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กลยุ ท ธ์ ก ารน� ำ เสนอสารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในวั น แห่ ง ความรั ก ของ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
The Strategies of Releasing Tourism Public Relation Messages on Valentine’s
Day Love Festival of Tourism Authority of Thailand
อรวี บุนนาค
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
บทคัดย่ อ
บทความนี้ มุ่งวิเคราะห์กลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่ งความรัก
ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย เก็บข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่ งความรักใน
ปี พ.ศ. 2557และ2558 ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ ผลการศึกษาพบกลยุทธ์
ได้แก่ (1) กลยุทธ์การสร้างสารส�ำหรับกลุ่มเป้ าหมาย (2) กลยุทธ์การน�ำเสนอข้อเท็จจริ งโดยเชื่ อมโยง
แนวคิดของงานกับแหล่งท่องเที่ยว (3) กลยุทธ์การใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงเพื่อผลทางการตลาด (4) กลยุทธ์การ
โน้มน้าวใจ(5) กลยุทธ์การน�ำเสนอสารด้วยการใช้ภาษาสร้างสรรค์ และ (6)กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์
ค�ำส� ำคัญ: การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยววันแห่งความรัก
Abstract
This article aims to analyze the strategies of releasing tourism public relation messages on Valentine’s Day Love Festival of Tourism Authority of Thailand. The data were collected from Valentine’s
Day Love Festival 2014-2015 press release of Tourism Authority of Thailand published on its website.
The research findings revealed that the strategies of releasing tourism public relation messages on Valentine’s Day Love Festival of Tourism Authority of Thailand were (1) the strategy of creating message
for target groups (2) the strategy of releasing the fact in connection between theme of event and tourist
attraction (3) the strategy of celebrity marketing (4) the strategy of persuasion (5) the strategy of releasing
message by means of creative use of languages, and(6) strategy of creating image
Keywords: releasing public relation messages, tourism, Valentine’s Day love festival
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บทน�ำ

การประชาสัมพันธ์มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิ นงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้บรรลุ
เป้ าหมาย เป็ นเครื่ องมือที่เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารและมีอิทธิ พลต่อผูร้ ับสารสร้างความน่ าเชื่อถือและ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค (Newlands, 2014) ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การจึงมักผนวก
แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เข้าไปด้วยโดยจัดเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญประการหนึ่งของแผนการตลาด
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เป็ นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนิ นงาน
องค์การการท่องเที่ยวจ�ำเป็ นต้องมีกลยุทธ์การสื่ อสารตามเป้ าหมายของกิจกรรม อาศัยการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Carmen, 2009) การท่องเที่ยวเปรี ยบ
เสมือนสิ นค้าและการบริ การชนิดหนึ่ง ส�ำหรับประเทศไทยนั้นมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็ นหน่วย
งานหลักที่ รับผิดชอบในการวางแผนและด�ำเนิ นนโยบายเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ ยวไทย การท่องเที่ ยว
แห่ งประเทศไทยจึงได้จดั สรรงบประมาณเพื่อการส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ข้ ึน (ชนกพล
ชัยรัตนศักดา, 2556, น.5) โดยทิศทางของแผนการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2557-2558 คือ “รายได้กา้ ว
กระโดด ด้วยวิถีไทย”(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยมุ่งเน้นแผนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เจาะกลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆ ซึ่ งกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่จดั เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในปี 25572558 ได้แก่ นักท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557)เดือนกุมภาพันธ์
ซึ่ งเป็ นเดือนที่ตรงกับวันแห่ งความรักจึงจัดเป็ นเดือนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเดือนหนึ่งของปี
เนื่องจากจังหวัดต่างๆ ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเป็ นจ�ำนวนมาก ปรากฏ
กลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ประกอบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
วันแห่ งความรักบางกิจกรรมยังสามารถสร้างชื่อเสี ยงและกลายเป็ นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เป็ นจุดแข็ง
ของจังหวัดด้วย
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวในวันแห่ งความรัก
ผ่านสื่ อต่างๆ โดยเฉพาะผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ตอย่างเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นช่อง
ทางส�ำคัญในการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวและยังเป็ นแหล่งข้อมูลส�ำคัญที่สื่อมวลชน
น�ำไปเผยแพร่ ต่อไปจึงจ�ำเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์การน�ำเสนอสารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ ในการ
สื่ อสารผูเ้ ขียนจึ งสนใจศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่ ง
ความรักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสะท้อนวิธีการด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยที่มุ่งเชิญชวนให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วมกิจกรรมการท่องเที่ยวอันจะเป็ นการขับ
เคลื่อนการตลาดท่องเที่ยวไปสู่ เป้ าหมายในภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารน�ำ เสนอสารประชาสั ม พัน ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในวัน แห่ ง ความรั ก
