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บทคดัย่อ 

 

 การวิจ ัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาในข้อความโฆษณารีสอร์ตทาง
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ขอ้มูลขอ้ความโฆษณารสีอรต์ทางอนิเทอรเ์น็ต ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2550 ถงึเดอืนสงิหาคม 2550 

รวมทัง้สิน้ 100 ตวัอยา่ง 
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รอ้ยกรอง การใหข้อ้มลู และการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัตวัสนิคา้ 
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ผูบ้รโิภคพบว่าม ี3 ลกัษณะ คอื การใชภ้าษาเพื่อแสดงจนิตภาพ การใชภ้าษาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ 

และการใชภ้าษาเพื่อเสนอเอกลกัษณ์ของสนิคา้  
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ABSTRACT 

 

 The research on “A Content Analysis of Forms and Languages Used in 

Advertising Copy of Resort on the Internet” is carried out with the aim to study the 

structure, the composition and forms of presentation and the use of language that 

reflects the consumerism culture of Thai people at the present time. The researcher 

collected 100 samples of resort’s advertising copy on the Internet during March – 

August 2007. 

 The research results were found to contain 3 principal contents comprising      

1. Styles of advertising copy that found to be divisible into six styles such as straight 

line copy, descriptive copy, narrative copy, reason why copy, picture and caption copy 

and graphic copy. 2. The used of message appeals that found to be divisible into eight 

types such as comfortable appeal, food appeal, safety appeal, want to live longer or 

health appeal, parental appeal, local culture appeal, environment awareness appeal and 

rational appeal. 3. Methods of presentation that found to be divisible into five formats 

such as testimonial format, straight-sell format, prose format, information format and 

education format. 

 The language used in presentation of the products was found to emphasize on 

three features; the use of language to create imagination, the use of language to create 

the good image of the product and the use of language to present the identity of 

product. 

 

 



Apparently, the language used on resort’s advertising copy does reflect the 

consumerism culture of the present society where the Thai people are manipulated by 

the consumption of sign that making processes to regard more emotional value of 

resort.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 
         การท่องเทีย่วนบัเป็นอุตสาหกรรมภาคการคา้บรกิารทีม่ขีนาดใหญ่ และเจรญิรุดหน้าไป

อยา่งรวดเรว็ เพราะการท่องเทีย่วเป็นกจิกรรมทีม่สี่วนสมัพนัธก์บัมนุษย ์ทรพัยากร สิง่แวดลอ้ม 

ธรรมชาตแิละวฒันธรรมของประเทศ  การท่องเทีย่วจงึจดัเป็นกลยุทธส์ําคญัประการหน่ึงในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกเหนือจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าภาค

เกษตรกรรม 

 กระบวนการท่องเที่ยวได้มีการปรบัปรุงและพัฒนา จนขยายตัวเป็นอุตสาหกรรม     

การท่องเทีย่ว (Tourism Industry) ทีท่ํารายไดเ้ขา้ประเทศสูงเป็นอนัดบัหน่ึงเมื่อเทยีบกบัสนิค้า

ส่งออกอื่นๆ นับตัง้แต่ปี 2525 เป็นต้นมา สาเหตุทีท่ําให้อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศ

ไทย ได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตนิัน้ คอืประเทศไทยมวีตัถุดบิ   

ในการพฒันาการท่องเทีย่วอยูใ่นตวั เช่น ทรพัยากรทีอุ่ดมสมบูรณ์ ศลิปวฒันธรรมต่างๆ วถิกีาร

ดําเนินชวีติที่มเีอกลกัษณ์  อุปนิสยัที่เป็นมติรของคนไทย รวมถงึรปูแบบสถานทีท่่องเที่ยวที่มี

ความหลากหลาย สามารถตอบสนองความสนใจของนักท่องเทีย่วไดห้ลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็น

แหล่งท่องเทีย่วประเภทธรรมชาต ิอาท ิภูเขา ทะเล น้ําตก ฯลฯ  แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 

อาท ิโบราณสถาน โบราณวตัถุ พระราชวงั วดั ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ อาท ิป่าชาย

เลน ดูนก ชมปะการงั เต่าทะเล ฯลฯ การเทีย่วชมเมอืง การช้อปป้ิง หรอืการท่องเทีย่วเชงิกฬีา 

อาท ิพายเรอื ตกปลา ขีจ่กัรยาน ปีนเขา เป็นตน้  

 สบืเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิตัง้แต่ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520 – 2524) 

จนถงึฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ทีมุ่่งพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเรื่อยมา ทําใหอ้ตัรา

การท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว    

ทัง้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านโรงแรมและที่พัก ธุรกิจ

รา้นอาหารและภตัตาคาร ธุรกจิการจดันําเที่ยว และธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งทางอ้อมอย่าง ธุรกจิการ

ผลติสนิคา้เกษตรกรรม สนิคา้หตัถกรรมต่างๆ และธุรกจิก่อสรา้งโรงแรม ทีพ่กั ขยายตวัตามไป

ดว้ย 
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ธุรกจิที่พกัแรมจดัเป็นธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบันักท่องเทีย่วโดยตรง เน่ืองจากนักท่องเทีย่ว

ส่วนใหญ่นิยมเดนิทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่สามารถเดนิทางไปกลบัภายในวนัเดยีวได ้

หรอืเป็นการท่องเที่ยวที่ใชร้ะยะเวลานานกว่าหน่ึงวนั จงึจําเป็นต้องพกัค้างคนืเพื่อพกัผ่อนใน

ระหว่างการเดนิทาง ธุรกจิทีพ่กัแรมจงึเกดิขึน้เพื่อใหบ้รกิารทีพ่กัแก่นักเดนิทางและนักท่องเทีย่ว

ทีต่อ้งการหาทีพ่กัคา้งคนื  

ในอดตีการพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกด้านที่พกัเริม่ต้นมาจากประเทศต่างๆในแถบ

ยุโรปตะวนัตก ประมาณกลางครสิต์ศตวรรษที่ 19 เน่ืองจากในระยะนัน้การเดนิทางส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกบัการติดต่อธุรกิจการค้าและการเดนิทางไปปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ซึ่งต้องอาศยัการ

เดินทางโดยรถม้าเป็นหลกั จงึปรากฏธุรกิจด้านที่พกัสําหรบัคนเดินทางหรือโรงเตี๊ยมตาม

เสน้ทางระหว่างเมอืงสาํคญัๆเกดิขึน้ ต่อมาเมื่อระบบขนส่ง คมนาคมไดร้บัการพฒันา ทําใหก้าร

เดนิทางมคีวามรวดเรว็และสะดวกปลอดภยัมากยิง่ขึ้น ส่งผลให้การเดนิทางไปท่องเที่ยวยงั

สถานที่ต่างๆนอกเหนือไปจากการติดต่อธุรกิจและการค้าเพิ่มจํานวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ความ

ต้องการด้านที่พักจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจค่อยๆ

กลายเป็นเหตุผลสาํคญัในการเดนิทาง การอํานวยความสะดวกดา้นทีพ่กัจงึไดร้บัการพฒันาและ

ขยายตวัให้สามารถรองรบัความต้องการของนักท่องเที่ยวทีเ่พิม่มากขึน้เรื่อยๆมาจนถงึปัจจุบนั 

(นฤมล สมตินินัท,์ 2533:149) 

ธุรกจิทีพ่กัแรมในปัจจบุนั จงึไมไ่ดจ้าํกดัอยูแ่ค่การใหบ้รกิารทีพ่กัคา้งคนืเพยีงอย่างเดยีว 

หากแต่มกีารพฒันารปูแบบและลกัษณะการดําเนินธุรกจิใหน่้าสนใจและดงึดูดใจใหน้ักท่องเทีย่ว

เข้ามาใช้บรกิารมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะรสีอร์ต โฮเต็ล  (Resort Hotel) หรอืที่พกัแรมของ

นกัท่องเทีย่วทีนิ่ยมเปิดใหบ้รกิารตามบรเิวณทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามตามธรรมชาต ิเช่น 

ตามชายทะเลหรอืภูเขา หรอืบรเิวณสนามกอล์ฟ รสีอร์ตจงึเป็นสถานที่พกัแรมที่มุ่งให้บรกิาร   

แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพกัผ่อนชื่นชมกับบรรยากาศตามธรรมชาติอย่างแท้จริง โดย

จุดประสงค์หลกัของการให้บรกิารที่พักประเภทรีสอร์ต คือการดึงดูดลูกค้าแบบครอบครวั        

ทีต่้องการมาพกัผ่อนเป็นระยะเวลาหลายวนัในบรรยากาศทีเ่ป็นธรรมชาต ิรสีอรต์แต่ละแห่งจงึ

ได้จ ัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ ไว้คอยรองรบัความต้องการของ

นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางมาพกัผ่อนแบบใกลช้ดิธรรมชาต ิ(นิคม จารมุณ,ี 2536:172) 

แต่เน่ืองจากการให้บรกิารด้านทีพ่กัทางอนิเตอรเ์น็ตเป็นสนิคา้ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นใน

การตดัสนิใจซือ้สูง (High Involvement Products) เพราะการเดนิทางไปพกัผ่อนแต่ละครัง้ต้องใช้

ค่าใชจ้า่ยสงู และตอ้งใชเ้วลาหลายวนั โดยทัว่ไปผูซ้ือ้จะมโีอกาสใชบ้รกิารไดไ้ม่บ่อยครัง้นัก และ

จะได้รบัผลทางความรูส้กึเท่านัน้ อกีทัง้ผูซ้ื้อยงัไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพเพื่อทดลองสนิค้า

ได้ ดังนัน้ การซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวประเภทที่พัก จงึถูกเปรยีบเทียบว่าเป็นการ     
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ซือ้ขาย “ฝัน”   ซึง่จาํเป็นต้องตดัสนิใจซือ้โดยอาศยัความคาดหวงั (Expectation) ทีเ่กดิจากการ

ชกัจงูหรอืโน้มน้าวใจจากผูข้าย  

 ในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจนัน้ ผูป้ระกอบการดา้นทีพ่กัโดยเฉพาะสถานทีพ่กัประเภท   

รสีอรต์ นิยมนําจุดขายที่เป็นเอกลกัษณ์ (Unique Selling Point) ของตนมาเป็นจุดนําเสนอว่า

สถานทีพ่กัของตนมคีวามโดดเด่นและเหนือกว่าผูป้ระกอบการรายอื่น ซึง่จดุเด่นของรสีอรต์นัน้ 

ก็จะคล้ายคลงึกนัในแง่ของความสะดวกสบาย ความใกล้ชดิธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว

สําคญัๆ รวมทัง้กจิกรรมและบรกิารพเิศษทีร่สีอรต์แต่ละแห่งเตรยีมไวร้องรบัความต้องการของ

ผูบ้รโิภค  มานําเสนอดว้ยรปูแบบและวจันลลีาทางการใชภ้าษาทีห่ลากหลาย เพื่อใหส้ถานทีพ่กั

ของตนเขา้ไปยดึครองจติใจของผู้บรโิภคซึ่งเรยีกว่า “ตําแหน่งครองใจ” (Positioning) การวาง

ตําแหน่งครองใจของสนิคา้และบรกิารน้ี เป็นการเน้นทีล่กัษณะเฉพาะตวัทางกายภาพไปพรอ้มๆ

กบัคุณสมบตัทิางจติวทิยาในการสรา้งบุคลกิพเิศษใหแ้ก่สนิคา้ กล่าวคอื การวางตําแหน่งครอง

ใจใหแ้ก่สนิคา้ดงักล่าว ไม่เพยีงมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัความต้องการของผูบ้รโิภค

เท่านัน้ แต่ผูข้ายหรอืผู้ประกอบการยงัต้องสรา้งลกัษณะเด่นเฉพาะตวัใหแ้ก่สนิค้าของตน เพื่อ

สรา้งการจดจาํใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และไมใ่หผู้ข้ายรายอื่นสามารถลอกเลยีนแบบได ้(พชิญ์สนีิ แสงขาํ

, 2538) 

 การโฆษณารสีอรต์ผ่านทางเวบ็ไซต์จงึเป็นกลวธิทีีส่ําคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ของรสีอรต์แต่ละแห่งให้นักท่องเที่ยวไดร้บัทราบ เพราะสื่ออนิเทอรเ์น็ตในปัจจุบนัจดัได้ว่าเป็น

สื่อที่มอีทิธพิลอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกิจ

ท่องเทีย่ว เพราะโดยทัว่ไปแลว้เรือ่งของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์

กบัธุรกิจการท่องเที่ยวนัน้ มพีื้นฐานที่ใกลเ้คยีงกนัมาก เน่ืองจากต่างก็เป็นการขายบรกิารซึ่ง

เป็นสนิคา้ทีจ่บัต้องไม่ได ้ทําใหง้่ายต่อการขายผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืรา้นคา้เสมอืนจรงิ 

(Virtual Enterprise) ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งมกีารส่งมอบสนิคา้จรงิๆ 

วิธีการขายแบบน้ีเหมาะกับการขายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะผู้ที่สนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวหรอืที่พกัใดๆ สามารถเข้าไปเยีย่มชมสถานที่นัน้ๆได้ก่อน โดยผ่านทางสื่อ

อนิเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครอืข่ายการสื่อสารขอ้มูลที่สามารถโยงใยได้ทัว่โลก ปราศจากขอ้จํากดั

ด้านเวลาและสถานที่ สามารถติดต่อกนัได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่าย และยงัมี

ความสามารถในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารได้ในลกัษณะสื่อผสม (Multimedia) คอืสามารถ

สื่อขอ้มูลได้ทัง้ในรูปแบบของขอ้ความ เสยีง ภาพน่ิง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ทําใหส้ามารถ

สรา้งความเชื่อมัน่และการโน้มน้าวใจนกัท่องเทีย่วไดง้า่ย 

ในปัจจุบนั การสบืค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจดัเป็นแหล่งแรกที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้

คน้หาเกีย่วกบัสถานทีพ่กัแรม เน่ืองจากใชง้านง่าย และสามารถเปรยีบเทยีบขอ้มลูในดา้นต่างๆ 

เช่น บรรยากาศ กจิกรรม ความสะดวกสบาย ราคา และความคุ้มค่า นอกจากน้ียงัช่วยอํานวย
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ความสะดวกและลดเวลาในการเดนิทางไปยงับรษิทัจดัการท่องเทีย่ว เพราะการเขา้เวบ็ไซต์ของ

ผูป้ระกอบการดา้นทีพ่กัแรมโดยตรงจะทําให้นักท่องเที่ยวได้รบัทราบขอ้มลูของสถานทีพ่กัแรม

นัน้ๆได้อย่างครบถ้วน ทัง้สถานที่ตัง้ บรรยากาศ แหล่งท่องเที่ยว อาหารการกนิ ตลอดจนสิง่

อํานวยความสะดวกต่างๆได ้ 

ดงันัน้ในการโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ผ่านสื่ออนิเทอร์เน็ตจงึจําเป็นต้องมรีูปแบบ

และกลวธิใีนการสือ่ความหมายเพื่อการจงูใจนักท่องเทีย่วใหเ้กดิความสนใจ และเกดิการยอมรบั

ในตําแหน่งครองใจนัน้ๆ โดยอาศยัทัง้วจันภาษาและอวจันภาษาในการสรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่

สารทีต่้องการจะสื่อ และสรา้งบุคลกิลกัษณะเด่นของรสีอรต์ให้แตกต่างจากรสีอรต์อื่นๆ เพื่อทํา

ใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อถอื และยอมรบัว่าธุรกจิการใหบ้รกิารทีพ่กัประเภทรสีอรต์สามารถสรา้ง

ความสุข สนุกสนาน ความสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการทัง้ทางดา้นการท่องเทีย่ว

และการพกัผอ่นหยอ่นใจไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ  

ผูว้จิยัเลง็เหน็ว่าภาษาโฆษณารสีอรต์ทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้มคีวามน่าสนใจเพราะเป็นการ

ใชภ้าษาโฆษณาเพื่อชกัจูงให้นักท่องเที่ยวเกดิความสนใจ และตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสถานที่

พกัประเภทรสีอรต์ ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาโครงสรา้ง การนําเสนอเน้ือหา รปูแบบในการ

นําเสนอเน้ือหา การใช้ภาษา และภาพสะท้อนวฒันธรรมบรโิภคนิยม ซึ่งปรากฏในข้อความ

โฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ 
 

2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพื่อวเิคราะหโ์ครงสรา้ง การนําเสนอเน้ือหา รปูแบบในการนําเสนอเน้ือหา และการ

ใช้ภาษาที่สรา้งความน่าสนใจและจูงใจนักท่องเที่ยวในการโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ทางสื่อ

อนิเทอรเ์น็ต 

 2.  เพื่อวเิคราะหภ์าษาในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ทีส่ะทอ้นวฒันธรรมการ

บรโิภคของคนในสงัคมปัจจบุนั 

 

3.  สมมติุฐานการวิจยั 

 การโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ ทางอนิเทอรเ์น็ตมกีลวธิกีารนําเสนอเน้ือหาและการใช้

ภาษาที่โดดเด่น สามารถจงูใจผู้บรโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสะท้อนให้เหน็ถงึวฒันธรรม

การบรโิภคของคนในสงัคมปัจจุบนั 

 

 

 

 



 5 

4.  ขอบเขตของการวิจยั 

 1.  การวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัได้เก็บข้อมูลและศึกษาเฉพาะข้อความโฆษณารสีอร์ต ภาค

ภาษาไทย ทีป่รากฏบนหน้าหลกั (main page) ทางเวบ็ไซตส์่วนตวัของรสีอรต์แต่ละแห่งเท่านัน้ 

 2.  ผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูแบบสุ่ม โดยใช ้search engine ของเวบ็ไซต์กูเกลิ เป็นเครื่องมอื

ในการเลอืกเกบ็ขอ้มลู 

 3.  ผู้วจิยัเลอืกเก็บขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ตตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2550 ถงึเดอืนสงิหาคม 

2550 รวมทัง้สิน้ 100 ตวัอยา่ง 

 

5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1.  ศกึษาเอกสาร หนงัสอื และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการวเิคราะห ์

 2.  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัข้อความโฆษณา โดยใช้ search engine จากทาง

เวบ็ไซต์ www.google.co.th  คน้หาคําว่า “รสีอรต์” แลว้เลอืกเกบ็ขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ส่วนตวัของ

ผูป้ระกอบการดา้นทีพ่กัประเภทรสีอรต์ทีป่รากฏเรยีงตามลาํดบั จนครบจาํนวน 100 ตวัอยา่ง 

 3.  ตรวจสอบขอ้มูลที่ปรากฏในเวบ็ไซต์แต่ละแห่ง เพื่อศกึษาความเปลี่ยนแปลง และ

ความคงอยู่ของเวบ็ไซต์แต่ละแห่ง เน่ืองจากผูป้ระกอบการดา้นที่พกัแต่ละแห่งอาจปรบัเปลีย่น

รายละเอยีดของขอ้ความ และบางแห่งอาจเขา้ถงึไม่ไดเ้น่ืองจากครบกําหนดสญัญาการเช่าพืน้ที่

บนอนิเทอรเ์น็ต โดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2550 ถงึเดอืนสงิหาคม 

2550  

 4.  แยกประเภทและจดัหมวดหมูข่อ้มลูเพื่อใชใ้นการวเิคราะห ์

 5.  วเิคราะห์หาโครงสรา้ง การนําเสนอเน้ือหา และรปูแบบในการนําเสนอเน้ือหาของ

ขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ 

 6.  วเิคราะหก์ลวธิกีารการใชภ้าษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณารสีอรต์ 

 7.  นําเสนอผลการศกึษาแบบพรรณนาวเิคราะห ์

  

6.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.  ทําให้เข้าใจโครงสร้าง การนําเสนอเน้ือหา รูปแบบในการนําเสนอเน้ือหา และ

วธิกีารใชภ้าษาในขอ้ความโฆษณารสีอรต์ทางสื่ออนิเทอรเ์น็ตทีส่ามารถสรา้งความน่าสนใจและ

โน้มน้าวใจนกัท่องเทีย่วได ้

2.  ทําใหเ้หน็การประกอบสรา้ง และภาพสะทอ้นวฒันธรรมการบรโิภคของคนในสงัคม

ปัจจบุนัจากโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ 

 

http://www.google.co.th/
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7.  ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ ผู้ว ิจ ัยใช้คําว่า “รีสอร์ต” ตามหลักการทับศัพท์ของ

ราชบณัฑติยสถานทีก่ําหนดใหค้ําภาษาองักฤษทีล่งทา้ยดว้ย – t เขยีนแทนดว้ย “ต” แต่ในส่วน

ของชื่อรสีอรต์ และตวัอย่าง ผู้วจิยัจะคงลกัษณะการเขยีนแบบเดมิ “รสีอรท์” ตามที่ปรากฏใน

เวบ็ไซตข์องรสีอรต์แต่ละแห่ง 
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บทท่ี 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการศกึษาเรื่อง “การวเิคราะห์รูปแบบและกลวธิกีารโน้มน้าวใจในขอ้ความโฆษณา     

รสีอรต์ทางอนิเทอรเ์น็ต” ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิ ทฤษฎ ี3 กลุ่ม และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 4 เล่มเป็น

กรอบในการวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจรูปแบบและกลวิธีการโน้มน้าวใจในโฆษณารสีอร์ตทาง

อนิเทอรเ์น็ต ทัง้ในดา้นวจันภาษาและอวจันภาษา ดงัน้ี 

1.  แนวคดิและทฤษฎ ี

1).  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

2).  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการสื่อสาร 

3).  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการโฆษณา 

2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.  แนวคิดและทฤษฎี 

1).  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

องคก์ารท่องเทีย่วโลก (World Tourism Organization: WTO) ไดนิ้ยามความหมายของ

การท่องเที่ยวไว้ว่า “การท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่บุคคลเดินทางไปและพกัใน

สถานที่นอกสภาพแวดล้อมปกติของตน ในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีติดต่อกนัเพื่อการพกัผ่อน

หย่อนใจ ธุรกจิ หรอืจุดประสงคอ์ื่นๆ” (the activities of persons traveling to and staying in places 

outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and 

other purposes) (Middleton, 1995 อา้งถงึในศุภวงศ ์โหมวานิช, 2543) 

ดงันัน้ความหมายของการท่องเทีย่วจงึมเีงือ่นไขสําคญัทีก่ําหนดไวเ้ป็นสากล 3 ประการ

คอื 

1.  เป็นการเดนิทางจากทีอ่ยูอ่าศยัปกตไิปยงัทีอ่ื่นเป็นการชัว่คราว 

2. เป็นการเดนิทางดว้ยความสมคัรใจ 

3.  เป็นการเดนิทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆกไ็ด ้แต่ไมใ่ช่เพื่อประกอบอาชพีหรอืหารายได ้
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องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได ้ใหนิ้ยามองคป์ระกอบของการท่องเทีย่วว่า หมายถงึ 

ธุรกจิและการบรกิารสิง่อํานวยความสะดวกทุกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบันกัท่องเทีย่ว อนัไดแ้ก่ 

 1.  การคมนาคมขนส่ง 

 2.  ทีพ่กั 

 3.  รา้นอาหารและภตัตาคาร 

 4.  บรกิารนําเทีย่ว 

 5. สิง่ดงึดดูใจใหเ้กดิการท่องเทีย่ว เช่น แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่วที่

มคีวามสําคญัทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีหรอืศาสนา รวมทัง้ทรพัยากรการท่องเที่ยวใน

ลกัษณะของพธิ ีงานประเพณ ีความเป็นอยู ่วถิชีวีติ และวฒันธรรม 

 6.  รา้นขายของทีร่ะลกึ และสนิคา้พืน้เมอืง 

 7.  ความปลอดภยั 

 8.  การเผยแพรแ่ละการโฆษณา 

   

แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดการท่องเท่ียว 

 การท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมที่จบัต้องไม่ได้ ไม่เหน็กระบวนการผลติและไม่สามารถ

เหน็สนิคา้หรอืผลผลติไดช้ดัเจน แต่การท่องเทีย่วเป็นการผสมผสานของธุรกจิหลายประเภทเขา้

ดว้ยกนั ทัง้ดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว ทีพ่กั สายการบนิ รถโดยสาร รา้นอาหาร ของทีร่ะลกึ และการ

บรกิารต่างๆอกีมากมาย การตลาดการท่องเทีย่วจงึมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากการตลาดของธุรกจิ

หรอืสนิคา้ทัว่ไป เพราะตอ้งอาศยัการรว่มมอืและพึง่พงิกนัของธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งมารวมกนั 

 

 ลกัษณะของตลาดการท่องเท่ียว 

 ตลาดการท่องเทีย่วเป็นตลาดบรกิารทีล่กูคา้มอีสิระในการเลอืกบรโิภคสนิคา้และบรกิาร

มากทีสุ่ด องคป์ระกอบของตลาดมลีกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี (ฉลองศร ีพมิลสมพงศ,์ 2542: 15-17) 

 1.  ผู้ซื้อ ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักทศันาจร ซึ่งมคีวามต้องการเดนิทางท่องเที่ยวและ

บรโิภคผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว มคีวามยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงสูงมาก เน่ืองจากปัญหาทาง

เศรษฐกจิ สงัคม ราคา สมยันิยม รสนิยม ทศันคต ิประสบการณ์ส่วนตวัของนักท่องเทีย่ว และ

เหตุการณ์สําคญัอื่นๆที่เกดิขึน้อย่างกะทนัหนั และควบคุมไม่ได้ เช่น ภยัธรรมชาต ิอุบตัเิหตุ 

สถานการณ์ทางการเมอืง เป็นตน้ 
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ความตอ้งการท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

      1.  ความต้องการปัจจุบนั (Actual Demand) หมายถึง ความต้องการของ

นักท่องเทีย่วทีม่คีวามพรอ้มและความต้องการท่องเที่ยวอยู่แลว้ ผูซ้ือ้มคีวามสามารถซือ้บรกิาร

การท่องเทีย่ว และเดนิทางท่องเทีย่วไดท้นัท ี

      2.  ความต้องการที่มแีนวโน้ม (Potential Demand) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มี

แนวโน้มทีจ่ะเดนิทางอยู่แลว้ แต่ยงัขาดความพรอ้ม เช่น กําลงัทรพัย ์เวลาว่าง และสุขภาพที่ด ี

เป็นตน้ 

      3.  ความต้องการทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(Deferred Demand) หมายถงึ ความต้องการการ

ท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นใจคนทุกคน แต่ยงัขาดขอ้มลู การกระตุ้นและการชกัจงูใจ ความต้องการแบบ

น้ีอาจชกัจงูใหเ้กดิขึน้ไดจ้ากการสื่อสารทีด่ ี

 2.  ผูข้าย ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกจิจดัหาสนิคา้และบรกิารท่องเทีย่ว (Travel Supplier) เช่น 

โรงแรมทีพ่กั สายการบนิ บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม สถานทีแ่ละแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ รวมทัง้

สนิคา้และบรกิารอื่นๆในสายสนิคา้เดยีวกนั โดยขายใหก้บั 

      1.  นกัท่องเทีย่ว (Direct Sales) โดยตรง 

    2.  ผูผ้ลติรายการนําเทีย่วแบบเหมาจา่ย (Tour Operator) 

      3.  บรษิทัตวัแทนจาํหน่าย (Travel Agent) 

 ผูผ้ลติรายการนําเทีย่วแบบเหมาจ่ายและบรษิทัตวัแทนจําหน่ายเป็นทัง้ผูซ้ื้อและผู้ขาย

ในเวลาเดียวกัน ทําหน้าที่คล้ายนายหน้าขายสินค้า มคีวามจําเป็นต้องมคีวามรู้ ความเข้า

ใจความต้องการของนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างด ีในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืงและจติวิทยาการบรโิภค นอกจากน้ี จะต้องมคีวามรู้ในเรื่องลกัษณะและรูปแบบที่

แตกต่างของสนิค้าการท่องเที่ยวเป็นอย่างด ีและสามารถผสมผสานผลติภณัฑแ์ละทรพัยากร

การท่องเทีย่วต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม 

3. สนิคา้และบรกิาร หรอืผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

    1.  สิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ ทรพัยากรธรรมชาตต่ิางๆ เช่น ภเูขา น้ําตก  

ทะเล พนัธุพ์ชื สตัวพ์ืน้เมอืง ทศันียภาพ ภมูปิระเทศ และภมูอิากาศ เป็นตน้ 

            2.  สิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

              2.1  สิง่ก่อสรา้งสาํคญั เช่น อนุสาวรยี ์สถาปัตยกรรม ศาสนสถาน พพิธิภณัฑ ์ 

สวนสาธารณะสวนสนุก เป็นตน้ 

         2.2  สิง่ดงึดูดทางวฒันธรรมและสงัคม ทัง้รูปธรรมและนามธรรม เช่น ศาสนา 

ภาษา ศลิปะ ประเพณี การแสดง เทศกาล สิง่บนัเทงิต่างๆ วถิชีวีติความเป็นอยู่ อาหาร การ

แต่งกาย ทศันคต ิความเชื่อ เป็นตน้ 
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           2.3  บรกิารและสิง่อํานวยความสะดวกพื้นฐานให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ท่า

อากาศยาน สายการบิน ยานพาหนะ ถนนหนทาง ที่พกัโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม การ

จดับรกิารนําเทีย่ว สนิคา้ทีร่ะลกึ กจิกรรมการท่องเทีย่ว บนัเทงิ และพกัผ่อน 

 สนิคา้หรอืผลติภณัฑก์ารท่องเที่ยวนัน้มทีัง้ลกัษณะทีจ่บัต้องไดแ้ละจบัต้องไม่ได ้แมว้่า

สิง่ที่นักท่องเทีย่วซื้อจะเป็นสนิคา้ดงักล่าวขา้งต้น แต่สิง่ทีน่ักท่องเที่ยวไดร้บัจรงิๆนัน้ ถ้าไม่นับ

สนิคา้หรอืของทีร่ะลกึทีจ่บัตอ้งไดแ้ลว้ สิง่ทีน่กัท่องเทีย่วซือ้และไดร้บัจรงิๆกค็อื ประสบการณ์ใน

การเดนิทางและท่องเทีย่วนัน่เอง 

 

 ลกัษณะของผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว  

 ผลติภณัฑ์การท่องเที่ยว (Tourism Product) ประกอบด้วยสินค้าทัง้ที่เป็นรูปธรรม 

นามธรรมและการบรกิารที่คาดว่าตอบสนองความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกค้า

ไดม้ากทีสุ่ด โดยมลีกัษณะดงัน้ี (ฉลองศร ีพมิลสมพงศ,์ 2542) 

