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กลยุทธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่งความรักของ           
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

The Strategies of Releasing Tourism Public Relation Messages on Valentine’s 
Day Love Festival of Tourism Authority of Thailand
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บทคดัย่อ

	 บทความน้ีมุ่งวิเคราะห์กลยทุธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในวนัแห่งความรัก

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	เกบ็ขอ้มูลจากข่าวประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวในวนัแห่งความรักใน

ปี	พ.ศ.	2557และ2558	ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซต	์ผลการศึกษาพบกลยทุธ์	

ไดแ้ก่	 (1)	กลยุทธ์การสร้างสารส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย	(2)	กลยุทธ์การน�าเสนอขอ้เท็จจริงโดยเช่ือมโยง

แนวคิดของงานกบัแหล่งท่องเท่ียว	(3)	กลยทุธ์การใชบุ้คคลมีช่ือเสียงเพื่อผลทางการตลาด	(4)	กลยทุธ์การ

โนม้นา้วใจ(5)	กลยทุธ์การน�าเสนอสารดว้ยการใชภ้าษาสร้างสรรค	์และ	(6)กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ 

ค�าส�าคญั:	การน�าเสนอสารประชาสมัพนัธ์	การท่องเท่ียววนัแห่งความรัก

Abstract

	 This	article	aims	to	analyze	the	strategies	of	releasing	tourism	public	relation	messages	on	Val-

entine’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	Val-

entine’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�า

	 การประชาสัมพนัธ์มีความส�าคญัต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหบ้รรลุ

เป้าหมาย	 เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือกลางในการส่ือสารและมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารสร้างความน่าเช่ือถือและ

สร้างโอกาสในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค	(Newlands,	2014)	ดงันั้นการวางแผนกลยทุธ์ขององคก์ารจึงมกัผนวก

แผนกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เขา้ไปดว้ยโดยจดัเป็นองคป์ระกอบส�าคญัประการหน่ึงของแผนการตลาด	

	 ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตอ้งอาศยัการประชาสัมพนัธ์เป็นกลไกส�าคญัในการด�าเนินงาน	

องคก์ารการท่องเท่ียวจ�าเป็นตอ้งมีกลยทุธ์การส่ือสารตามเป้าหมายของกิจกรรม	อาศยัการประชาสมัพนัธ์

เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว	(Carmen,	2009)	การท่องเท่ียวเปรียบ

เสมือนสินคา้และการบริการชนิดหน่ึง	ส�าหรับประเทศไทยนั้นมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วย

งานหลกัท่ีรับผิดชอบในการวางแผนและด�าเนินนโยบายเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวไทย	การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพนัธ์ข้ึน	(ชนกพล	

ชยัรัตนศกัดา,	2556,	น.5)	โดยทิศทางของแผนการตลาดการท่องเท่ียวในปี	2557-2558	คือ	“รายไดก้า้ว

กระโดด	ดว้ยวถีิไทย”(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,	2556)	

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมุ่งเนน้แผนการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะเจาะจงมากข้ึน	เพ่ือสร้างสรรคกิ์จกรรมการท่องเท่ียวและช่วงเวลาในการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวกลุ่มนั้นๆ	ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวหลกัท่ีจดัเป็นกลุ่มเป้าหมายในปี	2557-

2558	ไดแ้ก่	นกัท่องเท่ียวกลุ่มแต่งงานและฮนันีมูน(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,	2557)เดือนกมุภาพนัธ์

ซ่ึงเป็นเดือนท่ีตรงกบัวนัแห่งความรักจึงจดัเป็นเดือนท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นเดือนหน่ึงของปี	

เน่ืองจากจงัหวดัต่างๆ	ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดักิจกรรมท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก	ปรากฏ

กลยทุธ์การน�าเสนอสารประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย	ประกอบกบักิจกรรมการท่องเท่ียวใน

วนัแห่งความรักบางกิจกรรมยงัสามารถสร้างช่ือเสียงและกลายเป็นภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดแขง็

ของจงัหวดัดว้ย	

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดป้ระชาสัมพนัธ์เพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวในวนัแห่งความรัก

ผา่นส่ือต่างๆ	โดยเฉพาะผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งเวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ซ่ึงเป็นช่อง

ทางส�าคญัในการเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ไปถึงนกัท่องเท่ียวและยงัเป็นแหล่งขอ้มูลส�าคญัท่ีส่ือมวลชน

น�าไปเผยแพร่ต่อไปจึงจ�าเป็นตอ้งอาศยักลยทุธ์การน�าเสนอสารดว้ยวิธีการต่างๆ	 เพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการ

ส่ือสารผูเ้ขียนจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในวนัแห่ง

ความรักของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเพ่ือสะทอ้นวิธีการด�าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธ์ของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีมุ่งเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวอนัจะเป็นการขบั

เคล่ือนการตลาดท่องเท่ียวไปสู่เป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

วตัถุประสงค์

	 เ พ่ือวิ เคราะห์กลยุทธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในวันแห่งความรัก 

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ.2557-2558
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ขอบเขตการวจิยั

	 ขอ้มูลจากข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวในวนัแห่งความรักท่ีจดัหรือร่วมจดัโดย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2557	และ	2558		โดยเกบ็ขอ้มูลจากส่ือประชาสมัพนัธ์ท่ีเผยแพร่

ในเวบ็ไซตข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตส่ื์อมวลชนท่ีน�าไปประชาสัมพนัธ์ต่อโดยมี

ช่วงเวลาในการเผยแพร่ระหวา่งวนัท่ี	1	มกราคม2557		ถึง	14	กมุภาพนัธ์	2557	และ	1	มกราคม2558		ถึง	14	

กมุภาพนัธ์	2558

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ	 (QualitativeResearch)ใช้วิธีวิจยัโดยการคน้ควา้จากเอกสาร	

(desk	 research)	โดยมีแหล่งขอ้มูลคือส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยและเวบ็ไซตส่ื์อมวลชนท่ีน�าไปประชาสัมพนัธ์ต่อผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทาง

การวิจัยเชิงคุณภาพตามองค์ประกอบส�าคญั	 3	ประการ	 (ชาย	 โพธิสิตา,2556,	น.337-375)	 ได้แก่	 

(1)	การจดัระเบียบขอ้มูล	(data	organization)	ผูว้จิยัจดัระเบียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากเวบ็ไซต์

ใหอ้ยูใ่นเอกสารท่ีเป็นระบบ	เพ่ือความสะดวกและความถูกตอ้งในการน�ามาวเิคราะห์(2)	การแสดงขอ้มูล	

(data	display)	ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการน�าเสนอขอ้มูลในรูปการพรรณนา	อนัเป็นผลมาจากการเช่ือมโยง