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2557-2558
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ขอบเขตการวิจยั
ข้อมูลจากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ ยวในวันแห่ งความรั กที่ จดั หรื อร่ วมจัดโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 และ 2558  โดยเก็บข้อมูลจากสื่ อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและเว็บไซต์สื่อมวลชนที่นำ� ไปประชาสัมพันธ์ต่อโดยมี
ช่วงเวลาในการเผยแพร่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม2557  ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2557 และ 1 มกราคม2558  ถึง 14
กุมภาพันธ์ 2558
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (QualitativeResearch)ใช้วิธีวิจยั โดยการค้นคว้าจากเอกสาร
(desk research) โดยมี แหล่งข้อมูลคื อสื่ อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของการท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์สื่อมวลชนที่นำ� ไปประชาสัมพันธ์ต่อผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทาง
การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพตามองค์ป ระกอบส�ำ คัญ 3 ประการ (ชาย โพธิ สิ ต า,2556, น.337-375) ได้แ ก่
(1) การจัดระเบียบข้อมูล (data organization) ผูว้ จิ ยั จัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์
ให้อยูใ่ นเอกสารที่เป็ นระบบ เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการน�ำมาวิเคราะห์(2) การแสดงข้อมูล
(data display) ผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการน�ำเสนอข้อมูลในรู ปการพรรณนา อันเป็ นผลมาจากการเชื่ อมโยง
ข้อมูลที่จดั ระเบียบไว้ดว้ ยกันตามกรอบแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
(3) การหาข้อสรุ ป ตี ความและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (conclusion, interpretation and
verification) เป็ นกระบวนการสรุ ปและการตีความหมายของผลหรื อข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องและความน่ าเชื่ อถือ โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์
และความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แหล่งข้อมูลคือข่าวประชาสัมพันธ์29 ข่าว แบ่งเป็ นข่าวในปี พ.ศ.2557 รวม13 ข่าว ได้แก่ เทศกาล
ปายรักสุ ดขอบฟ้ า ปี 6,เทศกาลแห่ งความรักแต่งงานบนรถม้า,หลงรักประเทศไทย ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
รู ป หัว ใจ,กุม ภาสัญ ญารั ก 2557,บัน ทึ ก รั ก กลางภู ผ า, ภู ก ระดึ ง ตรึ ง รั ก ให้ม น่ั คง,วิ ว าห์ ล ้า นบัว 2557,
รั ก เธอเท่ า ช้ า ง จดทะเบี ย นสมรสบนหลัง ช้ า งครั้ งที่ 8, สลัก รั ก ที่ ส ลัก คอก, เทศกาลความรั ก
ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์ 2557,Bikelentine รักติดล้อ, เติมรักกินลมห่ มทราย ที่หาดเขากะโหลก ปราณบุรี
และพิธีวิวาห์ ใต้สมุ ทร ครั้ งที่ 18 (จังหวัดตรั ง) และข่ าวในปี พ.ศ.2558 รวม16 ข่ าว ได้แก่ เทศกาล
ปายรั กสุ ดขอบฟ้ า ปี 7, พาสปอร์ ตกระซิ บรั กเสมอดาวพาเที่ ยวเมื องเก่ าน่ าน, เบญจมาศบานในม่ าน
หมอก,กุมภาสัญญารัก 2558, The Love over the River Kwai, เทศกาลความรัก ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์ 2558,
วิถีวฒั นธรรมแห่ งความรักเหนื อลุ่มแม่น้ ำ� ปิ ง, เพลินวานเทศกาลแห่ งความรัก, เธอกับฉันรักกันย๊าว...
ยาว@ประจวบคีรีขนั ธ์,Adventure Wedding Thailand, วิวาห์ลา้ นบัว 2558, พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ครั้งที่ 19,
จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ครั้งที่ 9, เทศกาลดอกเสี้ ยวบานบนภูช้ ีฟ้า, พลังรักกลางอ่าวเคล้าแสงจันทร์
และหยุดหัวใจไว้ที่เธอ...วาเลนไทน์น้ ีที่จนั ทบุรี เมืองต้องห้าม...พลาด
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาปรากฏกลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การสร้างสารส�ำหรับกลุ่มเป้ าหมาย
ขั้น ตอนส� ำ คัญ ในการวางแผนงานด้ า นประชาสั ม พัน ธ์ จ �ำ เป็ นต้อ งผ่ า นการก�ำ หนด
และวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายในการประชาสั ม พัน ธ์ ค รั้ งนั้น ๆ โดยวัต ถุ ป ระสงค์ส�ำ คัญ ประการหนึ่ ง
ในการก�ำ หนดกลุ่ ม เป้ าหมายเพื่ อ การประสั ม พัน ธ์ คื อ เพื่ อ เตรี ย มข้อ ความเนื้ อ หาสาร (Massages)
ในรู ปแบบที่กลุ่มเป้ าหมายเหล่านั้นเข้าใจและยอมรับ (พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์, 2542, น.18) โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่ แน่ นอนว่าต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายยอมรั บเรื่ องอะไร อย่างไรและจะต้องมี แผนการสื่ อสารที่ เป็ น
ขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะเกิ ดประสิ ทธิ ผลโดยจะสร้างสารอย่างไรให้ดึงดูดและกระทบใจ
(จินตวีร์เกษมศุข, ม.ป.ป., น.1)
จากการวิเคราะห์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ในวันแห่ งความรักพบว่า การท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทยได้เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทคู่รัก โดยมี
การให้คำ� จ�ำกัดความของคู่รักแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของรู ปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวนอกจากนี้
ยังขยายกลุ่มเป้ าหมายไปที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานด้วย
ตัวอย่าง
“ขอเชิญชวนคู่รักทุกคู่ที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนไปพิสูจน์รักแท้ที่ภูกระดึงแหล่งท่องเที่ยวที่พิสูจน์รัก
แท้ได้ดีที่สุด และจดทะเบียนสมรสที่ภกู ระดึงตรึ งรักให้มนั่ คงตลอดไป”
(งานภูกระดึงตรึ งรักให้มน่ั คง จังหวัดเลย)
ตัวอย่างข้างต้นระบุกลุ่มเป้ าหมายในการประชาสัมพันธ์อย่างเฉพาะเจาะจงเป็ นคู่รักที่ยงั ไม่ได้
จดทะเบียนสมรส เนื่ องจากกิจกรรมส�ำคัญของงานท่องเที่ยวดังกล่าวคือการเชิญชวนคู่รักให้เดินทางขึ้น
ภูกระดึง ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่มีความยากล�ำบากในการเดินทางถึง 9 กิโลเมตร เพื่อขึ้นไปจดทะเบียนสมรส
ตัวอย่าง
“เป็ นกิจกรรมพาคู่รักที่ไม่จำ� กัดความรัก ไม่ว่าจะเป็ นคู่รักแบบหนุ่ มสาว คู่สามีภรรยา คู่เพื่อน
คู่แม่ลกู หรื อพ่อลูก แบบใดก็ได้ขอให้มาเป็ นคู่ มาร่ วมท�ำกิจกรรมรักษ์โลก...”