 1.  มลีกัษณะเป็นผลติภณัฑผ์สม ประกอบดว้ยผลติภณัฑข์องธุรกจิย่อยในอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วทีผ่สมผสานกนั ไดแ้ก่ ธุรกจิทีพ่กั ธุรกจิรา้นอาหาร ธุรกจิขายของทีร่ะลกึ ธุรกจินํา

เทีย่ว ธุรกจิการจนส่ง ธุรกจิบนัเทงิ ฯลฯ  

 2.  ส่วนผสมบางส่วนของผลติภณัฑเ์ป็นนามธรรม ไมส่ามารถจบัตอ้งหรอืทดลองใชก่้อน

ได้ เช่น การบริการ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ผู้บรโิภคจงึต้องอาศัยจนิตนาการ 

อารมณ์ ประสบการณ์ และความรูส้กึส่วนตวัในการตดัสนิใจซือ้ ผูป้ระกอบธุรกจิจงึต้องนําเสนอ

ขาย โดยสรา้งสถานการณ์สมมุตใิห้ลูกค้าเกดิจนิตนาการ และเหน็ภาพชดัขึน้ว่าผลติภณัฑเ์ป็น

อย่างไร เช่นการโฆษณาให้ผู้บรโิภคเหน็ถึงความสะดวกสบาย ความทนัสมยัของห้องพกัและ  

สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ โดยถ่ายทําจากสถานที่จรงิ ทัง้น้ีผูป้ระกอบธุรกจิจาํเป็นต้องสรา้ง

จนิตภาพใหใ้กลเ้คยีง หรอืเหมอืนจรงิมากทีสุ่ด เพื่อแสดงว่าไม่ไดห้ลอกลวงผูบ้รโิภค หรอืสรา้ง

ความคาดหวงัใหแ้ก่ลกูคา้ในลกัษณะทีเ่กนิจรงิ 

 3.  เป็นสนิคา้ทีม่เีอกลกัษณ์ คอื มเีฉพาะแบบเดยีวไม่เหมอืนใคร ไม่ว่าจะเป็นสิง่ดงึดูด

ใจทางธรรมชาต ิ(Natural Attraction) หรอืสิง่ดงึดูดใจทีม่นุษยส์รา้งขึน้ ( Man – made Attraction) 

ซึ่งอาจมีการสร้างเลียนแบบจนมีลกัษณะที่เหมอืนหรอืคล้ายคลึงกันได้ แต่ผู้ขายต่างก็ต้อง

พยายามเลอืกสรรนํากลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างในตวัสนิคา้ใหม้คีวามแปลกและโดดเด่นจาก

สนิคา้ของคู่แขง่ เพื่อใหอ้ยูใ่นความนิยมของผูบ้รโิภคและรกัษาตลาดเอาไว ้

 4.  การผลติและบรโิภคสนิค้าจะเกดิขึน้ในเวลาและสถานที่เดยีวกนั เช่น การเดนิทาง

โดยเครือ่งบนิ การเขา้พกัโรงแรม ผูบ้รโิภคสามารถบรโิภคสนิคา้ไดใ้นเวลาและสถานทีท่ีก่ําหนด

เท่านัน้ 
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 5.  กระบวนการซื้อขายสนิค้าและบรกิารไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ เช่น การซื้อ

รายการนําเทีย่วแบบเหมาจ่าย (Package Tour) ผูป้ระกอบธุรกจิจดันําเทีย่วต้องใหบ้รกิารตัง้แต่

เริม่ออกเดนิทางจนกลบัถงึบ้าน หรอืกลบัมาถงึจุดเริม่ต้นของการเดนิทาง กระบวนการซือ้ขาย

จงึสิ้นสุดลง การเดนิทางโดยเครื่องบิน และการเข้าพกัแรมก็เช่นเดยีวกนั ผู้ซื้อจะได้รบัการ

บรกิารตลอดเวลาการบรโิภคสนิคา้นัน้ 

6.  อายขุองผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วขึน้อยู่กบัฤดูกาล เน่ืองจากผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่ว

ไม่ใช่สินค้าจําเป็นต่อการบริโภคประจําวัน ความต้องการของผู้บริโภคจึงขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมอิากาศ วันหยุดสุดสปัดาห์ หรอืฤดูกาลท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ที่พกัแรมตามสถานที่ตาก

อากาศชายทะเลจะเต็มเฉพาะฤดูร้อน ในฤดูหนาวแทบไม่มคีนเขา้พกั ความต้องการเดนิทาง

โดยเทีย่วบนิวนัจนัทรห์รอืวนัศุกร ์จะมากกว่าเทีย่วบนิวนัองัคารถงึวนัพฤหสับด ีดงันัน้อายุของ

ผลิตภัณฑ์นัน้ๆจึงสัน้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อให้

เหมาะสมกบัฤดกูาล และตอ้งมวีธิกีารส่งเสรมิการขายนอกฤดกูาล เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิอุปสงคก์าร

ท่องเทีย่วในช่วงเวลาทีค่นไมนิ่ยมเดนิทาง 

 7.  สนิคา้มลีกัษณะ “เน่าเสยี” ถา้ลกูคา้ไมม่าบรโิภคหรอืใชบ้รกิารในเวลาทีก่ําหนด เช่น 

การยกเลกิการเดนิทางของกลุ่มทวัร ์สนิค้าและบรกิารจะถูกทิ้งไปเฉยๆ เป็นลูกโซ่ ตัง้แต่การ

ยกเลกิเทีย่วบนิ ทีพ่กั รา้นอาหาร และการนําชมสถานทีต่่างๆ ถ้าไม่มลีูกคา้อื่นมาซือ้สนิคา้และ

บรกิารทนัในเวลานัน้ สนิค้าและบรกิารนัน้ก็เสยีไปเลย รายได้สูญเปล่า ไม่มโีอกาสในการขาย

มากเหมอืนสนิคา้อื่น 

 8.  การซือ้ขายสนิคา้การท่องเทีย่วมกัเป็นการซือ้ขายร่วมกนัในคราวเดยีวกนั ถงึแมจ้ะ

ต่างเจา้ของกนั จงึต้องอาศยัความร่วมมอืทางธุรกจิสูง เช่น การซือ้ขายตัว๋เครื่องบนิและบรกิาร

เรอืสําราญ (Fly/Cruise packages) และการซื้อขายสินค้าการท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหน่ึง 

ก่อให้เกิดการซื้อขายสนิค้าและบรกิารในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การ

เดนิทางโดยเรอืสาํราญ แลว้ผูบ้รโิภคตอ้งการสนิคา้และบรกิารอื่นๆทีท่่าเรอืทีไ่ดไ้ปจอดแวะ เช่น 

การเทีย่วชมสถานที ่รถยนตร์บัจา้ง รา้นขายสนิคา้ของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 

แนวคิดด้านจิตวิทยาการท่องเท่ียว 

 ฮดัแมน ( L.E. Hudman, อา้งถงึใน สมชาต ิสุกฤตยานันท,์ 2533: 14) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิ

ด้านจติวทิยาการท่องเที่ยวไวว้่า นักท่องเที่ยวมกัจะมมีูลเหตุจูงใจในการเดนิทางท่องเที่ยวมา

จาก 

 1.  ปัจจยัผลกัดนั (PUSH FACTOR) คอื สภาพเงื่อนไขทีม่ากระตุ้นใหเ้กดิแรงผลกัดนั

ภายในตวับุคคลใหต้ดัสนิใจเดนิทางท่องเทีย่ว ปัจจยัผลกัดนัอาจจะมาจากสาเหตุต่างๆ คอื 
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  1.1  ความอยากรูอ้ยากเหน็ เน่ืองจากมนุษยม์สีญัชาตญาณในการอยากรูอ้ยาก

เหน็เรือ่งต่างๆทีต่นเองยงัไมรู่ ้การเดนิทางท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่างๆจงึเป็นเหมอืนการสํารวจ

โลกใหมใ่นความคดิ และเพิม่พนูประสบการณ์การเรยีนรูใ้หแ้ก่ตนเอง 

  1.2  ความพงึพอใจ การเดนิทางท่องเทีย่วและความประทบัใจในสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็ 

สามารถสร้างความสุขและความพึงพอใจให้เกิดแก่บุคคล ดังนัน้การท่องเที่ยวก็คือความ

พยายามทีจ่ะแสวงหาความสุขใหแ้ก่ตนเองนัน่เอง 

 2.  ปัจจยัดงึดูด (PULL FACTOR) คอื สภาพเงื่อนไขภายนอกทีม่าดงึดูดเรา้ใจใหบุ้คคล

ไดอ้อกเดนิทางท่องเทีย่ว ปัจจยัดงึดดูเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

  2.1  ลกัษณะภูมกิายภาพ ได้แก่ ลกัษณะทางภูมปิระเทศของแหล่งท่องเที่ยว

นัน้ๆ หรอืทศันียภาพของแหล่งท่องเที่ยวนัน้ ประกอบกบัสภาพภูมอิากาศ เช่น อากาศสดชื่น 

อากาศเยน็สบาย มาประกอบกนัเป็นลกัษณะภูมกิายภาพทีด่งึดูดใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มา

ท่องเทีย่วในสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ 

  2.2  สภาพอื่นๆ คอื สิง่ต่างๆที่มสี่วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา

ท่องเทีย่ว เช่น การเป็นแหล่งสนิคา้ทีน่่าสนใจ ราคาถูก ฯลฯ 

 

 แนวคดิขา้งต้นสอดคลอ้งกบั แดนน์ (O.M.S. Dann, อ้างถงึใน สมชาต ิสุกฤตยานันท์, 

2533: 16) ที่ได้กล่าวถึงสาเหตุของการท่องเที่ยวไว้ โดยแยกพื้นฐานของการจูงใจออกเป็น 2 

แนวทาง คอื 

 1.  การท่องเทีย่วเกดิขึน้เพื่อแสวงหาสิง่ทีค่ลา้ยเป็นการใหร้างวลัตวัเอง หรอืต้องการที่

จะได้เรยีนรู้ประสบการณ์ทางวฒันธรรมอื่นๆ เป็นความต้องการที่จะพกัผ่อนหรอืผ่อนคลาย

ความตงึเครยีด 

 2.  การท่องเที่ยวที่เกดิขึน้เพื่อเป็นการหลกีหนี คอืปลกีตวัออกไปจากความจําเจของ

สิง่แวดล้อมในชวีติประจาํวนั หรอืหลบหนีจากปัญหาความวุ่นวาย ความลําบากใจ แมก้ารหลกี

หนีนัน้จะเป็นการหลกีหนีเพยีงชัว่คราวกต็าม 

 

 อาจสรุปไดว้่าปัจจยัทีท่ําใหเ้กดิการเดนิทางไปท่องเทีย่วม ี2 ประการ คอื ปัจจยัภายใน 

หมายถงึ สาเหตุหรอืมูลเหตุจูงใจทีม่าจากตวันักท่องเที่ยวเองที่ต้องการพกัผ่อนหรอืความพงึ

พอใจจากการท่องเที่ยว และปัจจยัภายนอก หมายถงึ สาเหตุหรอืปัจจยัที่มากระทบหรอืสรา้ง

ความต้องการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้น ปัจจยัภายนอกหรอืปัจจยัดึงดูด จดัเป็นปัจจยัที่

ผู้ประกอบการด้านที่พกัสามารถสรา้งขึ้นเองได้ โดยอาศยักระบวนการสื่อสาร มาสรา้งความ

ต้องการด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการนําเสนอสิ่งที่น่าสนใจหรอืจุดเด่นของ
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สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพื่อก่อให้เกดิปัจจยัผลกัดนั หรอืความอยากรูอ้ยากเหน็ และเมื่อความ

อยากรูอ้ยากเหน็ไดร้บัการสนองตอบกจ็ะสรา้งความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ 

สรุปได้ว่าปัจจัยทัง้สองข้างต้นต่างก็มีความเกี่ยวพันกันในลักษณะตัวเสริมกําลัง 

(REINFORCEMENT) ของกนัและกนักล่าวคอื ปัจจยัดงึดดู (ปัจจยัภายนอก) เป็นสิง่เสรมิกําลงัที่

ทาํใหเ้กดิปัจจยัผลกัดนั (ปัจจยัภายใน) ในขณะเดยีวกนัปัจจยัผลกัดนักเ็ป็นสิง่เสรมิกําลงัทีท่ําให้

เกดิปัจจยัดงึดดูดว้ย 

 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนักท่องเท่ียว 

 การศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคของนักท่องเที่ยว เป็นการศกึษาพฤตกิรรมความต้องการ

ทีเ่กดิจากปัจจยัต่างๆทัง้ทีเ่กดิจากตวันกัท่องเทีย่วและเกดิจากสภาวะแวดลอ้มของนักท่องเทีย่ว

ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวและทําให้นักท่องเที่ยวได้รบัความพงึพอใจสูงสุด (ฉลองศร ีพมิล

สมพงศ,์ 2542: 35-45) 

 ปัจจยัที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวจะมผีลทําให้นักท่องเที่ยวมคีวามต้องการและ

พฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน การเลือกซื้อรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวก็

แตกต่างกนัไปดว้ย ปัจจยัต่างๆน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

 1.  ปัจจยัภายใน (Personal Factors/ Internal Variables) เป็นปัจจยัเชงิจติวทิยาทีเ่กดิขึน้

ภายในตวันกัท่องเทีย่วแต่ละคน ไดแ้ก่ 

      1.1  ความจาํเป็น ความต้องการและแรงจงูใจ (Needs, Wants and Motivation) ความ

จาํเป็น (Needs) สามารถเป็นไปไดท้ัง้ร่างกายและจติใจ เช่น การพกัผ่อนหย่อนใจ การไดเ้รยีนรู้

สิง่ต่างๆเพื่อความรอบรูท้นัสมยั เป็นสิง่ทีน่กัท่องเทีย่วมคีวามต้องการ (Wants) แต่อาจเป็นไปได้

ทัง้ที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว นักการตลาดต้องสร้างความต้องการในความจําเป็นนัน้ด้วยการสร้าง

แรงจงูใจ (Motives) อนัไดแ้ก่ 

          ก.  แรงจูงใจดา้นกายภาพและจติวทิยา (Physical and Psychological Motives) 

คอื ความตอ้งการพกัผ่อนทัง้ทางกายและใจ 

          ข.  แรงจูงใจด้านวฒันธรรมและการศึกษา (Cultural/ Personal Education 

Motives) คอื ความอยากรูอ้ยากเหน็ผู้คน สถานที่ ศลิปะวฒันธรรม ความรู ้วทิยาการ และสิง่

แปลกๆใหม่ๆ  

          ค.  แรงจงูใจดา้นสงัคม (Social/ Interpersonal/ Ethnic Motives) คอื การไปพบปะ

เยีย่มเยอืนเพื่อนฝงู ญาตพิีน้่องหรอืคนรูจ้กัต่างๆ (Visiting Friends and Relatives: VFR) และการ

ไดพ้บมติรใหมต่่างชาต ิต่างภาษา ต่างศาสนาและวฒันธรรม 
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          ง.  แรงจงูใจดา้นการงานและธุรกจิ (Business/ Work Related Motives) คอื การ

เดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ หรือติดต่อธุรกิจ การประชุม สัมมนา โดยมีลักษณะของการ