ขอ้มูลท่ีจดัระเบียบไวด้ว้ยกนัตามกรอบแนวคิดดา้นการประชาสัมพนัธ์และการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร 

(3)	การหาขอ้สรุป	 ตีความและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล	 (conclusion,	 interpretation	 and	 

verification)	 เป็นกระบวนการสรุปและการตีความหมายของผลหรือขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการแสดงขอ้มูล	

รวมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ	โดยอาศยักรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชว้ิเคราะห์

และความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ

	 แหล่งขอ้มูลคือข่าวประชาสมัพนัธ์29	ข่าว	แบ่งเป็นข่าวในปีพ.ศ.2557	รวม13	ข่าว	ไดแ้ก่	เทศกาล

ปายรักสุดขอบฟ้า	ปี6,เทศกาลแห่งความรักแต่งงานบนรถมา้,หลงรักประเทศไทย	ณ	แผ่นดินศกัด์ิสิทธ์ิ

รูปหัวใจ,กุมภาสัญญารัก	 2557,บนัทึกรักกลางภูผา,	ภูกระดึงตรึงรักให้มัน่คง,วิวาห์ล้านบวั	 2557,	 

รักเธอเท่าช้าง	 จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างคร้ังท่ี 	 8, 	 สลักรักท่ีสลักคอก,	 เทศกาลความรัก 

	ณ	 เข่ือนศรีนครินทร์	2557,Bikelentine	 รักติดลอ้,	 เติมรักกินลมห่มทราย	 ท่ีหาดเขากะโหลก	ปราณบุรี	

และพิธีวิวาห์ใตส้มุทร	คร้ังท่ี	 18	 (จงัหวดัตรัง)	และข่าวในปีพ.ศ.2558	รวม16	 ข่าว	ได้แก่	 เทศกาล

ปายรักสุดขอบฟ้า	 ปี7,	พาสปอร์ตกระซิบรักเสมอดาวพาเท่ียวเมืองเก่าน่าน,	 เบญจมาศบานในม่าน

หมอก,กมุภาสญัญารัก	2558,	The	Love	over	the	River	Kwai,	เทศกาลความรัก	ณ	เข่ือนศรีนครินทร์	2558,	 

วิถีวฒันธรรมแห่งความรักเหนือลุ่มแม่น�้ าปิง,	 เพลินวานเทศกาลแห่งความรัก,	 เธอกบัฉันรักกนัยา๊ว...

ยาว@ประจวบคีรีขนัธ์,Adventure	Wedding	Thailand,	วิวาห์ลา้นบวั	2558,	พิธีวิวาห์ใตส้มุทร	คร้ังท่ี	19, 

จดทะเบียนสมรสบนหลงัชา้ง	คร้ังท่ี	9,	 เทศกาลดอกเส้ียวบานบนภูช้ีฟ้า,	พลงัรักกลางอ่าวเคลา้แสงจนัทร์

และหยดุหวัใจไวท่ี้เธอ...วาเลนไทนน้ี์ท่ีจนัทบุรี	เมืองตอ้งหา้ม...พลาด	
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ผลการศึกษา

	 ผลการศึกษาปรากฏกลยทุธ์การน�าเสนอสารประชาสมัพนัธ์	ดงัต่อไปน้ี

	 	 1.	กลยทุธ์การสร้างสารส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 ขั้ นตอนส�าคัญในการวางแผนงานด้านประชาสัมพันธ์จ�าเป็นต้องผ่านการก�าหนด

และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์คร้ังนั้ นๆ	 โดยวตัถุประสงค์ส�าคญัประการหน่ึง 

ในการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประสัมพนัธ์	 คือเพ่ือเตรียมข้อความเน้ือหาสาร	 (Massages)	 

ในรูปแบบท่ีกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเขา้ใจและยอมรับ	(พรทิพย	์พิมลสินธ์ุ,	2542,	น.18)	โดยมีวตัถุประสงค์

ท่ีแน่นอนว่าตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับเร่ืองอะไร	อย่างไรและจะตอ้งมีแผนการส่ือสารท่ีเป็น 

ขั้นตอน	และมีกลวิธีท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผลโดยจะสร้างสารอย่างไรให้ดึงดูดและกระทบใจ	

(จินตวร์ีเกษมศุข,	ม.ป.ป.,	น.1)

	 จากการวิเคราะห์การน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์ในวนัแห่งความรักพบว่า	การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยไดเ้ผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวโดยเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวประเภทคู่รัก	โดยมี 

การใหค้ �าจ�ากดัความของคู่รักแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียวนอกจากน้ี

ยงัขยายกลุ่มเป้าหมายไปท่ีกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดังานแต่งงานดว้ย

ตวัอยา่ง

	 “ขอเชิญชวนคู่รักทุกคู่ท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนไปพิสูจน์รักแทท่ี้ภูกระดึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีพิสูจน์รัก

แทไ้ดดี้ท่ีสุด	และจดทะเบียนสมรสท่ีภกูระดึงตรึงรักใหม้ัน่คงตลอดไป”

(งานภกูระดึงตรึงรักใหม้ัน่คง	จงัหวดัเลย)

	 ตวัอย่างขา้งตน้ระบุกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นคู่รักท่ียงัไม่ได้

จดทะเบียนสมรส	เน่ืองจากกิจกรรมส�าคญัของงานท่องเท่ียวดงักล่าวคือการเชิญชวนคู่รักใหเ้ดินทางข้ึน

ภูกระดึง	 ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีมีความยากล�าบากในการเดินทางถึง	9	กิโลเมตร	เพ่ือข้ึนไปจดทะเบียนสมรส

ตวัอยา่ง

	 “เป็นกิจกรรมพาคู่รักท่ีไม่จ�ากดัความรัก	ไม่ว่าจะเป็นคู่รักแบบหนุ่มสาว	 คู่สามีภรรยา	 คู่เพ่ือน	 

คู่แม่ลกูหรือพอ่ลูก	แบบใดกไ็ดข้อใหม้าเป็นคู่	มาร่วมท�ากิจกรรมรักษโ์ลก...”