(งานรักเทศกาลความรัก ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์ 2558 จังหวัดกาญจนบุรี)
ตัว อย่า งข้างต้นมี การขยายค�ำจ�ำกัดความว่า ไม่ ได้จ ำ� กัด เพี ย งนักท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นคู่ รักฉันชู ้สาวเท่ า นั้น
แต่ยงั รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีความรักในรู ปแบบอื่นด้วยท�ำให้สามารถขยายกลุ่มเป้ าหมายได้กว้างขึ้น
นอกจากกลุ่มเป้ าหมายหลักที่เป็ นนักท่องเที่ยวแล้ว การจัดกิจกรรมบางงานยังระบุกลุ่มเป้ าหมาย
ไปที่ผปู ้ ระกอบการด้านการจัดการงานแต่งงานด้วย
ตัวอย่ าง
“ทะเลบัวแดงนอกจากจะเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของจังหวัดอุดรธานี
แล้ว ยังเป็ นสถานที่สุดโรแมนติกส�ำหรับคู่รัก คู่แต่งงาน คู่ฮนั นี มูนที่ตอ้ งการเก็บช่วงเวลาแห่ งความทรง
จ�ำและประทับใจ ท่ามกลางสักขีพยานดอกบัวนับล้านๆ ดอก และยังส่ งเสริ มให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
จุดหมายปลายทางส�ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Wedding & Honeymoon และผูป้ ระกอบการด้านการจัด
การงานแต่งงานอีกด้วย” (งานวิวาห์ลา้ นบัว 2557 จังหวัดอุดรธานี)
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จากตัว อย่ า งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การสร้ า งสารโดยระบุ ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ ชัด เจนและยัง ขยาย
กลุ่มเป้ าหมายไปถึงผูป้ ระกอบการด้านการจัดการงานแต่งงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุ รกิ จดังกล่าวที่มี
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นคู่รักเช่ นเดี ยวกัน และมองประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อให้กลุ่มผู ้
ประกอบการด้านการจัดการงานแต่งงานมาใช้สถานที่ ท่องเที่ ยวนี้ ในการธุ รกิ จการจัดงานแต่งงานใน
รู ปแบบต่างๆ ต่อไป
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้เลือกใช้สารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งการใช้เนื้ อหา
สารตลอดจนถ้อยค�ำภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็ นคู่รักและต้องการใช้ช่วงเวลาในวันแห่ ง
ความรักท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวร่ วมกัน
ตัวอย่ าง
“คู่สมรสจะนั่งเรื อมาล่ องชมความงามสงบเงี ยบ พร้ อมกับรั บประทานอาหารเย็นท่ ามกลาง
บรรยากาศสุ ด แสนโรแมนติ ก โอบล้อ มด้ว ยธรรมชาติ ข องป่ าโกงกางอัน อุ ด มสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ไม่ มี ที่ ใ ด
เสมอเหมือน พร้อมดนตรี ขบั กล่อมตลอดทาง”(งานสลักรักที่สลักคอก จังหวัดตราด)
สารประชาสัมพันธ์ที่ปรากฏตามตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็ นถึงการน�ำเสนอสารด้วยกลยุทธ์
การสร้ า งสารส�ำ หรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นคู่ ส มรส ให้ร ายละเอี ย ดถึ ง กิ จ กรรมและ
บรรยากาศของงานที่ผูเ้ ข้าร่ วมงานจะได้สัมผัส โดยใช้ถอ้ ยค�ำภาษาที่สละสลวย ผ่านการพรรณนาสาร
เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถจินตนาการภาพบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นได้
2. กลยุทธ์การน�ำเสนอข้อเท็จจริ งโดยเชื่อมโยงแนวคิดของงานกับแหล่งท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวต้องอาศัยการสร้างสรรค์แนวคิดในการจัดงานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ในการจัดงานให้เชื่ อมโยงกับแนวคิดหลักของงานที่จะประชาสัมพันธ์
จากการวิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารน�ำ เสนอสารประชาสั ม พัน ธ์ ง านท่ อ งเที่ ย วในวัน แห่ ง ความรั ก ของ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย พบว่าปรากฏกลยุทธ์การน�ำเสนอข้อเท็จจริ งโดยวิธีการเชื่อมโยงแนวคิด
ที่ เกี่ ยวข้องกับวันแห่ งความรั ก ได้แก่ ความรั ก ความหวานชื่ น ความโรแมนติ ก บทพิสูจน์ความรั ก
หรื อสัญลักษณ์ในวันแห่งความรัก ให้เชื่อมโยงกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่มีอยูม่ าแต่ด้ งั เดิม
ตัวอย่ าง
“ภูกระดึ งเป็ นแหล่งท่ องเที่ ยวที่ มีลกั ษณะพิเศษและเหมาะสมกับการจัดงานวันแห่ งความรั ก
เพราะนอกจากธรรมชาติ ที่งดงามแล้ว ลักษณะภูเขายังเป็ นรู ปหัวใจการเดิ นเท้าระยะทางรวม 9 กม.
เป็ นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจและอดทน เป็ นการพิสูจน์รักแท้ เกิดความประทับใจไปตลอดชีวติ ”
(งานภูกระดึงตรึ งรักให้มนั่ คง จังหวัดเลย)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำ� เสนอสารที่เป็ นข้อเท็จจริ งในด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่อง
เที่ยว ทั้งลักษณะของภูเขาที่เป็ นรู ปหัวใจ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์แทนความรัก และลักษณะของเส้นทางและ
ระยะทางที่ตอ้ งอาศัยความมุ่งมัน่ ความตั้งใจและความอดทนของคู่รักที่ร่วมเดินทาง โดยในที่น้ ี ผสู ้ ่ งสาร
ได้เชื่อมโยงกับวิธีการในการพิสูจน์รักแท้นน่ั เอง
ตัวอย่ าง
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ โขทัยจัดงานเทศกาลวันแห่ง
ความรักส�ำหรับคู่รักมาหลงสุ โขทัย ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ รู ปหัวใจ (ทุ่งทะเลหลวง) เปิ ดโอกาสให้คู่รักได้