ท่องเทีย่วผสมผสานอยูด่ว้ย 

          จ.  แรงจูงใจด้านการบนัเทิงและสิ่งเพลิดเพลนิ (Entertainment/ amusement/ 

Pleasure/ Pastime Motives) คอื การไดไ้ปเที่ยวสวนสนุก สวนสตัว ์หรอืงานตามเทศกาลหรอื

วาระพเิศษต่างๆรวมทัง้ไดช้มทศันียภาพและการจบัจา่ยใชส้อยซือ้ของทีร่ะลกึต่างๆ 

          ฉ.  แรงจูงใจด้านศาสนา (Religious Motives) คอื การไปร่วมทําบุญ แสวงบุญ

หรอืประกอบพธิกีรรมทางศาสนาตามศาสนสถานต่างๆ 

                ช.  แรงจงูใจในดา้นสถานภาพและเกยีรตภิูม ิ(Prestige and Status Motives) คอื 

การไดร้บัการยอมรบัในสถานภาพหรอืเกยีรตภิูมวิ่าไดเ้คยเดนิทางไปในทีต่่างๆมาแลว้ หรอืเคย

ร่วมกจิกรรมที่สําคญั เช่น การประชุม สมัมนา พธิเีฉลมิฉลอง หรอืร่วมในเหตุการณ์สําคญัใน

ต่างแดนมาแลว้ 

ความต้องการต่างๆของบุคคล จดัเป็นแรงจูงใจสําคญัที่ส่งผลให้มนุษยม์พีฤตกิรรมที่

ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัลําดบัความต้องการ (Hierachy of Needs) จากทฤษฎกีารจูงใจของ   

มาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation) ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึสิง่จงูใจทีท่ําใหบุ้คคลแต่ละคนแสดง

พฤตกิรรมการบรโิภคทีแ่ตกต่างกนัออกมา 

 

ทฤษฎีการจงูใจของมาสโลว ์ 

 มาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการ (Hierachy of Needs) ทีท่าํใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมใน

การบรโิภคทีต่่างกนั ออกเป็น 5 ขัน้ ดงัน้ี 

  1.  ความต้องการทางกายภาพ (Physical Needs) เป็นความต้องการพืน้ฐานทาง

ร่างกายในการดํารงชวีติ เช่น อาหาร น้ํา อากาศ ที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค การ

พกัผ่อน เป็นตน้ 

  2.  ความต้องการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการให้ชวีติ 

ร่างกายและทรพัย์สินปลอดจากภยัต่างๆ มคีวามมัน่คงและอบอุ่นใจ ทัง้การพกัอาศัย การ

ทาํงาน การเดนิทาง และอื่นๆ 

  3.  ความต้องการได้รบัการยอมรบัในสงัคม (Belonging/ Social Needs) เป็น

ความต้องการที่จะไดร้่วมและไดร้บัการยอมรบัเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม ไดใ้หแ้ละไดร้บัความรกั

จากบุคคลต่างๆทีแ่วดลอ้มอยูใ่นสงัคมเดยีวกนั 
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  4.  ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการมี

ชื่อเสยีง มคีวามรู ้ความสามารถ เกยีรตภิูม ิมศีกัดิศ์ร ีมสีถานภาพสูง ได้รบัการยกย่อง เป็นที่

รูจ้กั ยอมรบันบัถอืของสงัคม 

  5.  ความต้องการไดร้บัความสําเรจ็สูงสุดในชวีติ (Self- Actualization Needs) 

เป็นความต้องการบรรลุความสําเรจ็ตามความนึกคดิที่ได้ปรารถนาไวสู้งสุดในชวีติ เช่น การได้

เป็นผูนํ้าประเทศ การไดเ้ป็นเจา้ของธุรกจิระดบัโลก เป็นต้น ความต้องการน้ีเป็นความต้องการ

พเิศษขัน้สงูสุดของชวีติ ทีอ่าจไมส่ามารถสนองใหเ้ป็นจรงิได ้

 

แผนภมิูท่ี 1 

แสดงลาํดบัความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวทฤษฎขีองมาสโลว ์

(ศุภวงศ ์โหมวานิช, 2543: 36) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ 

(การไดช่ื้อวา่ ไดเ้ดินทางไปท่องเท่ียวหรือร่วมในกิจกรรมท่ีมีเกียรติหรือมีช่ือเสียง) 

การตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ 
(การไดบ้รรลุความตอ้งการในการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตนเองใฝ่ฝันมาตลอดชีวติ) 

ความตอ้งการการยอมรับในสังคม 

(การไดร่้วมเดินทางไปท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ หรือการไดท่้องเท่ียวตามอยา่งเพ่ือน) 

ความตอ้งการความปลอดภยั 

(การไดรั้บความมัน่คง ปลอดภยั จากภยนัตรายต่างๆ) 

ความตอ้งการทางกายภาพ 

(การมีอาหาร นํ้ า อากาศ  ท่ีพกัท่ีสะอาด) 
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โดยทฤษฎกีารจงูใจของมาสโลวม์ขีอ้สมมตุฐิานดงัน้ี 

1.  มนุษยม์คีวามตอ้งการอยูเ่สมอและไมส่ิน้สุด ถา้ความตอ้งการใดไดร้บัการ 

ตอบสนองแลว้ความตอ้งการอยา่งอื่นกจ็ะเขา้มาแทนที ่

2.  ความตอ้งการของมนุษยม์กีารเรยีงลาํดบัความสําคญัจากมากไปหาน้อย  

เมื่อความต้องการระดบัตํ่าได้รบัการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดบัสูงก็จะถูกเรยีกรอ้งให้

ตอบสนองทนัท ี

3.  มนุษยจ์ะแสวงหาความตอ้งการทีส่าํคญัทีสุ่ดหรอืมากกว่าก่อน และจะสนใจ 

ความตอ้งการทีม่คีวามสาํคญัรองลงมาในลาํดบัต่อไป 

 

      1.2  การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการทีม่นุษยม์ต่ีอสิง่ต่างๆรอบตวั โดยขึน้อยู่

กบัปัจจยัภายในคอื ความเชื่อ ประสบการณ์ อารมณ์ ฯลฯ และปัจจยัภายนอก คอื การไดร้บัการ

กระตุน้จากประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั  

      1.3  การเรยีนรู ้(Learning) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงความเขา้ใจอนัมผีลมาจาก

ประสบการณ์ ทีอ่าจทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดว้ย การเรยีนรูข้องมนุษยเ์กดิจากการ

ตอบสนอง (Response) เมื่อได้รบัสิง่กระตุ้น (Stimulus) ตามทฤษฎสีิง่กระตุ้น-การตอบสนอง 

(Stimulus-Response Theory) การสื่อสารที่ได้ผลจงึต้องอาศยัการกระตุ้นด้วยความถี่เพื่อให้

ผูบ้รโิภคเกดิการตอบสนอง 

      1.4  บุคลกิภาพ (Personality) หมายถงึลกัษณะเด่นเฉพาะบุคคล อนัเกิดมาจาก

ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ การเรยีนรู้และการรบัรู้ ที่สะท้อนออกมาเพื่อตอบสนองต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

      1.5  รปูแบบการดํารงชวีติ (Life Style) หมายถงึ พฤตกิรรมการดํารงชวีติ เช่น การ

เลอืกบรโิภคสนิคา้ บางคนชอบซือ้สนิค้าจาํนวนมากๆ บางคนซื้อเฉพาะทีจ่าํเป็น การเลอืกการ

เดนิทาง บางคนชอบเดนิทางเอง บางคนชอบเดนิทางเป็นหมู่คณะ รูปแบบการดํารงชวีติจะ

ควบคู่ไปกบัค่านิยม (Values) ของคนๆนัน้ด้วย เช่น นิยมสนิค้าต่างประเทศ นิยมสนิค้าไทย 

นิยมการท่องเทีย่วในประเทศ นิยมการท่องเทีย่วต่างประเทศ เป็นตน้ 

      1.6  แนวคดิเกี่ยวกบัตวัเอง (Self Concept) หมายถงึ ความคดิหรอืความเขา้ใจ

ภายในตวัเอง อนัเกดิพรอ้มๆกบัการเรยีนรู ้(Perception) ประกอบดว้ย 

           ก.  แนวคดิเกี่ยวกบัตนเองที่แท้จรงิ (Real Self) เป็นความเขา้ใจตนเองอย่าง

แท้จริงว่ามนิีสัยหรอืความชอบอย่างไร เช่น ชอบท่องเที่ยวโบราณสถานเพราะได้ศึกษา

ประวตัศิาสตร ์ชอบท่องเทีย่วธรรมชาตเิพราะไดพ้กัผ่อน คลายความตงึเครยีด เป็นตน้ 
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           ข.  แนวคดิของตนเองในอุดมคต ิ(Ideal Self Concept) เป็นความนึกคดิทีต่นเอง

อยากเป็นหรอืมคีนเข้าใจตนเองเป็นเช่นนัน้ แล้วแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัแนวคดินัน้ 

เช่น การเดนิทางไปชอ้ปป้ิงทีป่ระเทศฝรัง่เศสทุกปี เพราะคดิว่า เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความทนัสมยั

และความรํ่ารวย 

           ค.  แนวคดิของตนเองที่คดิว่าบุคคลอื่นมองตนเองที่แท้จรงิ (Reference-Group 

Self Concept) เป็นภาพตามทีบุ่คคลคดิว่าคนอื่นมองตนเอง เช่น คดิว่าคนอื่นมองว่าตนเดนิทาง

ท่องเทีย่วเพราะตอ้งการการพกัผ่อน 

           ง.  แนวคิดของตนเองที่ต้องการให้บุคคลอื่นคดิเกี่ยวกับตนเอง (Self-Image 

Concept) เป็นภาพทีบุ่คคลต้องการให้คนอื่นคดิถงึตนเองในแง่ใดแง่หน่ึง เช่น ต้องการใหค้นอื่น

มองว่าการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศทําใหต้นเองเป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

           แนวความคดิต่างๆเหล่าน้ี มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อบรกิารการท่องเที่ยว เช่น 

การเดนิทางโดยเรอืสําราญอนัหรหูรา การเลอืกที่พกัแรมเป็นโรงแรมชัน้หน่ึง การเดนิทางเพื่อ

ไปชมงานแสดงศลิปะ ละครเพลง หรอืชมการแขง่ขนักฬีาระดบัโลก เป็นตน้ 

      1.7 ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรยีนรู้ในการ

ตอบสนองต่อสิง่กระตุน้ไปในทศิทางทีส่มํ่าเสมอหรอืความรูส้กึนึกคดิทีม่ต่ีอสิง่หน่ึงสิง่ใด ทศันคติ

มอีทิธพิลอย่างยิง่ต่อการรบัรูแ้ละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของนักท่องเทีย่ว และสามารถบดิเบอืนได้

จากทศันคตทิีเ่กดิจากประสบการณ์ เช่น การเดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศหน่ึงแลว้ถูกโจรกรรม 

จงึเกดิทศันคตทิี่ไม่ดต่ีอประเทศนัน้ อาจบอกว่า ประเทศนัน้ไม่สวยงาม อากาศไม่ด ีอาหารไม่

อร่อย นอกจากน้ีทัศนคติอาจเกิดจากการบอกกล่าวของกลุ่มอ้างอิงต่างๆ เช่น สื่อมวลชน 

ครอบครวั เพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ การเปลีย่นทศันคตติอ้งใชเ้วลาและเครือ่งมอืในการสื่อสารมาก 

และตอ้งทาํการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

 2.  ปัจจยัภายนอก (Interpersonal Factors/ External Variables) เป็นปัจจยัแวดลอ้มเชงิ

สงัคมวทิยาทีม่อีทิธพิลต่อนกัท่องเทีย่วแต่ละคน ไดแ้ก่ 

      2.1  วฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย (Culture and Subculture) วฒันธรรมเป็นเครื่อง

ผูกพันคนในสังคมให้อยู่รวมกันอย่างมแีบบแผนเดียวกัน ประกอบด้วย ความเชื่อ ค่านิยม 

ทศันคต ิอุปนิสยั ประเพณ ีขนบธรรมเนียมและพฤตกิรรมของบุคคล โดยวฒันธรรมสามารถแบ่ง

ออกเป็น 

           ก.  วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นสิง่ที่กําหนดพฤตกิรรมการบรโิภคของ

บุคคล เพราะเป็นสิง่ที่หล่อหลอมลกัษณะนิสยัและความคดิของคนในสงัคม เช่น คนไทยชอบ

ความสะดวกสบาย ชอบความหรหูรา รกัพวกพอ้ง ซึง่ลกัษณะเหล่าน้ีจะมอีทิธพิลต่อการบรโิภค

ดว้ย เช่น ชอบใชบ้รกิารการจดัการท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบเบด็เสรจ็มากกว่าการเดนิทางเอง 
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           ข.  วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมพื้นฐานแต่มี

ลกัษณะพเิศษแตกต่างกนัไปตามกลุ่มสงัคมแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเชื้อชาต ิกลุ่มศาสนา กลุ่มสี

ผวิ และกลุ่มทีม่พีืน้ทีท่างภมูศิาสตรต่์างกนั 

      2.2  ชัน้ของสงัคม (Social Classes) เป็นการจดัลําดบับุคคลในสงัคมออกเป็นกลุ่มทีม่ ี

ลกัษณะคล้ายคลงึกนั จากระดบัสูงไประดบัตํ่า โดยอาศยัความแตกต่างทางด้านอาชพี ฐานะ 

รายได ้ชาตกิําเนิด สถานทีอ่ยูอ่าศยั ระดบัการศกึษา ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน และบุคลกิลกัษณะ

ของบุคคล ชนชัน้ทางสงัคมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ชนชัน้ระดบัสูง (Upper Class) ชนชัน้

ระดบักลาง (Middle Class) และชนชัน้ระดบัล่าง (Low Class) 

      2.3  กลุ่มอ้างองิ (Reference Groups) เป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลต่อความคดิเหน็ ทศันคต ิ

ค่านิยม การดําเนินชีวิต และพฤติกรรมในการบริโภคของบุคคล เพราะสามารถทําให้เกิด

แนวความคดิโน้มเอียง คล้อยตามได้ โดยกลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มปฐมภูม ิ

ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อนสนิท กลุ่มทุตยิภูม ิไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมอาชพี บุคคลต่างๆที่

ตดิต่อในสงัคม 

      2.4  ผูนํ้าความคดิเหน็ (Opinion Leaders) เป็นกลุ่มคนทีบุ่คคลใหค้วามเชื่อถอืว่าเป็น

ผู้รู้ มปีระสบการณ์ หรอืมคีวามชํานาญ เป็นที่ยอมรบัทัว่ไป ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 

สื่อมวลชน องคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อเสยีง ผูท้รงคุณวุฒ ิเป็นตน้ 

         2.5  ครอบครวั (Family) เป็นกลุ่มบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งโดยกําเนิด ทัง้ทาง

สายเลอืดและการแต่งงาน มกีารตดิต่อสื่อสาร อบรมเลีย้งดู และใหค้ําแนะนําปรกึษา ตลอดจนมี

ส่วนในการพฒันาชวีติของบุคคลนัน้ ทาํใหค้่านิยมและทศันคตถิูกหล่อหลอมไปในทางเดยีวกนั 

 

กระบวนการการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 กระบวนการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว มีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้อื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 

 1.  ความรูส้กึตอ้งการ (Felt Need) หมายถงึ ความรูส้กึต้องการเดนิทางไปท่องเทีย่วหรอื

