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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค> (1) เพื่อศึกษาเนื้อหาบนอินสตาแกรมในการนําเสนอความเปLนไทยเพื่อ
กระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อสังคมออนไลน>อินสตาแกรมของPearypie (2) เพื่อศึกษาเนื้อหาการแสดงความ
คิดเห็นตOอนําเสนอความเปLนไทยเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อสังคมออนไลน>อินสตาแกรมของPearypie ซึ่ง
เปLนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชNการวิเคราะห>เนื้อหา (Content Analysis) ในการ
เก็บรวบรวมขNอมูล ผูNวิจัยเลือกศึกษาเนื้อหาจากทุกสถานที่ทOองเที่ยวที่นําเสนอในอนสตาแกรมของแพรี่พาย
ชOวงเวลาระหวOางเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม จํานวน 30 ภาพ ผลการศึกษาพบวOา มีการนําเสนอเนื้อหา
การทOองเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ> (Ecotourism) เปLนจํานวนมากที่สุด เนื้อหาที่นําเสนอมีองค>ประกอบ
การทOองเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบดNวย กิจกรรมการทOองเที่ยว ที่พัก รวมถึงรNานอาหาร เพื่อใหNผูNเขNาชมไดN
เห็นภาพและขNอมูล ใหNเกิดความชอบและเก็บไปพิจารณา และยังเปLนการใชNภาพ (Visual Content) ตรงตOอ
จุดประสงค>ที่ตNองการสื่อสาร สําหรับเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นที่มีมากที่สุด พบวOา เปLนเนื้อหาแสดงความ
ชื่นชม และชอบเปLนอยOางมาก ดังนั้น ในการสรNางคอนเทนต>บนอินสตาแกรมรวมถึงการเลือกใชN KOLเพื่อการ
กระตุNนการทOองเที่ยวควรใหNความสําคัญกับเนื้อหาและภาพที่ดึงดูด ความสนใจ เหมาะสมกับ จุด ประสงค>ที่
ตNองการสื่อสาร รวมถึงไปถึงตัวOpinion Leader ที่ปฏิสัมพันธ>ดี เขNาถึงคนจํานวนมากเพื่อประสิทธิภาพของ
การสื่อสารไปยังผูNคน
คําสําคัญ เนื้อหาการนําเสนอ, กระตุNนการทOองเที่ยว, อินสตาแกรม
Abstract
This research had two principal objectives 1) To study content with Instagram about
the presentation of Thainess to encourage tourism via social media through Pearypie’s
Instagram. 2) To study the comments presenting Thainess to encourage tourism via social
media from Pearypie's Instagram. The study methodology was qualitative research using a
coding sheet as a tool for contents analysis. The research data were collected from 30
images of all tourist attractions which were published on April, 2019 to May, 2019. The
results of the study showed that the ecotourism content had the highest amount of
presenting and had various tourism elements, including, tourism activities, accommodations
and restaurants to allow visitors to see images and information for their attention and keep
it for consideration. Pearypie also uses the visual content with the images that correct for
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the purpose of communication. Additionally, most people give good reviews of the contents
as well. Therefore, in order to create content on Instagram, choosing to use KOL to
encourage tourism needs to focus on planning to use attractive content and images, suitable
for the purpose of communication, including the opinion leader that must have good
interaction to reach many people for the efficiency of communication with people.