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ซาบซึ้งในบรรยากาศรายรอบด้วยทัศนียภาพสวยงามและมีเอกลักษณ์สื่อความหมายถึงรักอันมัน่ คง”
(งานหลงรักสุ โขทัย@ดินแดนศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ จังหวัดสุ โขทัย)
จากตัวอย่างผูส้ ่ งสารได้เชื่ อมโยงลักษณะทางกายภาพของสถานที่ ท่ องเที่ ยวที่ มีลกั ษณะเป็ น
รู ป หัว ใจ ซึ่ ง เป็ นสัญลักษณ์ หนึ่ ง ของวันแห่ งความรั ก โดยได้น�ำ เสนอสารอย่า งชัด เจนว่า ทัศ นี ย ภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงรักอันมัน่ คง
ตัวอย่าง
“งานเธอกับฉันรักกันย๊าว...ยาว ขอเชิญชวนคู่รักที่กำ� ลังมองหาสถานที่สำ� หรับใช้ช่วงเวลาพิเศษ
กับคนสุ ดพิเศษให้เดินทางท่องเที่ยวในประจวบคีรีขนั ธ์ เพราะเป็ นจังหวัดที่มีชายหาดยาวต่อเนื่ องกว่า
200 กม.สานสัมพันธ์รักของคุณให้ยืนยาว”  (งานเธอกับฉันรักกันย๊าว...ยาว@ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์)
จากตัว อย่ า งผู ้ส่ ง สารได้ เ ชื่ อ มโยงลัก ษณะทางกายภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์คือชายหาดที่ทอดตัวยาวให้สมั พันธ์กบั แนวคิดการครองรักที่ยนื ยาว
3. กลยุทธ์การใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงเพื่อผลทางการตลาด (Celebrity Marketing)
กลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยการใช้บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงจัดเป็ นกลยุทธ์ที่เป็ นที่นิยม
และมักมีผลสัมฤทธิ์ ในการสื่ อสาร คือเป็ นจุดดึงดูดใจให้นกั ท่องเที่ยวสนใจมาร่ วมงานได้ เว็บไซต์ธุรกิจ
INCquity (INCquity,มมป., ออนไลน์) ได้นำ� เสนอบทวิเคราะห์เรื่ อง “Celebrity Marketing การตลาด
บนพรมแดงและแสงแฟลช” โดยวิเคราะห์สาเหตุของการนิ ยมใช้การวิธีการดังกล่าวไว้วา่ เพราะค่านิ ยม
บวกกับสังคมและวัฒนธรรมไทยที่มกั ยกย่องเชิดชูเหล่าคนดัง ซึ่ งเปรี ยบเสมือนผูน้ ำ� ทางความคิด แฟชัน่
และจิ ตวิญญาณที่ผูค้ นอยากน�ำมาเป็ นต้นแบบอยู่เสมอ ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ ทำ� ให้เกิ ดการตลาดแบบ
Celebrity Marketing ขึ้ น มา จากบทวิ เ คราะห์ น้ ี สามารถน�ำ มาเป็ นกรอบในการวิ เ คราะห์ ก ลยุท ธ์
การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวในวันแห่ งความรั กของการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
ได้ โดยมีความเกี่ยวข้องใน 2 มิติสำ� คัญคือการใช้คนดังเป็ นกลยุทธ์ช่วยกระตุน้ ยอดขายและการส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ดว้ ยเหล่าคนดัง
ผลการวิเคราะห์พบว่าผูม้ ีชื่อเสี ยงที่ได้รับเชิญมางานท่องเที่ยวในวันแห่ งความรักมักจะเป็ นคู่รัก
หรื อคู่แต่งงาน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแนวคิดส�ำคัญของการจัดงาน นอกจากนี้ การมีบุคคลผูม้ ีชื่อ
เสี ยงมาร่ วมงานยังเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ในทางบวกให้แก่ภาพรวมของการจัดงานอีกด้วย เนื่ องจาก
ภาพลัก ษณ์ ข องบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งยัง มี ป ระโยชน์ ต่อ แบรนด์ โดยช่ ว ยถ่ า ยทอดภาพลัก ษณ์ เ หล่ า นั้น
ให้แ บรนด์อี ก ด้ว ย (ศรี กัญ ญา มงคลศิ ริ , 2547, น.22) ซึ่ ง ในที่ น้ ี แบรนด์ห รื อ ตราสิ น ค้า คื อ กิ จ กรรม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ
ตัวอย่ าง
“โซน4 Love Music คอนเสิ ร์ตเพลงรักริ มทะเล เป็ นการแสดงดนตรี ของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงเพื่อ
สร้างบรรยากาศในแนวโรแมนติก ได้แก่ นักร้องสุ ดโรแมนติก ว่าน ธนกฤต ลุลา และวงวัชราวลี”
(งาน Bikelentine รักติดล้อ จังหวัดเพชรบุรี)
กลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยการใช้บุคคลมี ชื่อเสี ยงเพื่อผลทางการตลาดตาม
ตัวอย่างข้างต้น เป็ นการกระตุน้ ความสนใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วมงานเพื่อชมการแสดงดนตรี จากนักร้อง
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ที่มีชื่อเสี ยง ประกอบกับภาพลักษณ์ของนักร้องที่ได้รับเชิญมานั้นเป็ นผูท้ ี่มีผลงานเพลงแนวรักโรแมนติก
ภาพลักษณ์ดงั กล่าวจึงมีผลต่อภาพรวมและการสร้างบรรยากาศในการจัดงานด้วย
4.กลยุทธ์การโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจมี อิทธิ พลต่ อความคิ ดหรื อการกระท�ำของบุ คคล  (The Random House Dictionary
อ้างถึงใน กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา, 2550, น.3) การโน้มน้าวใจเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่ผทู ้ ำ� การสื่ อสาร
ปรารถนาที่จะได้รับการตอบสนองตามที่ตอ้ งการ (Anderson, 1971,อ้างถึงใน กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา,
2550, น.3) ดังนั้นกลยุทธ์การโน้มน้าวใจจึงเป็ นกลยุทธ์สำ� คัญที่นิยมใช้ในการน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการสื่ อสาร จากการวิเคราะห์สารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่ งความรัก
สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การน�ำเสนอสารด้วยการโน้มน้าวใจเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
