ัฒ นาของแอพล ิเคช ั่น  ห ร ือฟ ังก ์ช ั่น ใหม ่ของโซ เช ียลม ีเด ีย   ไม ่ว ่า 

จะเป็นการถ่ายทอดสดของเฟซบุ๊ก หรือยูทูปในฟังก์ชั่นภาพที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งสอดคล้องกับ  

การขยับขยายช่องทางการสื่อสาร การมองหาช่องทางการสื่อสารให้เป็นวงกว้างมากขึ้น โดยการ  
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เพิ่มช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาสารเดิมแต่จับกลุ่มผู้อ่านผู้ติดตามใหม่ และ  

การขยายภายใต ้แบรนด ์เด ิมแต ่ใช ้ร ูปแบบการน  าเสนอเน ื้อหาสารใหม ่ (Joe Pulizzi, 2558) 

ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย เกศชุดา รอดเงิน  (2549) ซึ่ งศึกษาเรื่องกลยุทธ์  และกลวิธีการ 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ พบว่า ในการเลือกใช้ 

กลวิธ ีการประชาสัมพันธ์เพ ื่อสื่อสารตราสินค้าให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคมีการใช้สื่อทั้งหมด 5 

ประเภทได้แก่ สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่ออินเทอร์เน็ต โดยกลุ่ม  

ผลิตภัณฑ์ได้มีการเลือกใช้สื่อตามวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข่าวสารโดยมีบทบาทที่แตกต่างกัน  

  

รายได้จากการสร้างเนื้อหาของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 

 หล ังประสบความส  าเร ็จจากการเป ็นบล ็อกเกอร ์ท ่องเท ี่ยว ม ีผ ู้สน ับสน ุนในการ  

ท าเนื้อหาสาร ได้แก่ โรงแรมรีสอร์ท, หน่วยงานการท่องเที่ยวต่างๆ, บริษัททัวร์ สายการบิน และ  

ประกันภัย เนื่องด้วยการท าการตลาดบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก บล็อกเกอร์  

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สื่อสารบนโลกออนไลน์จึงมีอิทธิต่อผู้บริโภคไม่ทางตรงก็อ้อม ซึ่งสอดคล้องกับรายได้  

จากการสร ้างเน ื้อหา ผลตอบร ับ  จากผ ู้อ ่านผ ู้ต ิดตาม  จ  านวนมากสามารถสร ้างรายได้ 

ให้แก่เจ้าของเนื้อหาสาร ซึ่งการมีผู้สนับสนุนไม่จ าเป็น  ต้องมีจ านวนมาก หากเป็นผู้สนับสนุน 

ท ี่ถ ูก ต ้อ งม ีค ว าม เก ี่ย ว ข ้อ งก ับ เน ื้อ ห าส าร ข อ ง เร า  (Joe Pulizzi, 2558) ซ ึ่ง ก า ร เข ้า ม า 

ของผ ู้สน ับสน ุนได ้แก่ การหาผู้สน ับสน ุนด้วยตนเอง, ผ ู้สน ับสน ุนติดต ่อเข ้ามา, การช ักชวน  

แนะน าจากบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวด้วยกันเอง, การพบปะบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวตามงานสังสรรค์งาน  

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีผู้สนับสนุนจัดขึ้น  

 เรื่องจรรยาบรรณบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวควรให้การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อมีผู้สนับสนุน  

ในการท าเนื้อหาสาร ซึ่งได้แก่ การน าเสนอข้อเท็จจริง, การน าเสนอความเป็นกลาง, การน าเสนอ  

ทั้งข้อดีข้อเสีย เพื่อความน่าเชื่อถือที่เป็นบทบาทส าคัญของการเป็นบล็อกเกอร์ อันเป็นไปตาม 

ก า ร ว ิจ ัย ข อ ง  ป า ณ ม ุก  บ ุญ ญ พ ิเช ญ ฐ  (2 5 5 4 ) ท ี่ศ ึก ษ า เร ื่อ ง การออกแบบสารในการ 

ประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มเครื่องส าอางตราสินค้าหรู พบว่า การสร้าง  

ความไว้วางใจและภูมิใจในตัวผลิตภัณฑ์และบริการของเครื่องส าอาง เป็นวัตถุประสงค์ ในด้าน 

ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเครื่องส าอาง สามารถท าการตลาด  เพื่อให้ได้ 
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มาซึ่งผลการสื่อสารด้านทัศนคติตลาดโดยการพูดคุยทักทายกับสมาชิกแฟนเพจ การบอกข้อมูล  

อันมีประโยชน์ต่อสมาชิก โดยน าผู้ที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญมากล่าวสนับสนุน เพื่อให้เกิดความ 

น่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างและสื่อสารเนื้อหาสารของบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว”  

ส าหรับบุคคลที่อยากเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวอาชีพ สามารถน ากระบวนการสร้างและสื่อสาร เนื้อหา

สารผ่านโซเชียลมีเดียนี้เป็นแนวทางในการเป็นบล็อกเกอร์อาชีพ เพ่ือท าให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก โดยมี

วิธีการค้นหาจุดสมดุลที่น าไปสู่การสร้างเนื้อหาของตนเอง, วิธีการสร้างเนื้อหาสารที่แตกต่าง, วิธีการ

สร้างฐานผู้อ่าน, วิธีการขยายฐานผู้อ่านผู้ติดตาม, แนวทางการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร และการ สร้าง

รายได้จากการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างสาร กระบวนการสร้างสาร และ

การสื่อสารเนื้อหาสาร ในส่วนขององค์กรธุรกิจ โรงแรม การท่องเที่ยว สามารถเป็นแนวทาง และ

น าไปปรับใช้ต่อรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

 สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับคนในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากและการตลาดบนโลกอ

อนไลน์ก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้น  ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาทางด้านผู้รับสาร หรือ 

ผู้อ่านผู้ติดตาม ในประเด็น ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาความน่าเชื่อถือบล็อกเกอร์ในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย 

 2. ศึกษาการเปิดรับสารและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบล็อกเกอร์ท่องเที่ยว  

 3. ศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสารความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบล็อกเกอร์ท่อง  

เที่ยวและเจ้าของธุรกิจ  
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