Keywords: Content presentation, Stimulate Thai tourism, Instagram
บทนํา
ในปpจจุบันมีสถานที่ทOองเที่ยวเกิดขึ้นหลายแหOง การเลือกสถานที่ทOองเที่ยวจึงการเปLนสิ่งที่หลายคน
อาจตNองคัดเลือกเพื่อใหNพบสถานที่ที่สนใจ ซึ่งการคัดเลือกสถานที่ทOองเที่ยวที่จะเปLนจุดหมายตOอไป เปLนเรื่องที่
เกิ ดขึ้ น ไดN งOายกวOาในอดี ตนั บ ตั้งแตOมีการใชNงานโซเชี ย ลมี เ ดีย ที่ผูN ใชNงานจะสามารถคNน หาสิ่ งตOา งๆที่ ต นเอง
ตNองการไดNอยOางงOายดาย เชOนเดียวกับการเลือกสถานที่ทOองเที่ยวโดยดูผOานภาพที่มีอยูOแลNวในโซเชียลมีเดีย ซึ่งมี
ขNอมูลวOา นักทOองเที่ยวทั่วไปกวOารNอยละ 52 คน ระบุวOา นักทOองเที่ยวมักจะไดNรับอิทธิพลจากรูปภาพบนโซเชียล
มีเดียในการเลือกสถานที่ทOองเที่ยวตOางๆ มากไปกวOานั้น ผูNบริโภคสOวนใหญOจะดูรีวิวไปพรNอมๆ กับการหาขNอมูล
โดยตรงจากเว็บไซต>และโซเชียลมีเดีย ซึ่งกวOารNอยละ 49 ของผูNบริโภคจะตัดสินใจซื้อหรือเลือกขNอมูลนั้นยัง
ขึ้นอยูOกับรีวิวอีกดNวย (Brand Buffet, 2016) ขNอมูลนี้แสดงใหNเห็นวOารูปภาพที่มาจากผูNอื่น และถูกโพสต>ไวNใน
โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกสถานที่ทOองเที่ยวของพวกเขา
แอพพลิเคชั่นบนโซเชียลมีเดียนั้นมีอยูOมากมาย แตOแอพพลิเคชั่นที่เดOนในเรื่องการใชNงานดNวยรูปภาพ
มากที่สุด คือ แอพพลิเคชั่นที่เรียกวOา อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งอินสตาแกรมเปLนสังคมออนไลน>การ
แบOงปpนภาพถOาย (Social Photo Sharing) มีระบบ Followers และ Following ใหNผูNใชNงานสามารถเลือก
ติดตามชมรูปภาพ ความเคลื่อนไหวการใชNงานของผูNใชNงานอื่นที่ใชNงานแอพพลิเคชั่น หากถูกใจ ชอบรูปภาพ
ไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment รูปภาพนั้นไดN ซึ่งอินสตาแกรมไดNเขNามามีบทบาทในการเลือก
สถานที่ทOองเที่ยวจากการดูรูปภาพและขNอมูลมากขึ้น ซึ่งกวOา 48% ของผูNใชNงานอินสตาแกรม จะใชNอินสตาแก
รมเพื่อหาจุดมุOงหมายในการทOองเที่ยวหรือสถานที่ที่พวกเขาสนใจ (Instagram for Tourism Marketing: How
to Boost Likes, Views and Visitors [report], 2019) อีกทั้งยังมีขNอมูลของPretty Wild World อีกหนึ่ง
ชิ้นงาน โดยไดNอNางอิงถึง Schofield Insurance ที่เรียบเรียงการศึกษาวิจัย โดยที่มีเนื้อหาสําคัญวOา กวOา 40%
ของคนยุคมิลเลนเนียลจะเขNาใชNงานอินสตาแกรมเพื่อหาแรงบันดาลใจในการทOองเที่ยวหรือสถานที่ที่อยากไปใน
ครั้งตOอไป ซึ่งในบทความนี้ยังกลOาวอีกวOา จากการสอบถามผูNที่มีอายุระหวOาง 18 -33 ปกวOา 1,000 คน ในส
หราชอาณาจักร สัดสOวน 2 ใน 5 ของพวกเขาพูดถึงอินสตาแกรมวOา อินสตาแกรมมีบทบาทเปLนหลักสําคัญใน