(งานรักเทศกาลความรัก	ณ	เข่ือนศรีนครินทร์	2558	จงัหวดักาญจนบุรี)

ตวัอย่างขา้งตน้มีการขยายค�าจ�ากัดความว่าไม่ได้จ �ากัดเพียงนักท่องเท่ียวท่ีเป็นคู่รักฉันชู้สาวเท่านั้น	 

แต่ยงัรวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีความรักในรูปแบบอ่ืนดว้ยท�าใหส้ามารถขยายกลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งข้ึน

	 นอกจากกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวแลว้	การจดักิจกรรมบางงานยงัระบุกลุ่มเป้าหมาย

ไปท่ีผูป้ระกอบการดา้นการจดัการงานแต่งงานดว้ย	

ตวัอย่าง

	 “ทะเลบวัแดงนอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามของจงัหวดัอุดรธานี

แลว้	ยงัเป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกส�าหรับคู่รัก	 คู่แต่งงาน	 คู่ฮนันีมูนท่ีตอ้งการเก็บช่วงเวลาแห่งความทรง

จ�าและประทบัใจ	ท่ามกลางสักขีพยานดอกบวันบัลา้นๆ	ดอก	และยงัส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

จุดหมายปลายทางส�าหรับนกัท่องเท่ียวกลุ่ม	Wedding	&	Honeymoon	และผูป้ระกอบการดา้นการจดั 

การงานแต่งงานอีกดว้ย”	 (งานววิาห์ลา้นบวั	2557	จงัหวดัอุดรธานี)
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	 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการสร้างสารโดยระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนและยังขยาย 

กลุ่มเป้าหมายไปถึงผูป้ระกอบการดา้นการจดัการงานแต่งงาน	 เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจดงักล่าวท่ีมี 

กลุ่มเป้าหมายเป็นคู่รักเช่นเดียวกนั	และมองประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ระยะยาวเพ่ือให้กลุ่มผู ้

ประกอบการดา้นการจดัการงานแต่งงานมาใชส้ถานท่ีท่องเท่ียวน้ีในการธุรกิจการจดังานแต่งงานใน 

รูปแบบต่างๆ	ต่อไป

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดเ้ลือกใชส้ารให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย	ทั้งการใชเ้น้ือหา

สารตลอดจนถอ้ยค�าภาษาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคู่รักและตอ้งการใชช่้วงเวลาในวนัแห่ง 

ความรักท�ากิจกรรมการท่องเท่ียวร่วมกนั

ตวัอย่าง 

	 “คู่สมรสจะนั่งเรือมาล่องชมความงามสงบเงียบ	พร้อมกบัรับประทานอาหารเย็นท่ามกลาง

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก	โอบลอ้มด้วยธรรมชาติของป่าโกงกางอนัอุดมสมบูรณ์	 ซ่ึงไม่มีท่ีใด 

เสมอเหมือน	พร้อมดนตรีขบักล่อมตลอดทาง”(งานสลกัรักท่ีสลกัคอก	จงัหวดัตราด)

	 สารประชาสัมพนัธ์ท่ีปรากฏตามตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการน�าเสนอสารดว้ยกลยุทธ์ 

การสร้างสารส�าหรับกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเท่ียวท่ีเป็นคู่สมรส	 ให้รายละเอียดถึงกิจกรรมและ

บรรยากาศของงานท่ีผูเ้ขา้ร่วมงานจะไดส้ัมผสั	โดยใชถ้อ้ยค�าภาษาท่ีสละสลวย	ผ่านการพรรณนาสาร	 

เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถจินตนาการภาพบรรยากาศท่ีจะเกิดข้ึนได	้

	 2.	กลยทุธ์การน�าเสนอขอ้เทจ็จริงโดยเช่ือมโยงแนวคิดของงานกบัแหล่งท่องเท่ียว

การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวตอ้งอาศยัการสร้างสรรคแ์นวคิดในการจดังานโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งการพิจารณาคดัเลือกสถานท่ีในการจดังานให้เช่ือมโยงกบัแนวคิดหลกัของงานท่ีจะประชาสัมพนัธ์	

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพันธ์งานท่องเท่ียวในวันแห่งความรักของ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	พบว่าปรากฏกลยทุธ์การน�าเสนอขอ้เทจ็จริงโดยวิธีการเช่ือมโยงแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัแห่งความรัก	ได้แก่	ความรัก	ความหวานช่ืน	ความโรแมนติก	บทพิสูจน์ความรัก 

หรือสญัลกัษณ์ในวนัแห่งความรัก	ใหเ้ช่ือมโยงกบัลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียวทั้งท่ีมีอยูม่าแต่ดั้งเดิม	

ตวัอย่าง

	 “ภูกระดึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะพิเศษและเหมาะสมกบัการจดังานวนัแห่งความรัก

เพราะนอกจากธรรมชาติท่ีงดงามแลว้	ลกัษณะภูเขายงัเป็นรูปหัวใจการเดินเทา้ระยะทางรวม	9	กม.	 

เป็นบทพิสูจนถึ์งความมุ่งมัน่ตั้งใจและอดทน	เป็นการพิสูจนรั์กแท	้เกิดความประทบัใจไปตลอดชีวติ”

	 	 (งานภกูระดึงตรึงรักใหม้ัน่คง	จงัหวดัเลย)

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดน้�าเสนอสารท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงในดา้นลกัษณะทางกายภาพของแหล่งท่อง

เท่ียว	ทั้งลกัษณะของภูเขาท่ีเป็นรูปหวัใจ	 ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทนความรัก	และลกัษณะของเส้นทางและ

ระยะทางท่ีตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่	ความตั้งใจและความอดทนของคู่รักท่ีร่วมเดินทาง	โดยในท่ีน้ีผูส่้งสาร

ไดเ้ช่ือมโยงกบัวธีิการในการพิสูจนรั์กแทน้ัน่เอง

ตวัอย่าง 

	 “การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุโขทยัจดังานเทศกาลวนัแห่ง

ความรักส�าหรับคู่รักมาหลงสุโขทยั	ณ	แผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิรูปหวัใจ	(ทุ่งทะเลหลวง)	 เปิดโอกาสใหคู่้รักได้
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ซาบซ้ึงในบรรยากาศรายรอบดว้ยทศันียภาพสวยงามและมีเอกลกัษณ์ส่ือความหมายถึงรักอนัมัน่คง”

(งานหลงรักสุโขทยั@ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิรูปหวัใจ	จงัหวดัสุโขทยั)

	 จากตวัอย่างผูส่้งสารได้เช่ือมโยงลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเป็น 

รูปหัวใจ	 ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของวนัแห่งความรัก	โดยได้น�าเสนอสารอย่างชัดเจนว่าทศันียภาพ 

ของแหล่งท่องเท่ียวมีเอกลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายถึงรักอนัมัน่คง

ตวัอยา่ง	

	 “งานเธอกบัฉนัรักกนัยา๊ว...ยาว	ขอเชิญชวนคู่รักท่ีก�าลงัมองหาสถานท่ีส�าหรับใชช่้วงเวลาพิเศษ

กบัคนสุดพิเศษให้เดินทางท่องเท่ียวในประจวบคีรีขนัธ์	 เพราะเป็นจงัหวดัท่ีมีชายหาดยาวต่อเน่ืองกว่า	

200	กม.สานสัมพนัธ์รักของคุณให้ยืนยาว”	 	 (งานเธอกบัฉันรักกนัยา๊ว...ยาว@ประจวบคีรีขนัธ์	จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์)