พกัผ่อนตามสถานทีต่่างๆ 

 2.  พฤตกิรรมก่อนการซื้อ (Pre-purchase) หมายถึง กระบวนการการเรยีนรูก่้อนการ

ตดัสนิใจ ซึง่กระบวนการการใชเ้วลาและพฤตกิรรมก่อนการซือ้ผลติภณัฑท์างการท่องเทีย่วน้ีจะ

ขึ้นอยู่กับลกัษณะบุคลิกของนักท่องเที่ยว และวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งสามารถแบ่ง

กระบวนการก่อนการตดัสนิใจซือ้น้ีออกไดเ้ป็น 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

      2.1  การรบัรู ้(Awareness) หมายถงึ การรบัรูว้่ามสีถานที ่แหล่งท่องเทีย่วหรอืทีพ่กั

นัน้ๆอยูใ่นความรูส้กึนึกคดิ 
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      2.2  การแสวงหาขอ้มูลและความเขา้ใจ (Knowledge) หมายถงึ ขอ้มูลหรอืความรู้

เกีย่วกบัสถานทีท่่องเทีย่วหรอืทีพ่กันัน้ๆ 

      2.3  ความชอบ (Liking) หมายถงึ ความรูส้กึที่มต่ีอขอ้มูลหรอืความรู้เกี่ยวกบั

สถานทีท่่องเทีย่วหรอืทีพ่กันัน้ๆ 

      2.4  ความชอบมากกว่า (Preference) หมายถงึ ความรูส้กึเปรยีบเทยีบกบัสถานที่

ท่องเทีย่วหรอืทีพ่กัอื่นๆ 

      2.5  ความเชื่อมัน่ (Conviction) หมายถึง การตดัสนิใจว่า ต้องการเดนิทางไป

ท่องเทีย่วหรอืพกัผ่อนในสถานทีน่ัน้ๆ 

      2.6  การซื้อ (Purchase) หมายถงึ การซือ้ผลติภณัฑท์างการท่องเทีย่วของสถานที่

นัน้ๆ 

 

แผนภมิูท่ี 2 

แสดงกระบวนการก่อนการซือ้ของผูบ้รโิภค 

(ศุภวงศ ์โหมวานิช, 2543:42) 

 

 

  

  

 

 

 3.  การตดัสนิใจซือ้ (Purchasing Decision) เป็นขัน้ตอนของการตดัสนิใจ ซึง่นักท่องเทีย่ว

จะต้องคํานึงถงึปัจจยัต่างๆมากมาย เช่น งบประมาณ ราคาของผลติภณัฑ ์รปูแบบและรายการ

ท่องเทีย่ว การเลอืกบรษิทัท่องเทีย่ว จาํนวนวนั และวนัทีท่ีเ่ดนิทาง เป็นตน้ 

 4.  พฤตกิรรมการใช ้(Use Behavior) หมายถงึ การเดนิทางท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 

การไดพ้บเหน็สิง่ต่างๆ การไดเ้ขา้พกัอาศยั ความสนใจและการใชเ้วลากบักจิกรรมการท่องเทีย่ว 

 5.  ความรูส้กึหลงัการซื้อ (Post Purchase Feeling) หมายถงึ ความรูส้กึหลงัจากการ

ท่องเทีย่วแลว้ มคีวามพอใจหรอืความประทบัใจในการเดนิทาง บรกิารที่ได้รบั สถานทีท่ี่ได้ไป 

กจิกรรมทีไ่ดร้่วมทํา และเพื่อนร่วมทางหรอืผูค้นทีไ่ด้พบปะระหว่างการเดนิทาง ความรูส้กึหลงั

การซื้อน้ี จะเป็นสิง่สําคญัที่ในการตดัสนิใจเลอืกเดนิทางในครัง้ต่อไป และยงัเป็นแหล่งขอ้มูล

อา้งองิทีส่าํคญัสาํหรบันกัท่องเทีย่วอื่นๆทีย่งัไม่เคยซือ้ผลติภณัฑก์ารท่องเทีย่วหรอืไปท่องเทีย่ว

ในสถานทีท่่องเทีย่วนัน้ๆดว้ย 

การรับรู้ 

Awareness 

การแสวง 

หาขอ้มูล 

Knowledge 

ความชอบ 

Liking 

ความชอบ

มากกวา่ 

Preference 

ความ

เช่ือมัน่ 

Conviction 

การซ้ือ 

Purchase 
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2).  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 

การสื่อสารเกดิขึ้นมาพร้อมๆกบัการดํารงชวีติของมนุษย ์มนุษย์ได้ต่อสู้กบัธรรมชาติ

และดิน้รนเพื่อการมชีวีติอยูร่อด โดยใชก้ารสื่อสารเป็นเครือ่งมอืช่วยใหท้าํสิง่ต่างๆบรรลุไดต้ามที่

ตัง้ใจ มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัได้เป็นชนเผ่า เป็นสงัคม เป็นประเทศชาต ิกด็้วยการสื่อสารระหว่างกนั

เพื่อความเขา้ใจรว่มกนั สรา้งจดุมุง่หมายร่วมกนัไดโ้ดยการสื่อสาร การสื่อสารจงึเป็นเครื่องมอืที่

มนุษยใ์ชเ้พื่อสรา้งและพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

การสื่อสารเพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ถอืเป็นการสื่อสารเพื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ 

และเพื่อจูงใจผู้รบัสารให้เกดิพฤตกิรรมการเดนิทางไปท่องเที่ยวตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร 

เมือ่พจิารณาลกัษณะของการใหบ้รกิารดา้นทีพ่กัแลว้ ทีพ่กักเ็ปรยีบเสมอืน สนิคา้ชนิดหน่ึง โดย

เป็นสนิคา้ทีข่ายความสวยงามของสถานที่แวดล้อม ความสะดวกสบาย ความใกล้ชดิธรรมชาต ิ

ตลอดจนการให้บรกิารที่อบอุ่น เป็นกนัเอง การขายหรอืสื่อสารไปยงัผู้ซื้อหรอืนักท่องเที่ยวให้

ทราบถงึคุณลกัษณะเด่นๆเหล่าน้ีได้นัน้ ผู้ประกอบการด้านที่พกัต่างเลอืกใช้การโฆษณา และ

ประชาสมัพนัธเ์ป็นกลยทุธส์าํคญัในการนําเสนอขอ้มลูต่างๆใหน้ักท่องเทีย่วไดร้บัทราบ และเกดิ

ความตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืเกดิความตอ้งการทีจ่ะเดนิทางมาพกัผ่อนนัน่เอง  

 

การโฆษณาและประชาสมัพนัธน้ี์จดัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการสื่อสารโดยทัว่ไปที่มี

องคป์ระกอบทีส่าํคญั ดงัน้ี (สมชาต ิสุกฤตยานนัท,์2533:4-5) 

S_______________M_______________C________________R________________E 

 

เมื่ อ นําองค์ประกอบที่สําคัญข้างต้นมาประยุกต์ ใช้กับ เรื่ อ งของการโฆษณา

ประชาสมัพนัธด์า้นการใหบ้รกิารทีพ่กั จงึมลีกัษณะ ดงัน้ี 

SOURCE (S) หมายถงึ ผูป้ระกอบการดา้นการใหบ้รกิารทีพ่กั 

                ประเภทรสีอรต์ทีต่อ้งการสื่อสารกบันกัท่องเทีย่วใน 

ฐานะผูใ้หบ้รกิารสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ 

 MESSAGE (M)  หมายถงึ ขอ้มลู ขา่วสารหรอืสิง่ต่างๆที ่S ตอ้งการจะส่งหรอื 

สื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รบัทราบ และรบัรู้เพื่อให้

เกดิปฏกิริยิาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 CHANNEL (C)  หมายถงึ ช่องทางหรอืสื่อ ที ่S พจิารณาว่าเหมาะสมและ 

เลือกใช้เพื่อส่ง M ไปยงันักท่องเที่ยว (ในที่น้ี คือ 

อนิเทอรเ์น็ต) 

 

 RECEIVER (R)  หมายถงึ ผูร้บัสารหรอืนกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นเป้าหมายในการรบั 
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ขา่วสาร M ต่างๆ โดยผ่านสื่อ C 

 EFFECT (E)  หมายถงึ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้และทาํให ้S ทราบว่า การโฆษณา 

หรือประชาสัมพันธ์นั ้น ประสบความสําเร็จหรือ

ลม้เหลว ซึง่ S จะทราบไดจ้ากอตัราการเพิม่หรอืลดลง

ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ หลังจากที่มีการ

โฆษณาประชาสมัพนัธแ์ลว้ 

 

การส่ือสารเพ่ือการจงูใจ 

การสื่อสารเพื่อการจูงใจ ถอืว่าเป็นการสิง่สําคญัที่มบีทบาทต่อการกระตุ้นใหค้นเปิดตวั

เองสู่ข่าวสารข้อมูลจากภายนอก สนใจ เข้าใจ และนํามาช่วยในการตัดสินใจหรือช่วยเป็น

แรงผลกัดนัให้เกดิการเรยีนรู ้มแีนวโน้มที่จะยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและการกระทําให้ทนักบั

สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั การจูงใจเกดิขึน้จากกระบวนการของการถ่ายทอดข่าวสารจากผู้ส่ง

สารไปยงัผู้รบัสารโดยผ่านสื่อ เป็นกระบวนการ ซึ่งถือเป็นสภาพการเคลื่อนไหว (Dynamic) 

ดําเนินต่อไป (On going) เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Ever-Charging) อย่างต่อเน่ือง โดย

องคป์ระกอบต่างๆลว้นแลว้แต่มคีวามสมัพนัธก์นัและมผีลกระทบซึง่กนัและกนั  

วลิเบอร ์ชแรมม ์(Wilbur Schramm อ้างถงึใน มารนี รตันฤทธกุิล, 2542) ได้อธบิาย

กระบวนการสื่อสาร ซึ่งสามารถใช้อธบิายได้ทัง้การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารกลุ่ม 

กล่าวคอื การสื่อสารจะประกอบไปดว้ย ผูส้่งสาร (source) ผูเ้ขา้รหสั (encoder) สญัญาณ (signal) 

ผู้ถอดรหสั (decoder) และผู้รบัสาร (destination) ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งสารและผู้

เข้ารหสัสามารถรวมอยู่ในตวัคนๆเดียวได้ ในขณะเดยีวกนัผู้ถอดรหสักบัผู้รบัสารก็สามารถ

รวมอยู่ในตวัคนอีกคนหน่ึงได้เช่นกนั ส่วนสญัญาณก็คอื ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ชแรมม ์ยงั

อธบิายอกีว่า ในการสื่อสารหากบุคคลทัง้สองฝ่ายมขีอบเขตของประสบการณ์ร่วมกนั (common 

field of experience) การสื่อสารกจ็ะสะดวกขึน้ ในทางตรงขา้ม หากทัง้สองฝ่ายไม่มขีอบเขตของ

ประสบการณ์รว่มกนัเลย การสื่อสารกจ็ะเกดิขึน้ไดย้าก  

ดงันัน้การทีจ่ะเกดิกระบวนการจงูใจขึน้ได ้จงึตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั คอื 

1. ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการจงูใจ ไดแ้ก่ 

1.1  แหล่งขา่วสารการจงูใจ (ผูจ้งูใจ) ในการศกึษาน้ี ไดแ้ก่ การโฆษณารสีอรต์ซึง่ม ี

บุคคลเป็นผูส้่งสาร 

1.2  ผูร้บัขา่วสารการจงูใจ (ผูถู้กจงูใจ) ในการศกึษาน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค หรอื 

นกัท่องเทีย่ว 

1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจงูใจ ไดแ้ก่ 
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2.1  ตวัขา่วสารทีใ่ชใ้นการจงูใจ 

2.2  ช่องทางหรอืวธิกีารจงูใจ 

2.3  เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ช่วยในการจงูใจ 

โดยทัว่ไปนัน้วตัถุประสงคใ์นการสื่อสารเพื่อการจงูใจทางโฆษณา จะประกอบดว้ย 

องคป์ระกอบ 3 ประการของการเกดิทศันคตทิีด่ ี(Attitude) ของผูบ้รโิภคดงัน้ี 

 1.  เพื่อสรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจ (Cognitive Component) หมายถงึ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดรู้จ้กั

หรอืเกดิความรูส้กึเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์คุณสมบตัหิรอืประโยชน์ของผลติภณัฑ ์เป็นการสรา้งการ

รบัรูข้องผู้บรโิภคต่อผลติภณัฑข์องผูข้าย (Brand Awareness) ซึง่โดยทัว่ไปแลว้การสื่อสารเพื่อ

การจงูใจมกัจะไม่สามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดใ้นทนัท ีแต่อาจ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคดิ โดยอาศยัการสร้างความเข้าใจ อนัเป็นพื้นฐาน

สาํคญัใหก้บัการสื่อสารเพื่อจงูใจครัง้ต่อๆไป จนเกดิเป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในทีสุ่ด 

 2.  เพื่อสรา้งให้เกดิความรูส้กึ (Affective Component) หมายถงึ เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิ

ความรูส้กึชอบ พอใจ เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์บรกิารหรอืองคก์ร  

 3.  เพื่อสรา้งใหเ้กดิพฤตกิรรม (Co native Component) หมายถงึ เพื่อใหผู้้บรโิภคเกดิ

ความตอ้งการซือ้ ตดัสนิใจซือ้ หรอืเกดิพฤตกิรรมในการซือ้ 

 

ภาษากบัการโน้มน้าวใจ 

 “สาร” เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ดในการโน้มน้าวใจ เพราะเป็นสาระทีผู่ส้่งสารส่งออก

ไปยงัผูร้บัสาร การโน้มน้าวใจในฐานะกระบวนการสื่อสารนัน้ สิง่สําคญัทีจ่ะถ่ายทอดความหมาย

ภายในความคิดของผู้ส่งสารไปยงัผู้รบัสารได้ คอื ตวัสาร ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสญัลกัษณ์ที่

รวมอยูด่ว้ยกนัอยา่งมรีะเบยีบ กฎเกณฑแ์ละมคีวามหมายสาํหรบัผูร้บัสาร 

 เมื่อพจิารณาการสื่อสารในแง่มุมของการถ่ายทอดสารโดยอาศยัสญัลกัษณ์จะสามารถ

แบ่งการสื่อสารในการเขยีนออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

 1.  การสือ่สารเชงิวจันะ (Verbal communication) หมายถงึ การสื่อสารโดยใชถ้้อยคําหรอื

เลขจาํนวน อาจอยูใ่นรปูภาษาเขยีนหรอืภาษาทางคณติศาสตร ์

 2.  การสือ่สารเชงิอวจันะ (Nonverbal Communication) หมายถงึ การสื่อสารโดยใช้

สญัลกัษณ์อื่นทีไ่มใ่ชถ้อ้ยคาํในการเขยีน แบ่งออกไดด้งัน้ี 

         2.1  วตัถุภาษา (Objectics) หมายถงึ ภาษาทีเ่กดิจากการใชแ้ละการเลอืกวตัถุมา

ใชเ้พื่อแสดงความหมายในการสื่อสาร ซึง่รวมถงึสิง่ของทุกขนาดทุกลกัษณะ เช่น ภาพ ตลอดจน

สญัลกัษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายจราจร ธง เป็นตน้ 
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         2.2  ปรภิาษา (Paralanguage) หมายถงึ ภาษาทีเ่กดิจากการใชส้ิง่ประกอบถ้อยคํา 