4.1 กลยุทธ์การโน้มน้าวใจด้วยการสร้างคุณค่าของเนื้อหาสาร
    ผูส้ ่ งสารน�ำเสนอสารเพื่อโน้มน้าวให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วมกิจกรรม โดยใช้วธิ ีการสร้างคุณค่า
ของเนื้อหาสารที่นำ� เสนอ เป็ นจุดในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความเป็ นหนึ่งเดียว ความแปลกใหม่
โอกาสที่หาได้ยาก ความเป็ นที่แรกการท�ำให้กลุ่มเป้ าหมายรู ้สึกว่าตนเป็ นคนพิเศษ เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
“พิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่ตรังนับเป็ นการจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลแห่ งแรกในโลกมีคู่รักเข้าร่ วมงาน
แต่งงานใต้น้ ำ� มากที่สุด จนได้รับการบันทึกเป็ นสถิติโลกในหนังสื อกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด”
(งานพิธีววิ าห์ใต้สมุทร ครั้งที่18 จังหวัดตรัง)
“เราจะพาคู่รักนัง่ บอลลูนคู่รัก ลอยขึ้นฟ้ า...สัมผัสบรรยากาศเกาะกลางน�้ำรู ปหัวใจในมุมสู งแห่ ง
เดียวในประเทศไทย”(งานหลงรักสุ โขทัย@ดินแดนศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ จังหวัดสุ โขทัย)
“เทศกาลความรั ก แต่ ง งานบนรถม้า ถื อ เป็ นการฉลองวิว าห์ แ ต่ ง งานบนรถม้า หนึ่ ง เดี ย วใน
ประเทศไทย”(งานเทศกาลแห่งความรัก แต่งงานบนรถม้า จังหวัดล�ำปาง)
“พร้ อ มทั้ง การจดทะเบี ย นสมรสกลางสะพานแม่ น้ �ำ แควเป็ นครั้ งแรกในประวัติ ศ าสตร์ ”
(งาน The Love over the river kwaiจังหวัดกาญจนบุรี)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีการน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์โดยโน้มน้าวใจด้วยการสร้างคุณค่า
สารที่ยกมาน�ำเสนอ ในลักษณะความเป็ นหนึ่ งเดี ยว ความแปลกใหม่แตกต่างจากที่อื่น โอกาสหายาก
ความเป็ นที่แรกหรื อครั้งแรก การท�ำให้กลุ่มเป้ าหมายรู ้สึกว่าตนเป็ นคนพิเศษ เป็ นต้น
4.2 กลยุทธ์การโน้มน้าวใจด้วยรางวัลที่จะได้รับ
กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา (2550, น.155) กล่าวถึงการใช้รางวัลเป็ นจุดดึงดูดใจ (Rewards as Appeals) ไว้วา่ สารที่ให้สญ
ั ญาว่าผูร้ ับสารจะได้รับสิ่ งที่เขาต้องการจะประสบความส�ำเร็ จมากกว่าสารที่ไม่ได้
ให้สัญญาใดๆ เช่นเดียวกันกับสารที่ให้สัญญาว่าจะให้รางวัลมากย่อมจะประสบความส�ำเร็ จมากกว่าสาร
ที่ให้สญ
ั ญาว่าจะให้รางวัลน้อยกว่ากลยุทธ์การโน้มน้าวใจด้วยรางวัลที่จะได้รับเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยน�ำมาใช้ในการน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์
ตัวอย่ าง
“พิเศษสุ ดส�ำหรับคู่รักที่สนใจเข้าร่ วมงานฯ ในปี นี้ ททท.ส�ำนักงานสุ รินทร์ ขอร่ วมฉลองมงคล
สมรสด้วยการมอบของขวัญสุ ดพิเศษส�ำหรับคู่รัก ด้วยการจัดชุดแต่งงานชาวกวยส�ำหรับเจ้าบ่าว-เจ้าสาว
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พร้อมของที่ระลึกจากใจททท.”(งานรักเธอเท่าช้างจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ครั้งที่ 8 จังหวัดสุ รินทร์)
จากตัว อย่ า งผู ้ส่ ง สารได้ น� ำ เสนอสารเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้า ร่ วมงานด้ ว ย
การให้ร างวัล และของสมนาคุ ณ พิ เ ศษ เพื่ อ ใช้ร างวัล เป็ นดึ ง ดู ด ใจให้นัก ท่ อ งเที่ ย วสนใจเข้า ร่ ว มงาน
เนื่ องจากการให้รางวัลจัดเป็ นแรงจูงใจส�ำคัญที่ตอบสนองความต้องการของของกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ น
อย่างดี อันเป็ นธรรมชาติพ้ืนฐานของมนุษย์ที่นิยมได้รับสิ่ งตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งตอบแทนที่ได้มาโดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
5. กลยุทธ์การน�ำเสนอสารด้วยการใช้ภาษาสร้างสรรค์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ท างภาษาคื อ รู ป ธรรมอย่า งหนึ่ ง ของความคิ ด สร้ า งสรรค์ที่ ป รากฏใน
กระบวนการสื่ อสารทางภาษาของมนุษย์ ซึ่งอาจปรากฏในรู ปของค�ำพูด ค�ำร้อง ค�ำประพันธ์หรื องานเขียน
ต่างๆ โดยมีความหมายเป็ นตัวแสดงคุณค่าผ่านถ้อยค�ำ  กลุ่มถ้อยค�ำ  ส�ำนวนโวหาร สัญลักษณ์ และวิธีการ
ต่างๆ ในการส่ งสารและสื่ อสาร (ศิวกานท์ ปทุมสูติ, 2548, น.18)
จากข้อมูลพบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยการเลือกสรรถ้อยค�ำ
ภาษาอย่างพิถีพิถนั ใช้ภาษาเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative writing) ทั้งในส่ วนของการสร้างหัวข้องาน
ประชาสัมพันธ์ (Theme) ด้วยการสร้างสรรค์ถอ้ ยค�ำอย่างสละสลวยภายใต้กรอบแนวคิดเรื่ องความรัก ใช้
วิธีการสร้างสารด้วยการใช้ภาษาพรรณนารายละเอียดของการจัดงาน เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายได้เห็นภาพ
เกิดความคล้อยตามและตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตัวอย่าง
“จูงมือคนข้างๆ สู่เส้นทางโรแมนติกที่อบอุ่นด้วยกิจกรรมความรัก จักรยาน งานอาร์ต สุ ดประทับ
ใจ ล้อลมริ มทะเลกับงาน Bikelentine รักติดล้อ”(งาน Bikelentine รักติดล้อ จังหวัดเพชรบุรี)
จากตัวอย่างผูส้ ่ งสารใช้วิธีนำ� เสนอสารด้วยการใช้ภาษาสร้างสรรค์ ทั้งในส่ วนของการก�ำหนด
ชื่ องานภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เข้ากับหัวข้อหลักของการจัดงาน โดยในที่ น้ ี การท่องเที่ ยวแห่ ง