	 จากตัวอย่างผู ้ส่งสารได้เ ช่ือมโยงลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเ ท่ียวในจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์คือชายหาดท่ีทอดตวัยาวใหส้มัพนัธ์กบัแนวคิดการครองรักท่ียนืยาว	

	 3.	กลยทุธ์การใชบุ้คคลมีช่ือเสียงเพื่อผลทางการตลาด	(Celebrity	Marketing)

	 	 	กลยทุธ์การน�าเสนอสารประชาสมัพนัธ์ดว้ยการใชบุ้คคลผูมี้ช่ือเสียงจดัเป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นท่ีนิยม

และมกัมีผลสัมฤทธ์ิในการส่ือสาร	คือเป็นจุดดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวสนใจมาร่วมงานได	้เวบ็ไซตธุ์รกิจ	

INCquity	 (INCquity,มมป.,	ออนไลน์)	ไดน้�าเสนอบทวิเคราะห์เร่ือง	“Celebrity	Marketing	การตลาด

บนพรมแดงและแสงแฟลช”	โดยวิเคราะห์สาเหตุของการนิยมใชก้ารวิธีการดงักล่าวไวว้า่	 เพราะค่านิยม

บวกกบัสังคมและวฒันธรรมไทยท่ีมกัยกยอ่งเชิดชูเหล่าคนดงั	 ซ่ึงเปรียบเสมือนผูน้�าทางความคิด	แฟชัน่

และจิตวิญญาณท่ีผูค้นอยากน�ามาเป็นตน้แบบอยู่เสมอ	ดว้ยพฤติกรรมเหล่าน้ีท�าให้เกิดการตลาดแบบ	 

Celebrity	Marketing	 ข้ึนมา	 จากบทวิเคราะห์น้ีสามารถน�ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์กลยุทธ์ 

การน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในวนัแห่งความรักของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

ได	้โดยมีความเก่ียวขอ้งใน	2	มิติส�าคญัคือการใชค้นดงัเป็นกลยทุธ์ช่วยกระตุน้ยอดขายและการส่งเสริม 

ภาพลกัษณ์ดว้ยเหล่าคนดงั

	 ผลการวิเคราะห์พบว่าผูมี้ช่ือเสียงท่ีไดรั้บเชิญมางานท่องเท่ียวในวนัแห่งความรักมกัจะเป็นคู่รัก

หรือคู่แต่งงาน	 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัแนวคิดส�าคญัของการจดังาน	นอกจากน้ีการมีบุคคลผูมี้ช่ือ

เสียงมาร่วมงานยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ในทางบวกให้แก่ภาพรวมของการจดังานอีกดว้ย	 เน่ืองจาก 

ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงยงัมีประโยชน์ต่อแบรนด์	 โดยช่วยถ่ายทอดภาพลักษณ์เหล่านั้ น

ให้แบรนด์อีกด้วย	 (ศรีกัญญา	มงคลศิริ,	 2547,	น.22)	 ซ่ึงในท่ีน้ีแบรนด์หรือตราสินคา้คือกิจกรรม 

การท่องเท่ียวของจงัหวดันั้นๆ	

ตวัอย่าง

	 “โซน4	Love	Music	คอนเสิร์ตเพลงรักริมทะเล	 เป็นการแสดงดนตรีของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือ

สร้างบรรยากาศในแนวโรแมนติก	ไดแ้ก่	นกัร้องสุดโรแมนติก	วา่น	ธนกฤต	ลุลา	และวงวชัราวลี”

(งาน	Bikelentine	รักติดลอ้	จงัหวดัเพชรบุรี)

	 กลยุทธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์ดว้ยการใช้บุคคลมีช่ือเสียงเพ่ือผลทางการตลาดตาม

ตวัอยา่งขา้งตน้	เป็นการกระตุน้ความสนใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ร่วมงานเพ่ือชมการแสดงดนตรีจากนกัร้อง
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ท่ีมีช่ือเสียง	ประกอบกบัภาพลกัษณ์ของนกัร้องท่ีไดรั้บเชิญมานั้นเป็นผูท่ี้มีผลงานเพลงแนวรักโรแมนติก	

ภาพลกัษณ์ดงักล่าวจึงมีผลต่อภาพรวมและการสร้างบรรยากาศในการจดังานดว้ย

	 4.กลยทุธ์การโนม้นา้วใจ

การโน้มน้าวใจมีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระท�าของบุคคล	 	 (The	Random	House	Dictionary	 

อา้งถึงใน	กรรณิการ์	อศัวดรเดชา,	2550,	น.3)	การโนม้นา้วใจเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีผูท้ �าการส่ือสาร

ปรารถนาท่ีจะไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตอ้งการ	(Anderson,	1971,อา้งถึงใน	กรรณิการ์	อศัวดรเดชา,	

2550,	น.3)	ดงันั้นกลยทุธ์การโนม้นา้วใจจึงเป็นกลยทุธ์ส�าคญัท่ีนิยมใชใ้นการน�าเสนอสารประชาสมัพนัธ์	

เพ่ือสร้างผลสัมฤทธ์ิในการส่ือสาร	จากการวิเคราะห์สารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในวนัแห่งความรัก

สามารถวเิคราะห์กลยทุธ์การน�าเสนอสารดว้ยการโนม้นา้วใจเป็น	2	ประเภท	ดงัน้ี

	 	 4.1	กลยทุธ์การโนม้นา้วใจดว้ยการสร้างคุณค่าของเน้ือหาสาร

	 	 	 	 	 	ผูส่้งสารน�าเสนอสารเพ่ือโนม้นา้วใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรม	โดยใชว้ธีิการสร้างคุณค่า

ของเน้ือหาสารท่ีน�าเสนอ	เป็นจุดในการดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว	ไดแ้ก่	ความเป็นหน่ึงเดียว	ความแปลกใหม่	

โอกาสท่ีหาไดย้าก	ความเป็นท่ีแรกการท�าใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกวา่ตนเป็นคนพิเศษ	เป็นตน้

ตวัอย่าง

	 “พิธีวิวาห์ใตส้มุทรท่ีตรังนบัเป็นการจดทะเบียนสมรสใตท้ะเลแห่งแรกในโลกมีคู่รักเขา้ร่วมงาน

แต่งงานใตน้�้ ามากท่ีสุด	จนไดรั้บการบนัทึกเป็นสถิติโลกในหนงัสือกินเนสเวลิดเ์รคคอร์ด”	 	 	

	 (งานพิธีววิาห์ใตส้มุทร	คร้ังท่ี18	จงัหวดัตรัง)