ซึง่สามารถบอกความหมายไดใ้นการเขยีน ไดแ้ก่ 

    2.2.1  ยตัภิงัค ์(Hyphen) คอื เครือ่งหมาย – 

    2.2.2  การแบ่งตอนในการเขยีน (Paragraph) อาจแบ่งดว้ยการยอ่หน้า 

    2.2.3  การแยกประโยคออกจากกนั (Space) อาจแบ่งดว้ยการเวน้วรรค 

    2.24  การเน้นความสาํคญัของขอ้ความ (Underline) อาจเน้นดว้ยการขดีเสน้ใต้

หรอืใส่เครือ่งหมายคาํพดู 

   2.25  การใชต้วัพมิพท์ีม่เีสน้ตวัอกัษรหนาหรอืดํากว่าตวัอกัษรธรรมดาทัว่ไปที่

มเีสน้ตวัอกัษรบางกว่า หรอื bold face 

 ทัง้การสื่อสารเชงิวจันะและการสื่อสารเชิงอวจันะไม่สามารถแยกออกจากกนัได้โดย

เดด็ขาด ทัง้น้ีกเ็พื่อประโยชน์ในการการถ่ายทอดสารทีม่ปีระสทิธผิล เพราะการสื่อสารเชงิวจันะ

มุง่ใหค้าํบอกเล่า (Information) ส่วนการสื่อสารเชงิอวจันะมุ่งใหค้ําอธบิายเพิม่เตมิ (Explanation) 

ทาํใหผู้ร้บัสารเขา้ใจสารยิง่ขึน้ 

ดงันัน้ ในการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ถา้ผูส้่งสารไดท้าํการศกึษาและมกีารวางแผนการใช้

สารที่ด ีรูจ้กัเลอืกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รูจ้กัใช้เครื่องมอืหรอืตวัช่วยในการจูงใจ และ

รูจ้กักลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างด ีกจ็ะส่งผลใหก้ารสื่อสารนัน้ๆมปีระสทิธภิาพ สามารถสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจ อนัจะนําไปสู่ทศันคตทิีด่ ีส่งผลใหเ้กดิการยอมรบัและพฤตกิรรมการบรโิภคตามมา 

 

จิตวิทยาการส่ือสาร 

ในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการจูงใจและทําให้ผู้บรโิภครบัรู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ

สนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะส่งผลต่อความเชื่อ ทศันคต ิรวมไปถงึพฤตกิรรมของประชาชนผูบ้รโิภคนัน้ 

การนําเอาพื้นฐานทางด้านจติวทิยาผู้บรโิภคมาใช้ในการผลติสื่อนัน้ จงึมสี่วนช่วยให้ผู้ส่งสาร

เข้าใจถึงองค์ประกอบทางจิตใจของผู้บริโภค และสามารถสร้างสรรค์สารให้สอดคล้องกับ

องคป์ระกอบเหล่านัน้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

การสรา้งสรรคส์ารเพื่อโน้มน้าวใจโดยใช้พืน้ฐานทางจติวทิยา แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน 

คอื 

1.  ขัน้จบัความสนใจ (Capturing Attention) ลกัษณะความสนใจของมนุษยม์ทีัง้ทีเ่กดิขึน้

โดยเจตนา เช่น การอ่านหนงัสอืแนะนํา สถานทีพ่กั เพื่อเตรยีมตวัก่อนออกเดนิทาง หรอืความ

สนใจที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เช่น การหยุดมองรายละเอียดในโปสเตอร์หรอืใบปลวิเกี่ยวกับ

สถานที่พกั ซึ่งลกัษณะความสนใจเช่นน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดงันัน้ โฆษณาที่

ออกมาส่วนใหญ่จงึมกัจะมจีุดมุ่งหมายเน้นไปที่การจบัความสนใจของผู้บรโิภคแบบไม่เจตนา 
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เน่ืองจากเชื่อว่าความสนใจแบบไม่เจตนาน้ีอาจเปลี่ยนไปเป็นความสนใจอย่างแท้จรงิได้ใน

ภายหลงั 

2.  ขัน้รกัษาระดบัความสนใจ (Holding Attention) เมื่อเกดิความสนใจเบือ้งต้นขึน้แลว้

จะต้องมกีารรกัษาระดบัความสนใจนัน้ให้ได้นานที่สุด เน่ืองจากบางครัง้ความสนใจจากการใช้

ตวักระตุ้นภายนอกที่เกดิขึน้อาจถูกลมืเลอืนได้ในช่วงเวลาสัน้ๆ การใช้ตวักระตุ้นภายใน เช่น 

ความสนใจในสิง่ทีคุ่น้เคยหรอืสิง่แปลกใหมไ่มรู่จ้กั ความรูส้กึคลอ้ยตามกลุ่มสงัคม ความต้องการ

พืน้ฐานของมนุษย ์เป็นต้น จงึมสี่วนช่วยทําให้ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจในโฆษณาเหล่านัน้มากขึน้

และนานยิง่ขึ้น ดงันัน้โฆษณาที่ผลติออกมาจงึมกีารใช้ตวักระตุ้นภายในมาเป็นส่วนประกอบ

เสมอ 

3.  ขัน้สรา้งความประทบัใจ (Making Lasting Impression) ความประทบัใจของผูบ้รโิภคที่

มต่ีอโฆษณาสินค้าและบริการ อาจเกิดขึ้นได้โดยที่ผู้บริโภครู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งความ

ประทบัใจทีเ่กดิขึน้จะมหีลายระดบั หลายประเภทแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล เมื่อผู้บรโิภค

เกดิความประทบัใจต่อโฆษณาแลว้ อาจทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดใ้น

ภายหลงั เช่น การเลอืกซื้อสนิค้าและบรกิารต่างๆ และการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกิจกรรมที่รูส้กึ

ประทบัใจนัน้ๆ 

นอกเหนือจากการนําจติวทิยาผูบ้รโิภคมาใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางจติใจของ

ผูบ้รโิภคเพื่อการสรา้งสรรคง์านโฆษณาทีม่ปีระสทิธผิลต่อผูบ้รโิภคนัน้ การนําแนวคดิเรื่องความ

ตอ้งการหรอืสิง่จงูใจของมนุษยม์าประกอบในการสรา้งสาร จะช่วยเสรมิใหผู้ส้่งสารสามารถสรา้ง

สารทีเ่รา้ความสนใจของผูบ้รโิภค และกระตุ้นใหเ้กดิความต้องการทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ

ไดม้ากขึน้ดว้ย 

 

การใช้จดุเร้าใจในสาร 

ในการสื่อสารเพื่อชกัจงูใจในเรื่องใดๆนัน้ นอกจากผูส้่งสารจะต้องใหค้วามสนใจว่าจะใช้

รหสัและช่องทางใดสําหรบัส่งผ่านรหสันัน้ ยงัต้องให้ความสําคญักบั “สิง่จูงใจ” ที่เราสามารถ

นํามาใช้เป็นสาระสําคัญในเน้ือหาสาร (Message) หรือเข้ารหัสสารให้มีความหมายตาม

จุดมุ่งหมายได้อย่างสมบูรณ์ ในการสรา้งสารเพื่อจูงใจ ผู้ส่งสารจงึต้องอาศยัจุดเร้าใจในสาร 

(Message Appeals) ทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้กดิการจงูใจ เพราะพฤตกิรรมของมนุษยส์่วนใหญ่แล้ว

เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อนัเป็นความต้องการตามธรรมชาติ มนุษย์

ต้องการอาหาร น้ํา และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อความอยู่รอด นอกจากน้ี มนุษย์ยงั

ตอ้งการทีจ่ะมคีวามสมัพนัธท์างสงัคม เพื่อตอบสนองความตอ้งการในเชงิจติวทิยาอกีดว้ย 
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การใชจ้ดุเรา้ใจในการดงึดดูใจผูร้บัสารแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1.  จดุเรา้ใจทีใ่ชอ้ารมณ์ความรูส้กึของมนุษยม์าจงูใจผูร้บัสาร (Emotional Appeal) จุดเรา้

ใจทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

                       1.1  จุดเรา้ใจในเรื่องอาหาร (Food Appeal) เป็นจุดเรา้ใจทีม่รีากฐานมาจากความ

ตอ้งการดา้นอาหารและเครือ่งดื่ม ซึง่เป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์

    1.2  จุดเรา้ใจในเรื่องความสะดวกสบาย (Comfort Appeal) มนุษยม์กัจะหาความ

สะดวก สบายให้กับตนเอง ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ การใช้จุดเร้าใจจุดน้ีเพื่อแสดงถึง

ความสามารถในการสนองความตอ้งการใหก้บัผูบ้รโิภค 

    1.3  จุดเรา้ใจเรื่องความปลอดภยั (Safety Appeal) เป็นความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ ซึง่แสดงใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความปลอดภยัทีจ่ะไดร้บั 

    1.4  จุดเรา้ใจเรื่องการอยู่เหนือผู้อื่น (Vanity Appeal) เป็นธรรมชาตขิองมนุษยท์ี่

ต้องการแสดงออกถงึความเป็นผู้ชนะ การประสบความสําเรจ็ และความต้องการที่จะอยู่เหนือ

ผูอ้ื่น 

    1.5  จุดเรา้ใจเรื่องเพศ (Sex Appeal) จุดเรา้ในเรื่องน้ีมาจากความจรงิทีว่่ามนุษยย์่อม

มเีรื่องเพศเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่ปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องของเพศตรงข้าม จงึเป็น

แนวคดิในการนํามาเป็นจดุเรา้อย่างหน่ึงในการส่งสาร 

    1.6  จดุเรา้ใจในเรื่องความรกัทีพ่่อแม่มต่ีอลูก (Parental Appeal) จุดเรา้ใจในเรื่องน้ีมา

จากความจรงิทีว่่าพ่อแมย่อ่มตอ้งการใหบุ้ตรหลานของตนไดร้บัแต่สิง่ทีด่ ีๆ ในชวีติ และปราศจาก

ภยัอนัตราย 

    1.7  จุดเรา้ใจในเรื่องการยอมรบัจากสงัคม (Social – Approval Appeal) เหตุผลของ

การใชจุ้ดเรา้ใจในเรื่องน้ีคอื พืน้ฐานทางจติวทิยาทีว่่า มนุษยม์คีวามปรารถนาทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึง

ของกลุ่ม ปรารถนาที่จะมเีพื่อน เพื่อให้ไดร้บัการยกย่องชมเชย มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมที่ไม่ชอบ

อยูโ่ดดเดีย่ว และเมือ่เขา้กลุ่มมนุษยก์ป็รารถนาทีจ่ะเป็นทีย่อมรบัจากกลุ่มทีต่นเป็นสมาชกิอยู ่

    1.8  จุดเรา้ใจเรื่องการมชีวีติทีย่นืยาวและสุขภาพแขง็แรง (Want to Live longer or 

Health Appeal) มนุษยม์คีวามต้องการทีจ่ะแสวงหาความสนุกสนานให้ชวีติในรปูแบบต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็น การเล่นดนตร ีการรอ้งเพลง การเทีย่วหรอืเล่นกฬีา จุดมุ่งหมายกค็อืต้องการมชีวีติที่

ยนืยาว และมสีุขภาพแขง็แรงนัน่เอง สถานทีพ่กัผ่อนต่างๆจะนิยมใชจ้ดุเรา้จดุน้ีในการโฆษณา 

    1.9  จุดเรา้ใจดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่ (Local Culture Appeal) จุดเรา้ใจประเภทน้ีนิยม

ใช้มากในวงการท่องเที่ยว โดยใช้ลกัษณะชีวิตความเป็นอยู่ (Life style) หรอืเอกลกัษณ์

วฒันธรรมของท้องถิน่นัน้ๆ มาเป็นจุดเร้าดงึดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะเข้ามา

สมัผสั 
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  1.10  จุดเรา้ใจเรื่องปัญหาสิง่แวดลอ้ม (Environment Awareness Appeal) การใชจุ้ดเรา้

ใจจดุน้ี มาจากความตระหนักในความสําคญัของสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากการถูกทําลายจากมนุษย ์

ส่งผลใหเ้กดิปัญหาอื่นๆตามมา เป็นลกัษณะการใหช่้วยกนัรกัษาสิง่แวดลอ้ม  

2.  จดุเรา้ใจทีใ่ชเ้หตุผลมาจงูใจผูร้บัสาร (Rational Appeal) เป็นจุดเรา้ใจทีอ่าศยัสิง่ต่างๆ

ต่อไปน้ีมาแสดงในเน้ือสาร 

     2.1  หลกัฐาน (Evidence) เป็นการใชส้ารทีเ่มื่อนํามาแสดงแลว้มน้ํีาหนักและสามารถ

พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ได ้

     2.2  การใช้พยาน (Testimony) เป็นการใช้สารที่มกีารอ้างถงึผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ที่มี

ชื่อเสยีง หรอืผูท้ีน่่าเชื่อถอื โดยอาจเป็นการอา้งถงึคาํพดู ประสบการณ์ หรอืความคดิเหน็ 

     2.3  การแสดงเหตุผล (Reasoning) เป็นการดงึขอ้สรุปสําคญัๆออกจากหลกัฐานที่

ปรากฏในสารนัน้ เพื่อชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการจะเรา้ความสนใจแก่นกัท่องเทีย่วใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

แต่ในความเป็นจรงิของสถานการณ์หน่ึงๆ มนุษย์ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยความต้องการ

หรือแรงจูงใจจากเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือลักษณะใดลักษณะหน่ึงเพียงประการเดียว การ

ตอบสนองทางพฤติกรรมของมนุษย ์อาจเกดิจากแรงจูงใจหลายๆประการในเวลาเดยีวกนัได ้

เช่น ผู้บรโิภคอาจได้รบัแรงจูงใจทัง้ในเรื่องของอารมณ์ ได้แก่  ความสะดวกสบาย อาหาร 

วฒันธรรม เรื่องความปลอดภยั ฯลฯ และในขณะเดยีวกนัก็ได้รบัแรงจูงใจในเรื่องของเหตุผล         

ต่างๆ ไปดว้ย ดงันัน้ เน้ือหาของสารทีส่่งออกไปจงึอาจใชจ้ดุเรา้ใจมากกว่าหน่ึงอย่างกไ็ด ้

 

3).  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการโฆษณา 

 ความหมายของการโฆษณา 

 คําว่า “การโฆษณา” ตรงกบัคําภาษาองักฤษว่า “Advertising” โดยมรีากศพัท์มาจาก

ภาษาลาตนิว่า “Ad vertere” หมายถงึ “การหนัเหจติใจไปสู่ หรอื “to turn the mind toward” ซึง่

ถ้าพจิารณาในทางการตลาดจะมคีวามหมายกว้างๆว่า หมายถงึ การเชญิชวน โน้มน้าวจติใจผู้

ซือ้ใหห้นัเหความสนใจมาซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขาย (พทิยาวรรณ วอนเพยีร, 2545) 

 สมาคมการตลาดแห่งสหรฐัอเมรกิา หรอื American Marketing Association : AMA ไดใ้ห้

ความหมายของการโฆษณาไวว้่า การโฆษณา คอื การนําเสนอและการส่งเสรมิความคดิ สนิคา้

และบรกิารใดๆ ในลกัษณะทีไ่ม่เป็นการส่วนบุคคล โดยมผีูอุ้ปถมัภท์ีร่ะบุชื่อเป็นผูซ้ือ้หรอืผูอ้อก

ค่าใชจ้า่ยให ้(AMA, Quoted in Kotler, 1997)  