ประเทศไทยได้ต้ งั ชื่องานด้วยวิธีการผนวกค�ำว่า Bike ที่หมายถึงจักรยาน และ Valentine คือวันแห่งความ
รัก กลายเป็ น Bikelentine เพื่อสื่ อความหมายถึงการขี่จกั รยานในวันแห่งความรัก ในส่ วนชื่องานภาษาไทย
ก็ได้ใช้อนุนามนัย (Synecdoche) ซึ่ งหมายถึงการใช้ความหมายส่ วนย่อยแทนความหมายภาพใหญ่ของสิ่ ง
ที่กำ� ลังกล่าวถึงทั้งหมด ในที่น้ ี ใช้คำ� ว่าล้อเพื่อสื่ อความหมายในภาพใหญ่ของจักรยานนัน่ เอง นอกจากนี้
ยังให้รายละเอียดด้านรู ปแบบของงานด้วยการเรี ยบเรี ยงภาษาอย่างสละสลวย และมีความคล้องจอง ได้แก่
“จูงมือคนข้างๆ สู่ เส้นทางโรแมนติก” ตลอดจนใช้การเล่นค�ำพ้องรู ปพ้องเสี ยง ซึ่ งมีความหมายแตกต่าง
กัน คือค�ำว่า “ล้อ” โดย “ล้อ” ใน “รักติดล้อ” เป็ นค�ำนามหมายถึงส่ วนล้อของรถจักยาน ในขณะที่ “ล้อ” ใน
“ล้อลมริ มทะเล” เป็ นค�ำกริ ยาหมายถึงอาการเคล้าคลอ ในที่น้ ีหมายถึง ตากลมริ มทะเล
ตัวอย่ าง
“ขอเชิญทุกท่านชวนคู่รักร่ วมงาน เติมรัก กินลม ห่มทราย...พลาดไม่ได้กบั กิจกรรมไฮไลท์Love
Outing on the Beach ห่มทรายเพื่อสุ ขภาพคุณและคู่รักจะท�ำให้หาดทรายกลายเป็ นสี ชมพูกิจกรรมสุ ขภาพ
การแลกเปลี่ยนเกลือธรรมชาติจากน�้ำทะเลเข้าสู่ ร่างกาย...เรี ยกว่า ทะเลบ�ำบัด” (งานเติ ม รั ก กิ น ลม ห่ ม
ทราย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์)
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ตัวอย่างข้างต้นใช้ภาษาสร้างสรรค์ในหัวข้อการจัดงาน คือ “เติมรัก กินลม ห่ มทราย” ใช้สัมผัส
คล้องจอง เพื่อให้เกิดความไพเราะและง่ายต่อการจดจ�ำ  นอกจากนี้ ยงั ใช้วิธีการสรรค�ำและน�ำค�ำมาใช้ใน
บริ บทที่แตกต่างไปจากเดิม คือค�ำว่า “ห่ม” ซึ่งเป็ นค�ำกริ ยาที่ใช้กบั ค�ำนามประเภทผ้า แต่ในที่น้ ีนำ� มาใช้กบั
ค�ำว่า “ทราย”  การใช้ในบริ บทที่แตกต่างจากเดิมนี้ทำ� แสดงให้เห็นภาพของกิจกรรมการจัดงานได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น ปรากฏการใช้ประโยคส�ำนวนโวหารแสดงความเปรี ยบ ได้แก่ “คุณและคู่รักจะท�ำให้หาดทราย
กลายเป็ นสี ชมพู” ซึ่ งหมายถึง ผูร้ ่ วมกิจกรรมจะท�ำให้บรรยากาศของงานและสถานที่จดั งานเป็ นไปด้วย
บรรยากาศของความรักหวานชื่น เนื่องจากในที่น้ ี “สี ชมพู” เป็ นสัญลักษณ์แสดงความหมายดังกล่าว
ตัวอย่ าง
“เชิญสัมผัสน่าน-นาน-นาน พาสปอร์ตกระซิบรักเสมอดาวพาเที่ยวเมืองเก่าน่าน” (งานพาสปอร์ต
กระซิบรักเสมอดาวพาเที่ยวเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน)
จากตัวอย่างผูส้ ่ งสารใช้ภาษาเชิ งสร้างสรรค์ดว้ ยการเล่นค�ำที่มีเสี ยงวรรณยุกต์ใกล้เคียงกัน คือ
ค�ำว่า “น่าน” และ “นาน” ซึ่ งนอกจากเกิดลีลาภาษาแล้ว ค�ำว่า “นาน” ยังสื่ อความหมายจากการน�ำเสนอ
สารที่เชื่อมโยงกับนโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยนโยบายหนึ่ งคือ
การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (High Quality Tourism) คือเปลี่ยนรู ปแบบการท่องเที่ยวจากแบบ
ฉาบฉวยเป็ นการท่องเที่ยวแบบไม่เร่ งรี บ(Slow Tourism)โดยมีหวั ใจหลักคือการได้ใช้เวลาในระยะเวลา
ที่นานเพียงพอและการที่ได้ท่องเที่ยวอยูใ่ นสถานที่หนึ่งๆเพื่อที่จะได้เรี ยนรู ้และเกิดความเข้าใจในลักษณะ
และประวัติศาสตร์ของที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้ดีข้ ึน (ชริ นทร์ อยูเ่ พชร, 2555, น.5)
6. กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ประการหนึ่ ง ของการน�ำ เสนอสารประชาสั ม พัน ธ์ น้ ัน ไม่ เ พี ย งแต่ มุ่ ง เน้น
เฉพาะการส่ งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายเพื่อได้รับความร่ วมมือในการด�ำเนิ นกิ จกรรมหนึ่ งๆ เท่านั้น
แต่ ผ ลระยะยาวของความร่ ว มมื อ ดัง กล่ า วยัง เกิ ด จากการที่ อ งค์ก รได้สื่ อ สารภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร
ไปสู่ ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายด้วย จากการเก็บข้อมูลปรากฏกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์แบ่งเป็ นกลยุทธ์
ย่อยต่อไปนี้
6.1 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท�ำประโยชน์ต่อสังคม
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ดา้ น
การท�ำประโยชน์ต่อสังคม โดยสอดคล้องกับกระแสสังคมในเรื่ องการท�ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
กระแสอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็ นหัวใจส�ำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตัวอย่าง
“เพื่อตอกย�้ำความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนว่าเขื่อนศรี นคริ นทร์ มีความมัน่ คงปลอดภัย รองรับนัก
ท่องเที่ยวได้จำ� นวนมาก รวมทั้งร่ วมมอบความรักให้กบั โลก กับกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่กบั
มนุษย์ไปอีกตราบนานเท่านาน...มาร่ วมท�ำกิจกรรมรักษ์โลก กับชุมชนชาวบ้านท่าสนุ่น ด้วยกิจกรรมการ
สร้างฝายชะลอน�้ำ  เพื่อเพิ่มอาหารให้สัตว์ป่า พืช และชุมชนในละแวกนั้น ได้มีตูเ้ ย็นในป่ า พร้อมสร้าง
พื้นที่สีเขียวให้กบั โลก”(งานรักเทศกาลความรัก ณ เขื่อนศรี นคริ นทร์ จังหวัดกาญจนบุรี)
“ล่องเรื อปลูกป่ าชายเลน เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน และล่องเรื อแม่น้ ำ� ปราณบุรี ชม
วิถีชีวติ ชาวปราณบุรี กิจกรรม “Walk Rally คู่รักพิทกั ษ์ป่าชายเลน”