การที่พวกเขาจะเลือกจุดหมายปลายทางในการทOองเที่ยวครั้งตOอไป ซึ่งเปLนตัวพิสูจน>วOาภาพที่มีความสวยงาม
และจุดหมายปลายทางที่มีความสวยงามคือปpจจัยหลักในการตัดสินใจทOองเที่ยวหากสถานที่นั้นควรคOาที่จะไป
เยี่ยมชม ซึ่งอาจไมOไดNเกิดกับทุกคน แตOผูNคนสOวนใหญOมีแนวโนNมที่ไดNรับแรงจูงใจในการเลือกสถานที่ทOองเที่ยว
ดNวยบางสิ่งที่มีความสวยงาม (How Does Instagram Inspire Our Next Travel Destination, 2018)
สOวนหนึ่งของการใชNงานอินสตาแกรมเพื่อตัดสินใจเลือกสถานที่ทOองเที่ยว ผูNใชNงานอินสตาแกรมจะตNอง
ไดNรับแรงบันดาลใจจากรูปภาพที่มีการโพสต>หรือถูกนําเสนอไวNแลNว ซึ่งทําใหNมีการอินสตาแกรมเพื่อเปLนแรง
บันดาลใจในการทOองเที่ยวเกิดขึ้นในหลายบัญชี สOวนหนึ่งที่ทําหนNาที่นําเสนอเนื้อหาเพื่อเปLนแรงบันดาลใจนี้ คือ
ผูNที่มีอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer ที่ทําหนNาที่เปLน Key Opinion Leader หรือเปLนกระบอกเสียง
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เนื่องจากคนเหลOานี้มีจํานวนผูNติดตามเปLนจํานวนมาก จึงมีผลในการนําเสนอสิ่งตOางๆเพื่อเปLนการโนNมนNาว
ผูNติดตามไดNงOาย ซึ่งในปpจจุบัน Pearypie เปLนหนึ่งในInfluencerที่มีการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวขNองกับการ
ทOองเที่ยวที่นOาจับตามอง โดยที่ Pearypie คือ Influencer อันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับตNนๆ ของ
เอเชีย ที่มีคนติดตามอินสตาแกรมกวOา 1.5 ลNานคน (The Cloud, 2018) (ดังปรากฏในแผนภาพที่ 1.1) ซึ่งใน
ปpจจุบัน Pearypie ไดNนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ทOองเที่ยวในประเทศไทยและการสวมชุดผNาไทยเพื่อ
กระตุNนในการเขNาถึงแหลOงทOองเที่ยวทNองถิ่นเปLนจํานวนมาก
ดั งนั้ น ผูN วิ จั ย ไดN เ ห็ น วO า ควรมี ก ารวิ เ คราะห> ก ารสื่ อสารผO า นสื่ อสั งคมออนไลน> ห รื อโซเชี ย ลมี เ ดี ย ใน
ชOองทางอินสตาแกรมของผูNที่มีอิทธิพลทางความคิด ในกรณีนี้จึงสนใจที่จะวิเคระห>เนื้อหาบนอินสตาแกรมของ
Pearypie ในชื่อบัญชี @pearypie ที่เปLนกรณีศึกษาตัวอยOางที่เห็นไดNชัดในการสื่อสารเพื่อกระตุNนการ
ทOองเที่ยวไทย โดยใชNการสื่อสารที่มีดNวยรูปภาพ(Visual Content)และขNอความเปLนหลักในการสรNางสิ่งที่
เสมือนการมองเห็นในมุมมองตOางๆ เนNนเนื้อหาที่ทําใหNเกิดความประทับใจ ซึ่งผูNวิจัยสนใจในการนําเรื่องของ
การเปLน Influencerที่มีบทบาทในการสรNางแรงบันดาลใจและกระตุNนการทOองเที่ยวและทําใหNเกิดการสื่อสาร
ออกไปในวงกวNาง และยังใชNกระตุNนการมีสOวนรOวมดNวยการใชNงาน แฮชแท็ก(Hashtag) ซึ่งคาดวOาการสื่อสาร
นําเสนอความเปLนไทยเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อสังคมออนไลน>อินสตาแกรมของPearypie จะสามารถ
เปL น แนวทางหรื อ ตั ว อยO า งในการทํ า การสื่ อ สารสื่ อ สั ง คมออนไลน> อิ น สตาแกรมใหN กั บ องค> ก รสO ง เสริ มการ
ทOองเที่ยวอื่นๆที่ตNองการใชN KOL หรือเพจอื่นๆเกี่ยวกับทOองเที่ยวที่วางแผนที่จะเติบโตไดN
วัตถุประสงคB
1. เพื่อศึกษาเนื้อหาบนอินสตาแกรมในการนําเสนอความเปLนไทยเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อ
สังคมออนไลน>อินสตาแกรมของPearypie
2. เพื่อศึกษาเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นตOอนําเสนอความเปLนไทยเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อ
สังคมออนไลน>อินสตาแกรมของPearypie
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีระยะเวลาการเก็บขNอมูลในอินสตาแกรม 3 เดือน จากบัญชีอินสตาแกรมของ
Pearypie @pearypie โดยเลือกศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการทOองเที่ยวไทยที่นําเสนอในชOวงเวลาระหวOางเดือน
เมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม จํานวน 30 ภาพ จาก 54 ภาพ เนื่องจากบางภาพมีลักษณะรOวมบางประการ
เชOน มีเนื้อหาคลNายคลึงกัน หรื อ มีเนื้อหาเปL นภาพที่ไมOมีความเกี่ยวขNองกับ การนําเสนอความเปLนไทยและ
สถานที่ทOองเที่ยวไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปLนการวิจัยโดยใชNวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบ
วิเคราะห>เนื้อหา (Content Analysis)
2.ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยนี้เปLนการเก็บขNอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) จากบัญชีอินสตาแกรมของ Pearypie
@pearypie โดยมีระยะเวลาในการศึกษาขNอมูลในอินสตาแกรม 3 เดือน ซึ่งเลือกศึกษาเนื้อหาจากทุกสถานที่
ทOองเที่ยวที่นําเสนอในชOวงเวลาระหวOางเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม จํานวน 30 ภาพ โดยนําแนวคิด
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และทฤษฎีที่เกี่ยวขNอง มาใชNเปLนแนวทางในการสรNางตารางวิเคราะห>เนื้อหา (Content Analysis) เครื่องมือลง
รหัสสําหรับการวิเคราะห>เนื้อหา (Coding Sheet) เพื่อเก็บขNอมูลเนื้อหาจากบัญชีอินสตาแกรมของPearypie
และวิเคราะห>ขNอมูลตามแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการสรNางขNอสรุปจากขNอมูลที่ไดN
มาเปรียบเทียบกับขNอมูลแนวคิดและทฤษฎี เพื่อใหNเกิดความเขNาใจในปรากฏการณ>ทางความคิด
3.การเก็บรวบรวมขNอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บขNอมูลในการศึกษาเปLนไปตามวัตถุประสงค> ผูNวิจัยไดNนําแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวขNองมาใชNเปLนแนวทางในการสรNางตารางวิเคราะห>เนื้อหา (Content Analysis) เครื่องมือลงรหัสสําหรับ