	 “เราจะพาคู่รักนัง่บอลลูนคู่รัก	ลอยข้ึนฟ้า...สัมผสับรรยากาศเกาะกลางน�้ ารูปหวัใจในมุมสูงแห่ง

เดียวในประเทศไทย”(งานหลงรักสุโขทยั@ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิรูปหวัใจ	จงัหวดัสุโขทยั)

	 	 “เทศกาลความรัก	แต่งงานบนรถม้าถือเป็นการฉลองวิวาห์แต่งงานบนรถม้าหน่ึงเดียวใน

ประเทศไทย”(งานเทศกาลแห่งความรัก	แต่งงานบนรถมา้	จงัหวดัล�าปาง)

	 	 “พร้อมทั้ งการจดทะเบียนสมรสกลางสะพานแม่น�้ าแควเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์” 
(งาน	The	Love	over	the	river	kwaiจงัหวดักาญจนบุรี)

	 จากตวัอย่างจะเห็นไดว้่ามีการน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์โดยโนม้นา้วใจดว้ยการสร้างคุณค่า

สารท่ียกมาน�าเสนอ	ในลกัษณะความเป็นหน่ึงเดียว	ความแปลกใหม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน	โอกาสหายาก	

ความเป็นท่ีแรกหรือคร้ังแรก	การท�าใหก้ลุ่มเป้าหมายรู้สึกวา่ตนเป็นคนพิเศษ	เป็นตน้

	 	 4.2	กลยทุธ์การโนม้นา้วใจดว้ยรางวลัท่ีจะไดรั้บ

	 กรรณิการ์	อศัวดรเดชา	(2550,	น.155)	กล่าวถึงการใชร้างวลัเป็นจุดดึงดูดใจ	(Rewards	as	Ap-

peals)	ไวว้า่สารท่ีใหส้ญัญาวา่ผูรั้บสารจะไดรั้บส่ิงท่ีเขาตอ้งการจะประสบความส�าเร็จมากกวา่สารท่ีไม่ได้

ใหส้ัญญาใดๆ	เช่นเดียวกนักบัสารท่ีใหส้ัญญาวา่จะใหร้างวลัมากยอ่มจะประสบความส�าเร็จมากกวา่สาร

ท่ีใหส้ญัญาวา่จะใหร้างวลันอ้ยกวา่กลยทุธ์การโนม้นา้วใจดว้ยรางวลัท่ีจะไดรั้บเป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ีการท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทยน�ามาใชใ้นการน�าเสนอสารประชาสมัพนัธ์	

 ตวัอย่าง 

	 	 “พิเศษสุดส�าหรับคู่รักท่ีสนใจเขา้ร่วมงานฯ	ในปีน้ี	ททท.ส�านกังานสุรินทร์	ขอร่วมฉลองมงคล

สมรสดว้ยการมอบของขวญัสุดพิเศษส�าหรับคู่รัก	ดว้ยการจดัชุดแต่งงานชาวกวยส�าหรับเจา้บ่าว-เจา้สาว	
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พร้อมของท่ีระลึกจากใจททท.”(งานรักเธอเท่าชา้งจดทะเบียนสมรสบนหลงัชา้ง	คร้ังท่ี	8	จงัหวดัสุรินทร์)

	 จากตัวอย่างผู ้ส่งสารได้น�า เสนอสารเพ่ือโน้มน้าวใจให้นักท่องเ ท่ียวเข้า ร่วมงานด้วย 

การให้รางวลัและของสมนาคุณพิเศษ	 เพ่ือใช้รางวลัเป็นดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวสนใจเขา้ร่วมงาน	

เน่ืองจากการให้รางวลัจดัเป็นแรงจูงใจส�าคญัท่ีตอบสนองความตอ้งการของของกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็น

อยา่งดี	อนัเป็นธรรมชาติพื้นฐานของมนุษยท่ี์นิยมไดรั้บส่ิงตอบแทนพิเศษหรือส่ิงตอบแทนท่ีไดม้าโดยไม่

ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

	 5.	กลยทุธ์การน�าเสนอสารดว้ยการใชภ้าษาสร้างสรรค์

	 	 ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาคือรูปธรรมอย่างหน่ึงของความคิดสร้างสรรค์ท่ีปรากฏใน

กระบวนการส่ือสารทางภาษาของมนุษย	์ซ่ึงอาจปรากฏในรูปของค�าพดู	ค�าร้อง	ค�าประพนัธ์หรืองานเขียน

ต่างๆ	โดยมีความหมายเป็นตวัแสดงคุณค่าผา่นถอ้ยค�า	กลุ่มถอ้ยค�า	ส�านวนโวหาร	สญัลกัษณ์	และวธีิการ

ต่างๆ	ในการส่งสารและส่ือสาร	(ศิวกานท	์ปทุมสูติ,	2548,	น.18)

	 จากขอ้มูลพบวา่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสร้างสารประชาสมัพนัธ์ดว้ยการเลือกสรรถอ้ยค�า

ภาษาอยา่งพิถีพิถนั	ใชภ้าษาเขียนเชิงสร้างสรรค	์(Creative	writing)	ทั้งในส่วนของการสร้างหวัขอ้งาน

ประชาสมัพนัธ์	(Theme)	ดว้ยการสร้างสรรคถ์อ้ยค�าอยา่งสละสลวยภายใตก้รอบแนวคิดเร่ืองความรัก	ใช้

วิธีการสร้างสารดว้ยการใชภ้าษาพรรณนารายละเอียดของการจดังาน	 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นภาพ	

เกิดความคลอ้ยตามและตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียว

ตวัอยา่ง	

	 “จูงมือคนขา้งๆ	สู่เสน้ทางโรแมนติกท่ีอบอุ่นดว้ยกิจกรรมความรัก	จกัรยาน	งานอาร์ต	สุดประทบั

ใจ	ลอ้ลมริมทะเลกบังาน	Bikelentine	รักติดลอ้”(งาน	Bikelentine	รักติดลอ้	จงัหวดัเพชรบุรี)

	 จากตวัอยา่งผูส่้งสารใชว้ิธีน�าเสนอสารดว้ยการใชภ้าษาสร้างสรรค	์ทั้งในส่วนของการก�าหนด

ช่ืองานภาษาองักฤษและภาษาไทยให้เขา้กบัหัวขอ้หลกัของการจดังาน	โดยในท่ีน้ีการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยไดต้ั้งช่ืองานดว้ยวธีิการผนวกค�าวา่	Bike	ท่ีหมายถึงจกัรยาน	และ	Valentine	คือวนัแห่งความ

รัก	กลายเป็น	Bikelentine	เพื่อส่ือความหมายถึงการข่ีจกัรยานในวนัแห่งความรัก	ในส่วนช่ืองานภาษาไทย

กไ็ดใ้ชอ้นุนามนยั	(Synecdoche)	 ซ่ึงหมายถึงการใชค้วามหมายส่วนยอ่ยแทนความหมายภาพใหญ่ของส่ิง