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(งานเติมรัก กินลม ห่มทราย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์)
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นการน�ำเสนอภาพลักษณ์ในด้านการให้ความส�ำคัญกับการอนุ รักษ์
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจนให้ค วามสนใจกับ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ในสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่ งการน�ำเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและหน่ วยงานท้องถิ่น
ที่เป็ นผูจ้ ดั งานให้ความส�ำคัญกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชูจุดเน้นใน
เรื่ องการอนุ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม อันจะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ ยวและ
องค์กรการท่องเที่ยว
6.2 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ดา้ นความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
การน�ำ เสนอภาพลัก ษณ์ ค วามเข้ม แข็ ง ทางวัฒ นธรรมของไทยเป็ นการน�ำ เสนอสารผ่ า น
กรอบแนวคิ ด เรื่ อ ง “วิ ถี ไ ทย” เพื่ อ รองรั บ แนวคิ ด นโยบายการตลาดการท่ อ งเที่ ย วปี 2557-2558
การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยได้น�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวในช่ วงวันแห่ ง
ความรั กให้ผสานและเชื่ อมโยงกับกิ จกรรมทางวัฒนธรรมของชุ มชนท้องถิ่ นในแหล่งท่องเที่ ยว เพื่อ
ให้นกั ท่องเที่ยวได้ซึมซับความเป็ นไทย น�ำเสนอความเข้มแข็งของวัฒนธรรมไทยที่เป็ นจุดขายที่สร้าง
ความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวทั้งด้านวิถีชีวติ ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
ตัวอย่ าง
“จ.ตาก...ได้กำ� หนดจัดงานจดทะเบี ยนสมรส ณ เกาะวาเลนไทน์ เหนื อเขื่ อนภูมิพล...โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีเจริ ญพุทธมนต์คู่สมรส ณ บริ เวณพลับพลาสันเขื่อนภูมิพล การถ่ายรู ปแสตมป์
สื่ อแห่ งความรัก ขบวนแห่ ขนั หมาก ขบวนกลองยาว และขบวนแห่ ของชุ มชนต่างๆ ในอ�ำเภอสามเงา
เพื่อเคลื่อนไปยังบริ เวณแพพิธี กิจกรรมบายศรี สู่ ขวัญ”
(งานวิถีวฒั นธรรมแห่ งความรักเหนื อลุ่มแม่
น�้ำปิ ง จังหวัดตาก)
“ภายในงานมีการประกอบพิธี “ซัตเต” การสู่ ขวัญบ่าวสาวแบบชาวกวย และ
มีพิธีแห่ ขนั หมากบนหลังช้าง การเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และร่ วมนัง่ ช้างจดทะเบียนบน
หลังช้างที่ถือว่าเป็ นสัตว์แห่งความมงคล”  (งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ครั้งที่ 9 จังหวัดสุ รินทร์)
จากตัว อย่า งพบว่า ผูส้ ่ ง สารน�ำ เสนอสารโดยชู ภ าพลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม ทั้ง พิ ธี ท างศาสนา
ประเพณี หรื อพิธีกรรมท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวมาเป็ นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์
“วิถีไทย” ตามแนวคิ ดหลักของการประชาสัมพันธ์ การท่ อ งเที่ ย วได้อ ย่างสมบู ร ณ์ นอกจากนี้ ยงั พบ
การใช้คำ� ศัพท์เฉพาะในภาษาถิ่น ซึ่ งผูส้ ่ งสารได้อธิ บายความหมายของค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
ตัวอย่ าง
“ชัตเต คือพิธีแต่งงาน มีอุปกรณ์ในการประกอบพิธี ดังนี้ อะลิเครื่ องฆาต คือ หมูที่ฆ่าแล้วแต่
ยังไม่ชำ� แหละ เมื่อฝ่ ายเจ้าบ่าวน�ำมาส่ งจะต้องตัดแบ่งกันทุกส่ วน ฝ่ ายละครึ่ ง อะลิกะมูย คือ หมูเครื่ อง
เซ่ น ทางฝ่ ายเจ้าบ่าวน�ำมาให้เซ่ นผีบรรพบุรุษไม่ตอ้ งแบ่งฝ่ ายเจ้าบ่าว...เจ้าสาวนุ่ งซิ่ นไหมลายกวย เสื้ อ
แขนกระบอกสี อ่อน (สี ขาว สี ครี ม สี ชมพู) ผ้าสไบสี แดงสวมหัวด้วย “จะลอม” (มงกุฎที่ทำ� จากใบตาล)”         
(งานรักเธอเท่าช้างจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ครั้งที่ 8 จังหวัดสุ รินทร์)
จากตัวอย่างเป็ นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในรู ปแบบการจัดงานแต่งงานในของ
ชาวกวย ซึ่ งเป็ นคนเลี้ยงช้างในจังหวัดสุ รินทร์ ในงานดังกล่าวนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมงานอาจจะเป็ นนักท่องเที่ยว
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ต่างถิ่นที่ ไม่คุน้ เคยและไม่เข้าใจความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะที่ เกี่ ยวข้องกับงานดังกล่าว ผูส้ ่ งสารจึ ง
ได้อธิ บายความหมายของค�ำศัพท์ภาษาถิ่น ซึ่ งเป็ นค�ำศัพท์ที่ใช้งานพิธีการพิธีกรรม ได้แก่ ค�ำว่า “ชัตเต”
“อะลิ เ ครื่ อ งฆาต” “อะลิ ก ะมู ย ” และ “จะลอม” โดยได้อ ธิ บ ายความหมายประกอบอย่ า งชัด เจน
การอธิ บายความหมายของค�ำศัพท์เฉพาะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่ อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจะ
ช่วยให้นกั ท่องเที่ยวได้เกิดความเข้าใจและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมท้องถิ่นได้ทางหนึ่ ง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ชูจุดแข็งด้านภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยต่อไป
สรุปผลและอภิปรายผล