การวิเคราะห>เนื้อหา (Coding Sheet) เพื่อบันทึกและเก็บขNอมูลเนื้อหาจากบัญชีอินสตาแกรมของPearypie
ไดNอยOางเปLนระบบ
4.การวิเคราะห>ขNอมูล
ผูNวิจัยดําเนินการวิเคราะห>ขNอมูลตามแบบการเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern Matching) โดยการ
สรNางขNอสรุปจากขNอมูลที่ไดN มาเปรียบเทียบกับขNอมูลแนวคิดและทฤษฎี เพื่อใหNเกิดความเขNาใจในปรากฏการณ>
ทางความคิดดังกลOาว โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห>ขNอมูลตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) ซึ่ง
ประกอบดNวยการวิเคราะห> 3 ขั้นตอน 1.การลดทอนขNอมูล (Data Reduction) 2.การจัดรูปแบบขNอมูล (Data
Display) 3.การรOางขNอสรุปและการยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเนื้อหาการนําเสนอความเปLนไทยเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อสังคมออนไลน>อินสตา
แกรมของPearypie พบวOา การนําเสนอเนื้อหาการทOองเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ> (ecotourism) ปรากฏ
เปLนจํานวนมากที่สุด 16 ครั้ง โดยนําเสนอการเนื้อหาที่มีการทOองเที่ยวแบบใกลNชิดธรรมชาติและมีการกลOาวถึง
การอนุรักษ>สิ่งแวดลNอม ซึ่งปรากฏเปLนสถานที่ทOองเที่ยวของอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมO มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเรียนรูNปƒาไมN หิน และระบบนิเวศของผึ้ง อีกทั้งยังมีเกาะบูโหลนเล จังหวัดสตูล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดลNอมทางทะเล อันดับที่ 2 คือ การนําเสนอเนื้อหาในสิ่งที่เกี่ยวขNองกับวัฒนธรรมอันมีผลตOอการ
ทOองเที่ยว ปรากฏเปLนจํานวนมากในลําดับถัดมา 14 ครั้ง โดยนําเสนอการเนื้อหาที่กลOาวถึงสิ่งที่สะทNอนความ
เปLนวัฒนธรรมไทย ไดNแกO ชุดไทยดั้งเดิมในสมัยรัตนโกสินทร>ตอนตNน ผNาไทยที่มาจากแหลOงทNองถิ่น รวมถึง
รNานอาหารที่เปLนเอกลักษณ>ภายในจังหวัดเชียงใหมOและอุดรธานี และอันดับ 3 คือ การนําเสนอการทOองเที่ยว
เพื่อความเพลิดเพลิน (holiday) ปรากฏเปLนจํานวน 5 ครั้ง โดยนําเสนอการเนื้อหาการทOองเที่ยวเพื่อการ
พักผOอนในสถานที่ทOองเที่ยว ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี หาดทรายรี จังหวัดชุมพรและเกาะเตOา จังหวัด
จังหวัดสุราษฎร>ธานี
ผลการศึกษาเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นตOอนําเสนอความเปLนไทยเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวผOานสื่อ