ท่ีก�าลงักล่าวถึงทั้งหมด	ในท่ีน้ีใชค้ �าว่าลอ้เพ่ือส่ือความหมายในภาพใหญ่ของจกัรยานนัน่เอง	นอกจากน้ี

ยงัใหร้ายละเอียดดา้นรูปแบบของงานดว้ยการเรียบเรียงภาษาอยา่งสละสลวย	และมีความคลอ้งจอง	ไดแ้ก่	

“จูงมือคนขา้งๆ	 สู่เส้นทางโรแมนติก”	ตลอดจนใชก้ารเล่นค�าพอ้งรูปพอ้งเสียง	 ซ่ึงมีความหมายแตกต่าง

กนั	คือค�าวา่	“ลอ้”	โดย	“ลอ้”	ใน	“รักติดลอ้”	เป็นค�านามหมายถึงส่วนลอ้ของรถจกัยาน	ในขณะท่ี	“ลอ้”	ใน	

“ลอ้ลมริมทะเล”	เป็นค�ากริยาหมายถึงอาการเคลา้คลอ	ในท่ีน้ีหมายถึง	ตากลมริมทะเล

ตวัอย่าง

	 “ขอเชิญทุกท่านชวนคู่รักร่วมงาน	เติมรัก	กินลม	ห่มทราย...พลาดไม่ไดก้บักิจกรรมไฮไลทL์ove	

Outing	on	the	Beach	ห่มทรายเพื่อสุขภาพคุณและคู่รักจะท�าใหห้าดทรายกลายเป็นสีชมพกิูจกรรมสุขภาพ

การแลกเปล่ียนเกลือธรรมชาติจากน�้าทะเลเขา้สู่ร่างกาย...เรียกวา่	ทะเลบ�าบดั”		 (งานเติมรัก	 กินลม	 ห่ม

ทราย	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์)
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	 ตวัอยา่งขา้งตน้ใชภ้าษาสร้างสรรคใ์นหวัขอ้การจดังาน	คือ	“เติมรัก	กินลม	ห่มทราย”	ใชส้ัมผสั

คลอ้งจอง	เพ่ือใหเ้กิดความไพเราะและง่ายต่อการจดจ�า	นอกจากน้ียงัใชว้ิธีการสรรค�าและน�าค�ามาใชใ้น

บริบทท่ีแตกต่างไปจากเดิม	คือค�าวา่	“ห่ม”	ซ่ึงเป็นค�ากริยาท่ีใชก้บัค�านามประเภทผา้	แต่ในท่ีน้ีน�ามาใชก้บั

ค�าวา่	“ทราย”		การใชใ้นบริบทท่ีแตกต่างจากเดิมน้ีท�าแสดงใหเ้ห็นภาพของกิจกรรมการจดังานไดช้ดัเจน

ยิ่งข้ึน	ปรากฏการใชป้ระโยคส�านวนโวหารแสดงความเปรียบ	ไดแ้ก่	“คุณและคู่รักจะท�าให้หาดทราย

กลายเป็นสีชมพ”ู	 ซ่ึงหมายถึง	ผูร่้วมกิจกรรมจะท�าใหบ้รรยากาศของงานและสถานท่ีจดังานเป็นไปดว้ย

บรรยากาศของความรักหวานช่ืน	เน่ืองจากในท่ีน้ี	“สีชมพ”ู	เป็นสญัลกัษณ์แสดงความหมายดงักล่าว

ตวัอย่าง

	 “เชิญสมัผสัน่าน-นาน-นาน	พาสปอร์ตกระซิบรักเสมอดาวพาเท่ียวเมืองเก่าน่าน”	(งานพาสปอร์ต

กระซิบรักเสมอดาวพาเท่ียวเมืองเก่าน่าน	จงัหวดัน่าน)

	 จากตวัอย่างผูส่้งสารใชภ้าษาเชิงสร้างสรรคด์ว้ยการเล่นค�าท่ีมีเสียงวรรณยุกตใ์กลเ้คียงกนั	 คือ 

ค�าวา่	“น่าน”	และ	“นาน”	 ซ่ึงนอกจากเกิดลีลาภาษาแลว้	ค�าวา่	“นาน”	ยงัส่ือความหมายจากการน�าเสนอ

สารท่ีเช่ือมโยงกบันโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนโยบายหน่ึงคือ

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ	(High	Quality	Tourism)	คือเปล่ียนรูปแบบการท่องเท่ียวจากแบบ

ฉาบฉวยเป็นการท่องเท่ียวแบบไม่เร่งรีบ(Slow	Tourism)โดยมีหวัใจหลกัคือการไดใ้ชเ้วลาในระยะเวลา 

ท่ีนานเพียงพอและการท่ีไดท้่องเท่ียวอยูใ่นสถานท่ีหน่ึงๆเพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรู้และเกิดความเขา้ใจในลกัษณะ

และประวติัศาสตร์ของท่ีท่องเท่ียวนั้นๆไดดี้ข้ึน	(ชรินทร์	อยูเ่พชร,	2555,	น.5)

	 6.	กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์

	 วตัถุประสงค์หลักประการหน่ึงของการน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์นั้ นไม่เพียงแต่มุ่งเน้น

เฉพาะการส่งข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือไดรั้บความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมหน่ึงๆ	 เท่านั้น	 

แต่ผลระยะยาวของความร่วมมือดังกล่าวยงัเกิดจากการท่ีองค์กรได้ส่ือสารภาพลักษณ์ขององค์กร 

ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดว้ย	จากการเก็บขอ้มูลปรากฏกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์แบ่งเป็นกลยทุธ์

ยอ่ยต่อไปน้ี

	 	 6.1	กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการท�าประโยชนต่์อสงัคม

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์ดว้ยกลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ดา้น

การท�าประโยชน์ต่อสังคม	โดยสอดคลอ้งกบักระแสสังคมในเร่ืองการท�าประโยชน์ต่อชุมชน	สังคมและ

กระแสอนุรักษธ์รรมชาติ	ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ตวัอยา่ง

	 “เพ่ือตอกย �้าความมัน่ใจใหก้บัประชาชนว่าเข่ือนศรีนครินทร์	มีความมัน่คงปลอดภยั	รองรับนกั

ท่องเท่ียวไดจ้�านวนมาก	รวมทั้งร่วมมอบความรักให้กบัโลก	กบักิจกรรมสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวให้คงอยู่กบั

มนุษยไ์ปอีกตราบนานเท่านาน...มาร่วมท�ากิจกรรมรักษโ์ลก	กบัชุมชนชาวบา้นท่าสนุ่น	ดว้ยกิจกรรมการ