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ดำ� เนิ นนโยบายเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวไทยและมีแผนการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โดยมีเป้ าหมายส�ำคัญคือการสร้ างกระแสให้นกั ท่องเที่ยวเกิ ดการตัดสิ นใจเดิ น
ทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงตลอดทั้ง12 เดือน ส�ำหรับเดือนกุมภาพันธ์การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยจัดการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “เที่ยวบอกรักประเทศไทย” รวมทั้งสานต่อกรอบแนวคิดที่
ใช้ในแผนการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างปี 2557-2558 คือ แนวคิดเรื่ อง “การท่องเที่ยววิถีไทย” จากการ
ศึกษาวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวในวันแห่ งความรักในปี พ.ศ. 2557 และ 2558
พบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้กลยุทธ์การน�ำเสนอสารด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการส่ ง
สารถึงกลุ่มเป้ าหมาย ตามหลักการและแนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ เริ่ มจากการสร้างสารส�ำหรับกลุ่ม
เป้ าหมายซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผูร้ ับสารในงานประชาสัมพันธ์
คื อ มุ่ ง เพื่ อ เตรี ยมข้ อ ความเนื้ อหาสาระในรู ปแบบที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเหล่ า นั้ นเข้ า ใจและยอมรั บ
(พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์, 2542, น.18-29)ส่ วนกลยุทธ์การน�ำเสนอข้อเท็จจริ งโดยเชื่อมโยงแนวคิดของงานกับ
การท่องเที่ยวนั้น ตรงตามแนวคิดเรื่ องการน�ำเสนอสารของสก็อตเอ็มคัทลิป และ แอลเล็น เอช เซ็นเตอร์
(Scott M. Cutlip and Allen H. Center, 1978) ที่นำ� เสนอเรื่ อง ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
(Context)ซึ่ งในที่น้ ี คือการที่ผูส้ ่ งสารน�ำเสนอสารเชื่ อมโยงข้อเท็จจริ งซึ่ งเป็ นลักษณะทางกายภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวกับบริ บทของการสื่ อสารในสถานการณ์คือเทศกาลวันแห่ งความรักส่ วนกลยุทธ์การใช้
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงนั้นจัดเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำ� มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์กลยุทธ์การโน้มน้าว
ใจเป็ นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่ใช้หลักจิตวิทยาในการสื่ อสาร โดยการโน้มน้าวใจเป็ นการสื่ อสารที่มี
อิทธิ พลต่อความคิดหรื อพฤติกรรมของบุคคล โดยผูส้ ่ งสารปรารถนาจะได้รับการตอบสนอง (กรรณิ การ์
อัศวดรเดชา, 2550, น.3) ซึ่ งในที่น้ ี คือการโน้มน้าวใจให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้
ประสัมพันธ์ไว้ส่วนกลยุทธ์การน�ำเสนอสารด้วยการใช้ภาษาสร้ างสรรค์น้ นั สอดคล้องกับหลักการใช้
ภาษาในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งรุ่ งรั ตน์ ชัยส�ำเร็ จ (2546, น.22-23) นักวิชาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ได้กล่าวว่า “ต้องให้ความส�ำคัญกับการเลือกสรรถ้อยค�ำ  ภาษา การเรี ยบเรี ยงประโยค
เพื่อให้ผูอ้ ่านเกิ ดมโนภาพ เกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนช่ วยสร้ างความประทับใจท�ำให้สามารถ
จดจ�ำเรื่ องราวได้ง่ายจุดส�ำคัญที่สุดในการใช้ภาษาเขียนส�ำหรับงานประชาสัมพันธ์คือจะเขียนอย่างไร
ให้ผูอ้ ่านเกิดความเห็นคล้อยตาม ศรัทธาและประทับในความทรงจ�ำ” และกลยุทธ์สุดท้ายคือการสร้าง
ภาพลักษณ์ ซึ่ งจัดเป็ นหัวใจส�ำคัญของการประชาสัมพันธ์และมีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยว สอดคล้อง
กับงานวิจยั เรื่ องการรับรู ้ภาพลักษณ์แบรนด์เมืองท่องเที่ยวไทยที่แสดงให้เห็นว่า“ภาพลักษณ์ของเมือง
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ท่องเที่ยวเป็ นสิ่ งจ�ำเป็ นอันดับแรกๆที่กระตุน้ ความสนใจของนักท่องเที่ยวหากเมืองท่องเที่ยวใดมีภาพ
ลักษณ์ท่ีดีในสายตาของนักท่องเที่ยวย่อมเป็ นสิ่ งที่ยนื ยันถึงจ�ำนวนของนักท่องเที่ยวที่จะหลัง่ ไหลเข้ามาสู่
เมืองท่องเที่ยวนั้นอย่างไม่ขาดสาย” (พิชยั นิรมานสกุล, 2555,น.98)
กลยุทธ์การน�ำเสนอสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็ นกลไกส�ำคัญที่จะกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวเดิน
ทางมาร่ วมกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าประสงค์หลักของแผนการท่องเที่ยวคือสร้างกระแสให้เกิด
การตัดสิ นใจในการเดิ นทางท่องเที่ยว ท�ำให้นกั ท่องเที่ยวเกิ ดทัศนคติเชิ งบวกต่อแหล่งท่องเที่ยวและผู ้
จัดงาน ตลอดจนสร้างกระแสนิ ยมในการท่องเที่ยว น�ำไปสู่ การสร้างความภักดีของนักท่องเที่ยวทั้งใน
รู ปแบบของการกลับมาท่องเที่ยวซ�้ำและการแนะน�ำบอกต่อรวมทั้งมุ่งสู่ เป้ าหมายปลายทางคือการท�ำให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณในด้านผลสัมฤทธิ์ ของการรับสารประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยวในช่วงวันแห่ งความรักของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อ
น�ำมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อไปได้
2. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวอื่นๆได้
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