สังคมออนไลน>อินสตาแกรมของPearypie พบวOา มีเนื้อหาแสดงความชื่นชม และชอบเปLนอยOางมากตOอคอน
เทนต> เปLนจํานวนมากที่สุด 1,017 ครั้ง โดยนับจากการเขียนขNอความแบบที่เนNนย้ําตOอความชื่นชอบ อันดับที่ 2
มีเนื้อหาแสดงความคิดเห็นแบบชื่นชอบในระดับทั่วไป เปLนจํานวนมากในลําดับถัดมาเปLนจํานวน 836 ครั้ง
โดยนับจากเนื้อหาที่มีการใชNสัญลักษณ>แสดงรูปภาพ เชOน รูปหัวใจ การชูนิ้วหัวแมOมือ และใบหนNายิ้ม รวมถึง
จากการใหNความเห็นดNวยขNอความ และอันดับที่ 3 มีเนื้อหาแสดงชื่นชมตOอตัวผูNสื่อสาร รวมถึงในแงOของความคิด
และความเปLนแบบอยOางที่ดี เปLนจํานวน 171 ครั้ง ทั้งนี้ รวมถึงจํานวนที่นับจากเนื้อหาที่ชื่นชมการถOายถอด
แนวคิดที่มีตOอการอนุรักษ> และเปLนแรงบันดาลใจตOอผูNอื่นดNวย
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เนื้อหาที่มียอดปฏิกิริยาตอบรับสูง คือ เนื้อหาที่โพสต>วันที่ 2 พฤษภาคม 2019 สถานที่ทOองเที่ยวทะเล
บัวแดง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปLนคอนเทนต>ภาพถOายที่เนNนการถOายทั้งบุคคลแบบเต็มตัวและทิวทัศน>ของสถานที่
ทOองเที่ยวอยOางชัดเจน ขณะที่ตัวบุคคลนําเสนอรูปแบบของการสวมใสOผNาไทย ในที่นี้คือ ผNาขิดไหมยกดอก ที่ไดN
สีผN า จากดอกบั ว แดงและดอกอัญ ชั ญ นํา มาถOา ยในสถานที่ ทOองเที่ ย วทะเลบัว แดง แลนด> มาร>คของจั งหวั ด
อุดรธานี และไดN ใหN แคปชั่ นประกอบภาพที่เ ปLน การใหNขNอมูล ความรูN โดยระบุ ถึงรายละเอีย ดของผNา เปL น
ภาษาไทยทั้งหมด จากภาพสามารถเห็นไดNวOา ผูNสื่อสารไดNออกแบบภาพใหNมีความสะดุดตา นOาดึงดูดดNวยโทนสี
โดยใชN สี ผN า ที่ มีความสอดคลN องกั บ สี ของดอกบัว ในทะเลบั ว แดง นอกจากนั้น คอนเทนต> ยังมี การใหN คุณคO า
(Value) ในการสรNางการรับรูNของสถานที่ทOองเที่ยวทะเลบัวแดงและสรNางแรงบันดาลใจในการใชNผNาไทยอยOางมี
คุณคOาและการอนุรักษ>ผNาของไทยใหNคงอยูO
เนื้อหาความคิดเห็นตOอคอนเทนต>นี้ พบวOา มีการแสดงความเห็นในคอนเทนต>มีจํานวนมาก แตOเปLน
ความเห็นที่มีเนื้อหาซ้ําๆกัน ซึ่งการแสดงความเห็น แบOงเปLนเนื้อหา ดังนี้ 1.แสดงความคิดเห็นแบบชื่นชมความ
สวยงามในระดับทั่วไป (จํานวน 205 คอมเมนท>) 2.แสดงความชื่นชม และชอบเปLนอยOางมากตOอคอนเทนต>
(จํานวน 220 คอมเมนท>) 3.แสดงความชื่นชอบตOอตัวผูNสื่อสาร รวมถึงในแงOของความคิด และความเปLน
แบบอยOางที่ดี (จํานวน 2 คอมเมนท>) 4.แสดงความขอบคุณผูNสื่อสารที่สนับสนุนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสรNาง
ความรูNสึกดีใหNกับผูNเขNาชม (จํานวน 5 คอมเมนท>)
อภิปรายผลการวิจัย
เนื้อหาการนําเสนอเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวไทยผOานอินสตาแกรม Pearypie มีความสอดคลNองกับ
ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดในแงOของการสื่อสารโดยมีวัตถุประสงค>ในการกระตุNนใหNเกิดการทOองเที่ยวไทยมาก
ขึ้น ดNวยการใชNชOองทางการตลาดที่รวดเร็วที่สุดในปpจจุบันอยOางการสื่อสารผOานสื่อสังคมออนไลน> ซึ่งผูNสื่อสารไดN
ใชNชOองทางอินสตาแกรมในการสื่อสารเพื่อใหNครอบคลุมตOอกลุOมเป†าหมายโดยเฉพาะอยOางยิ่งคนรุOนใหมOและ
ชาวตOางชาติทั้งการลงคอนเทนต>ที่เปLนรูปภาพ และใหNแคปชั่นประกอบเพื่อเปLนการอธิบายกํากับภาพหรือเปLน
การขNอมูลกับผูNเขNาชม เปLนการใชNชOองทางอินสตาแกรมเปLนการสื่อสารแบบPersonal Media ในบทบาทของ
การเปLนผูNนําทางความคิด ที่มีผูNสื่อสารเปLนตัวกลางระหวOางการทOองเที่ยวไทยกับผูNเขNาชม โดยทําหนNาที่ในการ
ถOายทอดขOาวสารขNอมูล
การตอบสนองของผูNที่มาเขNาชม ไดNแกO การกดถูกใจและการแสดงความคิดเห็นเปLนสOวนปรากฏใหNไดN
เห็นเมื่อคอนเทนต>ถูกเผยแพรO ซึ่งเนื้อหาที่ผูNสื่อสารไดNนําเสนอออกไปมากที่สุด เปLนการทOองเที่ยวเชิงนิเวศหรือ
เชิงอนุรักษ> (ecotourism) ตามแนวคิดและทฤษฎีการทOองเที่ยว ซึ่งพบวOา ผูNสื่อสารไดNมีการนําเสนอคอนเทนต>
ที่มีองค>ประกอบการทOองเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบดNวย กิจกรรมการทOองเที่ยว ที่พัก รวมถึงรNานอาหาร
เพื่อใหNผูNเขNาชมไดNเห็นภาพและขNอมูล ใหNเกิดความชอบและเก็บไปพิจารณาตOอไป
จากการประมวลผลการศึกษาคอนเทนต>ที่ผูNสื่อสารไดNนําเสนอ พบวOา ผูNสื่อสารไดNใชNประโยชน>และ
องค>ประกอบตามแนวคิดการตลาดแบบเนNนเนื้อหาภาพ (Visual Content) ในการสื่อสารลงในอินสตาแกรมซึ่ง
ใชNการสื่อสารเปLนการเนNนเนื้อหาแบบภาพ และสรNางคOานิยมในการรับรูNดNานภาพ ซึ่งภาพที่ผูNสื่อสารไดNนําเสนอ
เปLนภาพที่เนNนคุณภาพ ความชัด ไมOเนNนการใชNฟ‰ลเตอร>ในภาพที่ตNองการสะทNอนใหNเห็นภาพจริงและความเปLน
จริง แตOใชNฟ‰ลเตอร>ในภาพที่ตNองการสื่อความรูNสึกเพิ่มเติม เชOน ความลึกลับ เพื่อใหNไดNรูปที่สวยงามและโทนสีใหN
ถูกตNองสํา หรับ จุดประสงค>ของภาพ เพื่อเรียกความสนใจจากผูNเขNาชมใหNไดN อีกทั้งยังใชNประโยชน>ของอินสตา
แกรมเพื่อการตลาดในฐานะของ Influencer เพื่อการชักนําความคิด และนําเสนอเนื้อหาตOอผูNติดตามที่มี
จํานวนมาก ทั้งนี้ผูNสื่อสารยังนําเสนอคอนเทนต>ที่มีคุณคOาและสื่อสารไดNสอดคลNองกับแนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
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แบบเนื้อหา (Content Marketing) ในแงOแนวทางสําหรับการสรNางเนื้อหาเชิงการตลาด เพื่อใหNถูกใจและสรNาง
ความรูNสึกใหNผูNเขNาชมและในแงOของการสรNางคุณคOาในการตลาดแบบเนื้อหาอีกดNวย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาตอบกลับที่พบวOา มีเนื้อหา