สร้างฝายชะลอน�้ า	 เพ่ือเพิ่มอาหารให้สัตวป่์า	 พืช	และชุมชนในละแวกนั้น	ไดมี้ตูเ้ยน็ในป่า	พร้อมสร้าง

พื้นท่ีสีเขียวใหก้บัโลก”(งานรักเทศกาลความรัก	ณ	เข่ือนศรีนครินทร์	จงัหวดักาญจนบุรี)

	 “ล่องเรือปลูกป่าชายเลน	เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน	และล่องเรือแม่น�้ าปราณบุรี	ชม

วถีิชีวติชาวปราณบุรี	กิจกรรม	“Walk	Rally	คู่รักพิทกัษป่์าชายเลน”
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(งานเติมรัก	กินลม	ห่มทราย	จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์)

	 ตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นการน�าเสนอภาพลกัษณ์ในดา้นการให้ความส�าคญักบัการอนุรักษ์

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนให้ความสนใจกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถ่ินในสถานท่ี 

ท่องเท่ียวซ่ึงการน�าเสนอดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทอ้งถ่ิน

ท่ีเป็นผูจ้ดังานใหค้วามส�าคญักบัการสร้างประโยชน์ต่อสังคม	ชุมชน	โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการชูจุดเนน้ใน

เร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	อนัจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียวและ

องคก์รการท่องเท่ียว	

	 	 6.2	กลยทุธ์การสร้างภาพลกัษณ์ดา้นความเขม้แขง็ทางวฒันธรรม

	 การน�าเสนอภาพลักษณ์ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของไทยเป็นการน�าเสนอสารผ่าน 

กรอบแนวคิดเร่ือง	 “วิถีไทย”	 เพ่ือรองรับแนวคิดนโยบายการตลาดการท่องเท่ียวปี	 2557-2558	 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้น�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวในช่วงวนัแห่ง 

ความรักให้ผสานและเช่ือมโยงกบักิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียว	 เพ่ือ

ให้นกัท่องเท่ียวไดซึ้มซับความเป็นไทย	น�าเสนอความเขม้แข็งของวฒันธรรมไทยท่ีเป็นจุดขายท่ีสร้าง 

ความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวทั้งดา้นวถีิชีวติ	ประเพณี	ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินท่ีโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์

ตวัอย่าง 

	 “จ.ตาก...ไดก้�าหนดจดังานจดทะเบียนสมรส	ณ	 เกาะวาเลนไทน์	 เหนือเข่ือนภูมิพล...โดยมี

กิจกรรมต่างๆ	ไดแ้ก่	พิธีเจริญพุทธมนตคู่์สมรส	ณ	บริเวณพลบัพลาสันเข่ือนภูมิพล	การถ่ายรูปแสตมป์

ส่ือแห่งความรัก	ขบวนแห่ขนัหมาก	ขบวนกลองยาว	และขบวนแห่ของชุมชนต่างๆ	ในอ�าเภอสามเงา	

เพื่อเคล่ือนไปยงับริเวณแพพิธี	กิจกรรมบายศรีสู่ขวญั”	 (งานวิถีวฒันธรรมแห่งความรักเหนือลุ่มแม่

น�้าปิง	จงัหวดัตาก)	 “ภายในงานมีการประกอบพิธี	“ซัตเต”	การสู่ขวญับ่าวสาวแบบชาวกวย	และ 

มีพิธีแห่ขนัหมากบนหลงัชา้ง	การเล้ียงอาหารชา้งเพ่ือความเป็นสิริมงคล	และร่วมนัง่ชา้งจดทะเบียนบน

หลงัชา้งท่ีถือวา่เป็นสตัวแ์ห่งความมงคล”		(งานจดทะเบียนสมรสบนหลงัชา้ง	คร้ังท่ี	9	จงัหวดัสุรินทร์)

	 จากตวัอย่างพบว่าผูส่้งสารน�าเสนอสารโดยชูภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรม	ทั้ งพิธีทางศาสนา

ประเพณีหรือพิธีกรรมทอ้งถ่ินของแหล่งท่องเท่ียวมาเป็นจุดดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวและสร้างภาพลกัษณ์	

“วิถีไทย”	ตามแนวคิดหลกัของการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวได้อย่างสมบูรณ์	นอกจากน้ียงัพบ 

การใชค้ �าศพัทเ์ฉพาะในภาษาถ่ิน	 ซ่ึงผูส่้งสารไดอ้ธิบายความหมายของค�าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม

ในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ	ดว้ย	

ตวัอย่าง

	 “ชตัเต	 คือพิธีแต่งงาน	มีอุปกรณ์ในการประกอบพิธี	ดงัน้ี	อะลิเคร่ืองฆาต	คือ	หมูท่ีฆ่าแลว้แต่

ยงัไม่ช�าแหละ	 เม่ือฝ่ายเจา้บ่าวน�ามาส่งจะตอ้งตดัแบ่งกนัทุกส่วน	ฝ่ายละคร่ึง	อะลิกะมูย	 คือ	หมูเคร่ือง

เซ่น	ทางฝ่ายเจา้บ่าวน�ามาให้เซ่นผีบรรพบุรุษไม่ตอ้งแบ่งฝ่ายเจา้บ่าว...เจา้สาวนุ่งซ่ินไหมลายกวย	 เส้ือ

แขนกระบอกสีอ่อน	(สีขาว	สีครีม	สีชมพ)ู	ผา้สไบสีแดงสวมหวัดว้ย	“จะลอม”	(มงกฎุท่ีท�าจากใบตาล)”									

(งานรักเธอเท่าชา้งจดทะเบียนสมรสบนหลงัชา้ง	คร้ังท่ี	8	จงัหวดัสุรินทร์)

	 จากตวัอยา่งเป็นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบการจดังานแต่งงานในของ

ชาวกวย	 ซ่ึงเป็นคนเล้ียงชา้งในจงัหวดัสุรินทร์	ในงานดงักล่าวน้ีผูเ้ขา้ร่วมงานอาจจะเป็นนกัท่องเท่ียว
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ต่างถ่ินท่ีไม่คุน้เคยและไม่เขา้ใจความหมายของค�าศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดงักล่าว	ผูส่้งสารจึง

ไดอ้ธิบายความหมายของค�าศพัทภ์าษาถ่ิน	 ซ่ึงเป็นค�าศพัทท่ี์ใชง้านพิธีการพิธีกรรม	ไดแ้ก่	ค �าว่า	“ชตัเต” 

“อะลิเคร่ืองฆาต”	 “อะลิกะมูย”	 และ	 “จะลอม”	 โดยได้อธิบายความหมายประกอบอย่างชัดเจน 

การอธิบายความหมายของค�าศพัทเ์ฉพาะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในส่ือประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจะ

ช่วยใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้กิดความเขา้ใจและเรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถ่ินไดท้างหน่ึง	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวท่ีชูจุดแขง็ดา้นภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมไทยต่อไป

สรุปผลและอภปิรายผล

	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดด้�าเนินนโยบายเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวไทยและมีแผนการ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์โดยมีเป้าหมายส�าคญัคือการสร้างกระแสให้นกัท่องเท่ียวเกิดการตดัสินใจเดิน

ทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงตลอดทั้ง12	 เดือน	ส�าหรับเดือนกุมภาพนัธ์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจดัการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวภายใตแ้นวคิด	“เท่ียวบอกรักประเทศไทย”	รวมทั้งสานต่อกรอบแนวคิดท่ี

ใชใ้นแผนการตลาดการท่องเท่ียวระหวา่งปี	2557-2558	คือ	แนวคิดเร่ือง	“การท่องเท่ียววิถีไทย”	จากการ

ศึกษาวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวในวนัแห่งความรักในปี	พ.ศ.	2557	และ	2558	 

พบวา่	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยใชก้ลยทุธ์การน�าเสนอสารดว้ยวธีิการต่างๆ	เพื่อผลสมัฤทธ์ิในการส่ง

สารถึงกลุ่มเป้าหมาย	ตามหลกัการและแนวคิดดา้นการประชาสมัพนัธ์	 เร่ิมจากการสร้างสารส�าหรับกลุ่ม

เป้าหมายซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์ผูรั้บสารในงานประชาสัมพนัธ์	

คือมุ่งเ พ่ือเตรียมข้อความเ น้ือหาสาระในรูปแบบท่ีกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้ นเข้าใจและยอมรับ 

(พรทิพย	์พิมลสินธ์ุ,	2542,	น.18-29)ส่วนกลยทุธ์การน�าเสนอขอ้เทจ็จริงโดยเช่ือมโยงแนวคิดของงานกบั

การท่องเท่ียวนั้น	ตรงตามแนวคิดเร่ืองการน�าเสนอสารของสกอ็ตเอม็คทัลิป	และ	แอลเลน็	เอช	เซ็นเตอร์	

(Scott	M.	Cutlip	and	Allen	H.	Center,	1978)	ท่ีน�าเสนอเร่ือง	ความเหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม	

(Context)ซ่ึงในท่ีน้ีคือการท่ีผูส่้งสารน�าเสนอสารเช่ือมโยงขอ้เท็จจริงซ่ึงเป็นลกัษณะทางกายภาพของ

แหล่งท่องเท่ียวกบับริบทของการส่ือสารในสถานการณ์คือเทศกาลวนัแห่งความรักส่วนกลยุทธ์การใช้

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงนั้นจดัเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีน�ามาใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์กลยทุธ์การโนม้นา้ว

ใจเป็นกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ท่ีใชห้ลกัจิตวิทยาในการส่ือสาร	โดยการโนม้นา้วใจเป็นการส่ือสารท่ีมี

อิทธิพลต่อความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคล	โดยผูส่้งสารปรารถนาจะไดรั้บการตอบสนอง	(กรรณิการ์	

อศัวดรเดชา,	2550,	น.3)	 ซ่ึงในท่ีน้ีคือการโนม้นา้วใจใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีได ้

ประสัมพนัธ์ไวส่้วนกลยุทธ์การน�าเสนอสารดว้ยการใชภ้าษาสร้างสรรคน์ั้นสอดคลอ้งกบัหลกัการใช้

ภาษาในการเขียนเพ่ือการประชาสัมพนัธ์	 ซ่ึงรุ่งรัตน์	ชยัส�าเร็จ	 (2546,	น.22-23)	นักวิชาการดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์ไดก้ล่าวว่า	 “ตอ้งให้ความส�าคญักบัการเลือกสรรถอ้ยค�า	ภาษา	การเรียบเรียงประโยค	 

เพ่ือให้ผูอ่้านเกิดมโนภาพ	 เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง	ตลอดจนช่วยสร้างความประทบัใจท�าให้สามารถ

จดจ�าเร่ืองราวไดง่้ายจุดส�าคญัท่ีสุดในการใชภ้าษาเขียนส�าหรับงานประชาสัมพนัธ์คือจะเขียนอย่างไร

ให้ผูอ่้านเกิดความเห็นคลอ้ยตาม	ศรัทธาและประทบัในความทรงจ�า”	และกลยุทธ์สุดทา้ยคือการสร้าง

ภาพลกัษณ์	 ซ่ึงจดัเป็นหวัใจส�าคญัของการประชาสัมพนัธ์และมีความส�าคญัต่อการท่องเท่ียว	สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัเร่ืองการรับรู้ภาพลกัษณ์แบรนด์เมืองท่องเท่ียวไทยท่ีแสดงให้เห็นว่า“ภาพลกัษณ์ของเมือง 
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ท่องเท่ียวเป็นส่ิงจ�าเป็นอนัดบัแรกๆท่ีกระตุน้ความสนใจของนกัท่องเท่ียวหากเมืองท่องเท่ียวใดมีภาพ

ลกัษณ์ท่ีดีในสายตาของนกัท่องเท่ียวยอ่มเป็นส่ิงท่ียนืยนัถึงจ�านวนของนกัท่องเท่ียวท่ีจะหลัง่ไหลเขา้มาสู่

เมืองท่องเท่ียวนั้นอยา่งไม่ขาดสาย”	(พิชยันิรมานสกลุ,	2555,น.98)

	 กลยทุธ์การน�าเสนอสารประชาสัมพนัธ์ต่างๆ	 เป็นกลไกส�าคญัท่ีจะกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวเดิน

ทางมาร่วมกิจกรรมท่องเท่ียว	 เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าประสงคห์ลกัของแผนการท่องเท่ียวคือสร้างกระแสใหเ้กิด

การตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว	ท�าให้นกัท่องเท่ียวเกิดทศันคติเชิงบวกต่อแหล่งท่องเท่ียวและผู ้

จดังาน	ตลอดจนสร้างกระแสนิยมในการท่องเท่ียว	น�าไปสู่การสร้างความภกัดีของนกัท่องเท่ียวทั้งใน 

รูปแบบของการกลบัมาท่องเท่ียวซ�้ าและการแนะน�าบอกต่อรวมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายปลายทางคือการท�าให้

นกัท่องเท่ียวไดรั้บประสบการณ์จากการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในดา้นผลสัมฤทธ์ิของการรับสารประชาสัมพนัธ์การท่อง

เท่ียวในช่วงวนัแห่งความรักของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว	เพ่ือ

น�ามาเป็นแนวทางในการพฒันาส่ือการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวต่อไปได้

	 2.	สามารถวเิคราะห์กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลการท่องเท่ียวอ่ืนๆได้
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