แสดงความชื่นชม และชอบเปLนอยOางมากตOอคอนเทนต> เปLนจํานวนมากที่สุด ทําใหNสามารถอธิบายไดNวOาคอน
เทนต>ที่ผูNสื่อสารไดNนําเสนอเพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวไทยผOานอินสตาแกรมPearypie เปLนคอนเทนต>ที่สามารถ
สรNางความชื่นชอบ ความสนใจกับผูNเขNาชมไดNมาก ทั้งนี้ เปLนผลดีในการกระตุNนผูNเขNาชมใหNเกิดการทOองเที่ยวไทย
และยังสามารถเปLนแนวทางในการทําคอนเทนต>เพื่อกระตุNนการทOองเที่ยวในกรณีอื่นๆไดNอีกดNวย
ขอเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “เนื้ อ หาการนํ า เสนอเพื่ อ กระตุN น การทO อ งเที่ ย วไทยผO า นอิ น สตาแกรม
Pearypie” ทําใหNพบวOา ในการสรNางคอนเทนต>บนอินสตาแกรมรวมถึงการเลือกใชN KOLเพื่อการกระตุNนการ
ทOองเที่ยว จําเปLนตNองใหNความสําคัญกับองค>ประกอบหลายประการ
1. ภาพ ควรมีคุณภาพ มีความชัด โดยใชNภาพและถOายภาพใหNเหมาะกับวัตถุประสงค>ที่จะนําเสนอ เชOน
เมื่อตNองการนําเสนอผNาไทย สิ่งที่ตNองชัดเจนมากที่สุดในภาพ คือ การนําเสนอผNา ใหNเห็นสีสันและลายผNาที่
ชัดเจนหรือมีรูปแบบการสวมใสOที่ใหNเห็นความสวยงาม
2. ตัวของOpinion Leader ควรมีความนOาเชื่อถือหรือความเชี่ยวชาญในการนําเสนอเพื่อกระตุNนการ
ทOองเที่ยวหรือสิ่งอื่นๆเฉพาะทาง เนื่องจากผูNเขNาชมอาจมองถึงเรื่องความเชี่ยวชาญที่ผูNสื่อสารมีตOอสิ่งนั้นๆ
3. การมีปฏิสัมพันธ>กับผูNคนหรือผูNเขNาชม อาจไมOจําเปLนตNองพูดคุยกับทุกคนที่เขNามารOวมแสดงความ
คิดเห็น แตOการมีปฏิสัมพันธ>บNาง เปLนการชOวยลดชOองวOางระหวOางผูNสื่อสารกับผูNเขNาชม ทําใหNผูNเขNาชมรูNสึกวOาเปLน
กันเองมากขึ้น ซึ่งอาจทําใหNมีผูNเขNาชมอยากที่จะรOวมแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและยังเปLนผลดีตOอตัวผูNเขNาชมอีก
ดNวย
4. การเขNารOวมแคมเปญ โดยเฉพาะอยOางยิ่ง แคมเปญที่ใหญOระดับนานาชาติ เนื่องจากยิ่งแคมเปญมี
คนรO วมมากทําใหN เกิด การมองเห็น ไดN มาก ในกรณีศึกษานี้ ผูNสื่ อสารไดNนํ าเสนอชุด ที่ทําดNว ยผN าไทยและการ
อนุรักษ>สิ่งแวดลNอม ดNวยการนําเสนอพรNอมกับรOวมแคมเปญ #whomademyclothes ซึ่งเปLนการติดแฮชแท็ก
ของแคมเปญที่สามารถมองหาคนที่รOวมแคมเปญนี้ไดNเพียงเขNาไปในแฮช
5. การวางแผนตOอเนื้อหาที่นําเสนอ จากในกรณีนี้ ทําใหNเห็นวOา ผูNสื่อสารมีการนําเสนอแบบคิดและ
วางแผน มีการนําเสนอเนื้อหาแบบครบองค>ประกอบของการทOองเที่ยว ไดNแกO กิน เที่ยว ที่พัก ของฝาก ใน
ขณะเดียวกัน การนําเสนอเนื้อหาแบบเปLนคอนเซ็ปท>เพื่อชูสิ่งที่เดOนหรือเปLนของดีในแตOละจังหวัดก็ยังสามารถ
ทําใหNเนื้อหามีความหลากหลายไดN
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