Kotler ไดก้ล่าวสรุปถงึการโฆษณาว่า คอื การจา่ยเงนิเพื่อสรา้งสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนในการ

นําเสนอ และส่งเสรมิการขายแนวความคดิ  สนิคา้ หรอืบรกิารทีผู่อ้อกเงนิสามารถระบุไดช้ดัเจน 
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โดยผู้ที่จดัทําจะต้องตอบปัญหา 5 ประการ คอื เป้าหมาย งบประมาณ ข่าวสาร สื่อ และการ

ประเมนิผล ใหไ้ดเ้สยีก่อนว่ามผีลดผีลเสยีอยา่งไร 

 

 ความจาํเป็นในการใช้การโฆษณา 

 เสร ีวงษ์มณฑา (อ้างถงึใน พทิยาวรรณ วอนเพยีร, 2545) ไดก้ล่าวถงึการพจิารณาถงึ

ความจาํเป็นในการใชโ้ฆษณา ว่าควรพจิารณาถงึความจาํเป็นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 1.  เมื่อสนิคา้ของบรษิทัมคีวามแตกต่าง (Product differentiation) ในวงการโฆษณาแบ่ง

ความแตกต่างออกเป็น 2 ประเภท คอื 

  1.1  ความแตกต่างทางกายภาพ (Physical differentiation) การโฆษณาจะชี้

ความแตกต่างทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น หนากว่า บางกว่า ทนกว่า 

  1.2  ความแตกต่างดา้นจติวทิยา (Psychological differentiation) การโฆษณาจะ

สามารถชี้ความแตกต่างที่มผีลทางด้านจติใจ โดยเฉพาะการสร้างภาพลกัษณ์ในตราสินค้า 

(Brand image) ในกรณีทีไ่ม่สามารถหาความแตกต่างทางดา้นกายภาพได ้เน่ืองจากมคีุณสมบตัิ

เหมอืนกนัทุกประการ 

 2.  เมื่อสนิคา้มคีวามดซ่ีอนเรน้ (Hidden selling point) ในกรณีทีส่นิคา้มสีิง่ทีไ่ม่สามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ราคาต่างกนั ดงันัน้เมื่อใดก็ตามที่สนิค้าของบรษิัทมคีุณสมบตัิดีๆ

ซ่อนเรน้อยูภ่ายใน จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งบอกใหล้กูคา้ทราบ 

 3.  เมื่อตลาดของผลติภณัฑก์วา้งขวาง (Mass market) เมื่อตลาดของบรษิทัเป็นตลาดที่

กว้างขวางและมลีูกค้ามาก สนิค้าเป็นสนิค้ามวลชน (Mass product) เป็นสนิค้าที่มตีลาดหรอื

ลกูคา้มาก ซึง่ถ้าไม่ใชก้ารโฆษณาจะทําใหไ้ม่สามารถสรา้งการรบัรู ้หรอืความเขา้ใจในสนิคา้แก่

ลกูคา้ได ้

 4.  เมื่อคู่แข่งระดบัเดยีวกนัใชก้ารโฆษณา ในบางครัง้บรษิทัอาจไม่ต้องใชก้ารโฆษณา

แต่ถูกบบีบงัคบัให้โฆษณา เช่น ในปัจจุบนัความคดิของผู้บรโิภคมอียู่ว่าถ้าสนิค้าใดไม่มกีาร

โฆษณา สนิคา้นัน้เป็นของไมด่หีรอืไมเ่ป็นทีนิ่ยม 

 5.  เมื่อต้องการสกัดกัน้การเข้ามาของคู่แข่ง วิธีการโฆษณาอย่างหนัก (Heavy 

Advertising) เพื่อป้องกนัคู่แข่งทีจ่ะเขา้มา เมื่อบรษิทัทําการโฆษณามาก คู่แข่งขนัจะไม่มัน่ใจที่

จะเขา้มาต่อสู ้เป็นการสกดักัน้ในแงง่บประมาณและสื่อ 

 6.  เมื่อต้องการสรา้งผลกระทบ (Impact) ในดา้นความยิง่ใหญ่ สนิคา้บางชนิดอาศยัการ

โฆษณาเพื่อสรา้งความยิง่ใหญ่ โดยเฉพาะต้องมกีารโฆษณาผ่านโทรทศัน์ ลงหนังสอืพมิพ์เต็ม

หน้า หรอืมป้ีายโฆษณาขนาดใหญ่ (billboard) 
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 7.  เมือ่ตอ้งการเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์สนิค้าบางชนิดต้องการทีจ่ะเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์

ต้องการที่จะให้คนเห็นความยิง่ใหญ่ เห็นความเป็นบรษิัทที่มอีนาคตสดใส มคีวามก้าวหน้า 

น่าเชื่อถือ จงึจําเป็นทีจ่ะต้องมกีารโฆษณาบรษิทั (Corporate Advertising) เพื่อให้เกดิความ

น่าเชื่อถอืและภาพลกัษณ์ทีด่ ี

 8.  เมื่อต้องการสรา้งภาพลกัษณ์สําหรบัธุรกจิหรอืองคก์รทีม่ภีาพลกัษณ์เชงิลบ ไดแ้ก่ 

ธุรกจิสมัปทาน สถาบนัการเงนิ รฐัวสิาหกจิ เป็นต้น เน่ืองจากลกัษณะธุรกจิอาจถูกโจมตแีละมี

ภาพลักษณ์เชิงลบได้ง่าย ดังนัน้จงึจําเป็นต้องใช้การโฆษณาเพื่อที่จะอธิบาย และชี้แจงให้

ประชาชนเขา้ใจการทาํงานของบรษิทั และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในสายตาประชาชน 

 9.  เมือ่ตอ้งการขายความคดิ เมื่อบรษิทัมคีวามคดิทีจ่ะพฒันาสงัคม ประเทศชาต ิกค็วร

จะมกีารโฆษณาขึน้มาเพื่อชกัจงูใจใหป้ระชาชนเกดิความเหน็คลอ้ยตาม 

 

องคป์ระกอบการสร้างสรรคโ์ฆษณา 

 องค์ประกอบของการสรา้งสรรคโ์ฆษณาแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มทีเ่ป็นคําพูด

และกลุ่มทีไ่มไ่ดเ้ป็นคาํพดู ซึง่สามารถแบ่งไดด้งัน้ี (เสร ีวงษ์มณฑา, 2540: 44-51) 

 วจันภาษา (Verbal Language) ประกอบดว้ย 

 1.  พาดหวั (Headline) มหีน้าที่ดึงดูดความสนใจและชกัจูงให้ผู้บรโิภคอยากอ่าน

ขอ้ความโฆษณา สามารถแบ่งประเภทของพาดหวัไดด้งัน้ี  

  1.1  พาดหวัแบบเป็นข่าว (New Headlines) เป็นการพาดหวัที่มลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกบัหนงัสอืพมิพ ์

  1.2  พาดหวัแบบใหส้ญัญาคุณภาพ (Promise Headlines) เป็นการพาดหวัแบบ

บอกประโยชน์ของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั หากใชส้นิคา้แลว้ 

  1.3  พาดหวัแบบเลอืกกลุ่มผูบ้รโิภค (Selective Audience Headlines) เป็นการ

พาดหวัทีร่ะบุว่าใครควรจะอ่านขอ้ความโฆษณา 

  1.4  พาดหวัแบบบอกวธิใีช้ (How – to Headlines) เป็นการพาดหวัที่ทําให้

ผูบ้รโิภคเหน็วธิกีารใชส้นิคา้ 

  1.5  พาดหวัแบบคําถาม (Question Headlines) เป็นการพาดหวัที่บอกแก่

ผูบ้รโิภคว่าใหท้าํอะไร 

 2.  คําขวญั (Slogan) มหีน้าที่ สรา้งเอกภาพ (Unity) และทําใหโ้ฆษณาจดจาํง่าย โดย

สามารถแบ่งประเภทคาํขวญัออกเป็น คาํขวญัทีบ่อกบุคลกิและคุณภาพของสนิคา้ และคําขวญัที่

ระบุบอกบุคลกิของลกูคา้ทีเ่ป็นเป้าหมาย 
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 3.  คําบรรยายใต้ภาพ (Caption) มหีน้าทีเ่พิม่ความเขา้ใจใหแ้ก่โฆษณามากยิง่ขึน้ โดย

ลกัษณะคาํบรรยายทีด่ไีมค่วรจะพดูซํ้าในสิง่ทีภ่าพอาจจะพดูไดด้ว้ยตวัมนัเอง 

 4.  ขอ้ความโฆษณา (Copy) มหีน้าที ่ใหร้ายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้ บรรยายจุดขายของ

สนิคา้ โดยสามารถแบ่งประเภทของขอ้ความโฆษณาไดด้งัต่อไปน้ี 

  4.1  ข้อความโฆษณาแบบพรรณนา (Descriptive) เป็นการให้รายละเอยีด

คุณสมบตัขิองสนิคา้ 

  4.2   ขอ้ความโฆษณาแบบใหเ้หตุผล (Reason – why) เป็นการอธบิายถงึเหตุผล

ว่าทาํไมผูบ้รโิภคควรซือ้สนิคา้ 

  4.3   ขอ้ความโฆษณาแบบการบรรยาย (Narrative) เป็นการเขยีนเล่าเรื่อง

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยมสีนิคา้อยูใ่นเรือ่งราวนัน้ๆ 

  4.4   ขอ้ความโฆษณาแบบตลก (Humorous) เป็นการโฆษณาแบบให้ความ

สนุกสนานและความบนัเทงิแก่ผูบ้รโิภค 

  4.5   ขอ้ความโฆษณาแบบมภีาพและคําบรรยาย (Illustration – Caption) เป็น

การโฆษณาทีไ่มม่ขีอ้ความโฆษณา มแีต่ภาพกบัคาํบรรยายใตภ้าพเท่านัน้ 

  4.6   ขอ้ความโฆษณาแบบมพียาน (Testimonial Copy) เป็นขอ้ความทีนํ่าเอา

คนทีเ่คยใชส้นิคา้แลว้ และตดิใจสนิคา้ โดยคนๆน้ีอาจจะเป็นบุคคลทีไ่มม่ชีื่อเสยีงกไ็ด ้

 อวจันภาษา (Non Verbal Languages) ประกอบดว้ย 

1.  การจดัภาพ (Layout) เป็นส่วนสําคญัที่ผู้วางภาพจะต้องหาทางสรา้งอารมณ์ให้

โฆษณาเกดิความน่าสนใจ เช่น การวางตวัหนงัสอืตรงไหน วางภาพแบบใด รวมทัง้องคป์ระกอบ

ต่างๆที่เป็นส่วนสําคญัที่จะทําให้ดงึดูดสายตาของผูอ่้าน และสามารถแบ่งการจดัภาพได้หลาย

แบบ เช่น การจดัวางภาพแบบทีว่่าง (White Space) การจดัวางภาพแบบน้ีเป็นการจดัวางที่มี

ความหมายในตวัเอง เช่น เพื่อแสดงความอา้งวา้ง เป็นตน้ 

2. สี (Color) มคีวามสําคญักับโฆษณาในส่วนที่เพิม่ความน่าสนใจให้กับโฆษณา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่โฆษณาอาหาร ถา้ไมม่สีแีลว้ความน่าสนใจกจ็ะลดลงไป  

3.  ตวัอกัษร (Typography) ตวัหนังสอืแต่ละแบบ แต่ละอย่างทีใ่ชน้ัน้สามารถใหอ้ารมณ์

ความรูส้กึทีแ่ตกต่างกนัได ้

4.  ภาพ (Illustration) การเลอืกใช้ภาพนัน้เป็นเรื่องที่สําคญัมาก ผู้สรา้งโฆษณาควร

เลอืกใชภ้าพใหเ้หมาะสมกบัโฆษณา โดมรีปูแบบภาพโฆษณา ดงัน้ี  

4.1  ภาพสนิคา้อยา่งเดยีว (Product Alone) เป็นการใหส้นิคา้เป็นตวัเอก 

4.2  ภาพสนิคา้ทีก่ําลงัจะถูกใช ้(Product Ready to Be Used)  

4.3  ภาพของผูใ้ชท้ีพ่อใจสนิคา้ (Users) คอืการแสดงใหเ้หน็ถงึบุคลกิ ภาพพจน์ 
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ของผูใ้ชว้่าเป็นคนอยา่งไร และแสดงใหเ้หน็ถงึสหีน้าของความพอใจในสนิคา้ดว้ย 

  4.4  ภาพใกลม้าก B.C.U. หรอื E.C.U. (Big Close Up หรอื Extra Close UP) เป็น

ภาพที่แสดงให้เห็นในลกัษณะที่ใกล้มากๆ ถ้าเป็นคนจะเห็นบางส่วนเท่านัน้ ไม่เต็มหน้า หรอื

อาจจะเหน็แต่ชื่อยีห่อ้หรอืแต่เครือ่งหมายการคา้ 

  4.5  เสยีง (Sound) มรีูปแบบการให้เสยีงหลายประการ เช่น การที่ผู้แสดงนํา

ออกเสยีงเอง หรอืเสยีงทีผู่้พูดไม่ได้เป็นผู้แสดง เป็นเพยีงเสยีงผู้ประกาศ เรยีกว่า V.O. หรอื 

Voice Over หรอืเสยีงประกอบอื่นๆทีเ่รยีกว่าเป็น Sound effect หรอื SFX   

 

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

รฐัพล ไชยรตัน์ (2536) ไดท้ําการศกึษา “บทบาทของภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาส่งเสรมิ

ธุรกจิท่องเทีย่วในประเทศไทย” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาบทบาทของภาพถ่ายทีม่ผีลต่อการ

โฆษณาส่งเสรมิธุรกจิท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า ภาพถ่ายมบีทบาทในการ

โฆษณาสง่เสรมิธุรกจิท่องเทีย่วในสื่อประเภทต่างๆ คอื นิตยสาร แผ่นพบั และโปสเตอร ์โดยใน

แต่ละสื่อจะนําเสนอเสนอภาพที่เป็นสิ่งกระตุ้นจนิตนาการและความรู้สึกของผู้ที่พบเห็น ใน

ลกัษณะที่เป็นจุดเร้าในเรื่องต่างๆที่ตรงกับความสนใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่ง

ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาในธุรกจิท่องเที่ยวจะมลีกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามประเภทของ

ธุรกจิ คอื โรงแรมและรสีอรต์ ภตัตาคารรา้นอาหาร การขนส่ง บรษิทันําเทีย่ว และรา้นคา้ของที่

ระลกึ 

พชิญ์สนีิ แสงขาํ (2538) ได้ทําการศกึษา “การสื่อความหมายในการจงูใจนักท่องเทีย่ว

ผ่านเน้ือหาในสื่อแผ่นพบัเพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขององค์กรส่งเสรมิการท่องเที่ยวในปี 

พ.ศ. 2536-2537” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจและศกึษาถงึกระบวนการเขา้รหสัสาร

เพื่อการจูงใจนักท่องเที่ยวผ่านการสื่อความหมายทัง้ด้านวจันภาษาและอวจันภาษาในสื่อแผ่น

พบัเพื่อการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ขององค์กรส่งเสรมิการท่องเทีย่ว ผลการวจิยัพบว่า เทคนิค

วิธีการจูงใจทางวัจนภาษาสามารถทําได้โดยการใช้จุดจบัใจสองประเภท คือ จุดจบัใจด้าน

อารมณ์ ความรูส้กึ และจุดจบัใจทีเ่ป็นเหตุผล ซึง่จะมกีารเลอืกรหสัสารดว้ยวธิต่ีางๆเพื่อให้การ

จูงใจมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ในด้านการจูงใจทางอวจันภาษาสามารถทําได้โดยอาศัย ส ี

ภาพประกอบ การจดัหน้า และตวัอกัษร เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วเกดิการรบัรูแ้ละเกดิความรูส้กึที่ด ี

และนํามาสู่พฤตกิรรมในการตดัสนิใจมาท่องเทีย่วได ้

 พทิยาวรรณ วอนเพยีร (2545) ไดท้ําการศกึษา “กลยุทธก์ารโฆษณาโครงการเทีย่วทัว่

ไทย ไปไดทุ้กเดอืนของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึ

กลยทุธใ์นการโฆษณาของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า ททท.ไดส้รา้งสรรค์

งานโฆษณาและวางแผนสื่อโฆษณา ทัง้โฆษณาเพื่อส่งเสรมิภาพลกัษณ์องค์กร และโฆษณา
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กจิกรรมต่างๆของโครงการเทีย่วทัว่ไทยไปไดทุ้กเดอืน โดยมวีตัถุประสงคใ์นการใหข้่าวสารของ

กจิกรรม และกระตุน้ใหก้ลุ่มเป้าหมายเดนิทางมาท่องเทีย่วใหม้ากขึน้  

 ชลีจนัทร์ ทองคําชู (2549) ได้ทําการศึกษา “การสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจการ

ท่องเที่ยวโฮมสเตย”์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ของการท่องเทีย่วโฮมสเตยผ์่าน

การโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและแผ่นพบั ผลการวิจยัพบว่า การสร้างภาพลักษณ์ของการ

ท่องเทีย่วโฮมสเตยเ์กดิจากการใชอ้งคป์ระกอบ 3 ประการ คอื การคดัเลอืกวตัถุดบิในทอ้งถิน่ทีม่ ี

อยูแ่ลว้มาเป็นภาพลกัษณ์ของธุรกจิการท่องเทีย่วโฮมสเตย ์การส่งเสรมิทางการตลาดของธุรกจิ

การท่องเทีย่วโฮมสเตย ์และกลวธิกีารใชภ้าษาเพื่อการท่องเทีย่วโฮมสเตย ์มารวมกนัเพื่อสรา้ง

ภาพลักษณ์ต่างๆ เช่น ภาพลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยม ภาพลักษณ์ความเก่าแก่ และ

ภาพลกัษณ์กลุ่มชาตพินัธุ์ใหเ้กดิขึน้ นอกจากน้ีการส่งเสรมิการตลาดยงัมสี่วนช่วยในการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ด้านความอบอุ่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ความน่าเชื่อถอื กจิกรรมการ

ท่องเที่ยว และภาพลกัษณ์ของการส่งเสรมิการขายได้เป็นอย่างด ีซึ่งภาพลกัษณ์ดงักล่าวได้

ส่งผลใหน้กัท่องเทีย่วหนัมาท่องเทีย่วในรปูแบบโฮมสเตยม์ากยิง่ขึน้ 
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บทท่ี 3 

 

โครงสร้าง การนําเสนอเน้ือหา และรปูแบบในการนําเสนอเน้ือหา 

  

ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นทีพ่กัประเภทรสีอรต์ เป็นธุรกจิทีมุ่่งเน้นขายความสวยงามของ

สถานทีแ่วดลอ้ม ความสะดวกสบาย ความใกลช้ดิธรรมชาต ิตลอดจนการใหบ้รกิารทีอ่บอุ่นเป็น

กนัเองให้แก่นักท่องเที่ยว โดยการขายหรอืสื่อสารไปยงัผู้บรโิภค หรอืนักท่องเทีย่วให้ทราบถงึ

คุณลกัษณะเด่นๆเหล่าน้ีได้นัน้ ผู้ประกอบการด้านที่พกัต้องอาศัยการโฆษณา เป็นกลยุทธ์

สําคญัในการนําเสนอข้อมูลและรายละเอียดต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้รบัทราบ และเกิดความ

ตอ้งการทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืเกดิความตอ้งการทีจ่ะเดนิทางมาพกัผ่อนทีร่สีอรต์นัน่เอง 

การสร้างสรรค์ข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ตผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตนั ้น 

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายประการที่ล้วนแล้วแต่มสี่วนช่วยสร้างความน่าสนใจ ความ

โดดเด่น และสร้างความแตกต่างให้แก่รสีอร์ตแต่ละแห่ง เพราะด้วยคุณลกัษณะพิเศษของ

อนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นเครอืข่ายโยงใยทัว่โลกโดยไม่มขีอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีใ่นการลงรายละเอยีดของ

ขอ้มูลข่าวสาร  สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลกัษณะสื่อผสม (Multimedia) คอืสามารถ

สื่อข้อมูลได้ทัง้ในรูปแบบของข้อความ เสยีง ภาพน่ิง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวได้ เมื่อนํามา

ผนวกกับการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ และการสื่อความหมายเพื่อจูงใจผู้บริโภคที่

เหมาะสม ก็ยิง่ส่งผลให้ข้อความโฆษณารสีอร์ตที่สื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตออกไปนัน้ มแีรง

ดงึดูดและสามารถโน้มน้าวใจนักท่องเที่ยวหรอืผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความพึง

พอใจทีจ่ะใชบ้รกิารทีพ่กัประเภทรสีอรต์ไดเ้ป็นอย่างด ี

 

จากการศึกษาขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ผ่านทางสื่ออนิเทอรเ์น็ต สามารถ

แบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 3 ส่วน คอื 

 3.1  โครงสรา้งของขอ้ความโฆษณา 

 3.2  การนําเสนอเน้ือหา 

 3.3  รปูแบบในการนําเสนอเน้ือหา 
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3.1  โครงสร้างของข้อความโฆษณา 

ข้อความโฆษณา จดัเป็นสิ่งที่สําคญัมากในการโฆษณา เพราะในการโฆษณาแต่ละ

ประเภทย่อมประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ สญัลกัษณ์ ดนตร ีและ

เสยีงประกอบต่างๆ ฯลฯ ข้อความโฆษณาจงึมหีน้าที่หลกัในการสร้างความเข้าใจ ประสาน

ความคดิ มุ่งเสนอสาระ หรอืประเดน็สําคญัของสิง่ทีต่้องการสื่อสารใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบ และ

จงูใจใหเ้กดิการบรโิภคสนิคา้ตามมา 

จากการศึกษาลักษณะการเขียนข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ต พบว่า 

องค์ประกอบทางโครงสรา้งของขอ้ความโฆษณาทีพ่กัส่วนใหญ่จะมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ซึ่ง

ประกอบไปดว้ยส่วนสําคญั 4 ส่วน คอื พาดหวั ขอ้ความโฆษณา คําลงท้าย และคําขวญั ซึ่ง

ขอ้ความโฆษณาของรสีอรต์บางแห่งอาจปรากฏเพยีงส่วนใดส่วนหน่ึง แต่ขอ้ความโฆษณาของ

บาง รสีอรต์อาจปรากฏหลายส่วน อยา่งไรกต็ามไมไ่ดม้ขีอ้กําหนดตายตวัในเรือ่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่1: แสดงโครงสรา้งของขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์

ข้อความโฆษณา 

คาํขวญั 

ข้อความโฆษณา 

ข้อความโฆษณา 

คาํลงท้าย 

ภาพและคาํบรรยายประกอบ 

       ภาพและ 
คาํบรรยายประกอบ 

พาดหัว 
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3.1.1  การพาดหวั (Headline) เป็นส่วนทีส่ําคญัทีสุ่ดของขอ้ความโฆษณา เพราะเป็น

ส่วนแรกที่ปรากฏสู่สายตาของผู้บรโิภค และสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้บรโิภคให้เกิด

ความต้องการ หรอืความอยากรูอ้ยากเห็นในรายละเอียดของขอ้ความโฆษณาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

สินค้าหรอืบริการนัน้ๆ ต่อไป การพาดหัวที่ดีจงึควรใช้ข้อความที่สะดุดตา สะดุดใจ และมี

ประสทิธภิาพในการเรา้ความสนใจผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งรวดเรว็  

จากการศกึษาพบว่าการพาดหวัเพื่อนําไปสู่ขอ้ความโฆษณา หรอืขอ้ความที่มเีน้ือหา

เกีย่วกบัตวัสนิคา้ในการโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ม ี5 วธิ ีคอื 

 3.1.1.1  การพาดหวัแบบแสดงจนิตภาพ 

 3.1.1.2  การพาดหวัทีเ่สนอผลประโยชน์โดยตรง 

 3.1.1.3  การพาดหวัแบบสรา้งความสนใจใครรู่ ้

 3.1.1.4  การพาดหวัแบบใชค้าํขวญั 

3.1.1.5  การพาดหวัแบบประเภทชื่อ 

 

 3.1.1.1  การพาดหวัแบบแสดงจินตภาพ (Imaginary Headline) เป็นการพาด

หวัที่สร้างจุดดงึดูดใจ เร้าความสนใจของผู้บรโิภค โดยใช้คําที่สรา้งจนิตภาพ หรอืให้อารมณ์ 

ความรูส้กึ การพาดหวัแบบน้ีเป็นการอาศยัจดุอ่อนในความรูส้กึ และความนึกคดิของผูบ้รโิภคมา

เป็นเครื่องกระตุ้นความสนใจทําให้อยากติดตามรายละเอียดต่อ และให้เห็นคล้อยตาม              

ดงัตวัอยา่ง 

 

 “ทะเลปราณ...ความงามบริสทุธ์ิแห่งท้องทะเล” 

     อิม่สุข รสีอรท์ 

“เกาะขาม “ไข่มกุมรกตแห่งทะเลตราด” ” 

     เกาะขาม รสีอรท์ 

“เพชรบรีุ ดินแดนแห่งสายน้ําศกัด์ิสิทธ์ิ” 

    สวนเพชร รเิวอรว์วิ รสีอรท์ 

“รีสอรท์ เพ่ือการพกัผ่อนท่ีจะสร้างความประทบัใจด้วยมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ํา

แควให้คณุมิรู้ลืม” 

    ผึง้หวาน รสีอรท์ 

 

 การพาดหวัในลกัษณะน้ีจะมกีารใช้คํากรยิา หรอืคําวเิศษณ์ที่แสดงให้เห็นภาพ เห็น

อากัปกิริยาอย่างชัดเจน และยงัแฝงอารมณ์ ความรู้สึกลงไปด้วย เช่น การเลือกใช้คําว่า 
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ทะเลปราณ...ความงามบริสทุธิแ์ห่งท้องทะเล 

“ทะเลปราณ ความงามอนับรสิุทธิแ์ห่งทอ้งทะเลทีซ่่อนตวัอยูห่่างจากความเจรญิแห่ง

เมอืงหลวงเพยีงการเดนิทางโดยรถยนตแ์ค่ 4 ชัว่โมงเท่านัน้เอง คุณสามารถสมัผสัมนต์เสน่ห์

แห่งทอ้งทะเลสวยใส สายลมอบอุ่นบรสิุทธิ ์อากาศสดชืน่ ไรม้ลภาวะและผูค้นแออดัไดใ้นทุก

วนัหยดุพกัผ่อนของคุณและครอบครวั” 

      

“บรสิุทธิ”์ ซึ่งหมายถงึ แท้ ไม่มอีะไรเจอืปน เป็นคําสําคญัในการบรรยายถงึลกัษณะของท้อง

ทะเลปราณ เพื่อแสดงจนิตภาพใหผู้้บรโิภคเหน็ถงึความเป็นธรรมชาต ิและความใสสะอาดของ

ท้องทะเล ที่ยงัคงความงดงาม ความบรสิุทธิ ์ปราศจากมลภาวะ และกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิ

ความสนใจในการตดิตามอ่านรายละเอยีดเกีย่วกบัรสีอรต์ต่อไป 

     อิม่สุข รสีอรท์ 

 

 3.1.1.2  การพาดหวัท่ีเสนอผลประโยชน์โดยตรง (Direct Benefit Headline) 

เป็นการพาดหวัเพื่อบอกถงึคุณสมบตัโิดยตรงของสนิค้า โดยจะเน้นถงึประโยชน์และความพงึ

พอใจทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจากสนิคา้ ดงัตวัอยา่ง 

 

“แหล่งท่องเท่ียว ปีนหน้าผา ล่องแก่ง กิจกรรมสมัมนา ท่ี ภแูก้ว รีสอรท์” 

    ภแูกว้ รสีอรท์ 

“รีสอรท์อิงธรรมชาติ ให้คณุได้สมัผสัธรรมชาติอย่างใกล้ชิด” 

    สวนสวย รสีอรท์ 

“เสน่หข์องชีวิตกลางธรรมชาติ ท่ีครบครนัความสะดวกสบาย” 

    ป่าสกั ฮลิล ์ไซด ์รสีอรท์ 

“สมัผสักบับรรยากาศท่ีสงบเงียบและผอ่นคลายริมทะเล” 

    ยาใจ บชี รสีอรท์ 

 “ต้อนรับคุณด้วยความเป็นส่วนตัวของธรรมชาติ กับบ้านพักหลากหลาย

รปูแบบ” 

     ธดิาแกรนดว์วิ โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ 

 

การพาดหวัในลกัษณะน้ีเป็นการแสดงใหผู้้บรโิภคเหน็ถงึลกัษณะในการใหบ้รกิารของ  

รสีอรต์ว่ามคีวามโดดเด่น หรอืมคีวามน่าสนใจเพยีงใด โดยการนําคุณสมบตั ิหรอืรายละเอยีด
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แหล่งท่องเทีย่ว ปีนหน้าผา ล่องแก่ง กิจกรรมสมัมนา ที ่ภแูก้ว รีสอรท์ 

“สมัผสัธรรมชาติเหนือจนิตนาการท่ามกลางไอเย็นของสายหมอก โอบล้อมด้วย

ความเขยีวขจขีองเทอืกเขา ณ ภูแก้ว รสีอรท์ เข้าค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ด้วยความสูง 800 

เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ทําให้ภูแก้วรสีอรท์เหมาะสําหรบัการพกัผ่อนด้วยบรรยากาศเป็น

ส่วนตวัอนัสมบรูณ์แบบ พรอ้มหลากหลายกจิกรรมผจญภยั อาท ิปีนหน้าผา ล่องแก่ง พาย

เรอืแคนู กิจกรรมสมัมนา และสนัทนาการ รถเลือ่นภูเขา และอกีมากมาย มาใหคุ้ณใชเ้วลา

แห่งความสุขใน แหล่งท่องเทีย่ว ธรรมชาติทีง่ดงามทีสุ่ดของประเทศไทยพร้อมเก็บเกีย่ว

ประสบการณ์ประทบัใจใหช้วีติไมม่วีนัจบ” 
 

โดยหลกัของสนิคา้ขึน้มาเป็นพาดหวั เพื่อให้สะดุดตาสะดุดใจผู้บรโิภค และกระตุ้นใหผู้้บรโิภค 

ตดิตามอ่านรายละเอยีดของเน้ือความโฆษณา ทีแ่สดงถงึอรรถประโยชน์ และความพงึพอใจที่

ผูบ้รโิภคจะไดร้บัจากการพกัผ่อนทีร่สีอรต์ต่อไป เช่น การพาดหวัของภูแก้ว รสีอรท์ ทีนํ่าเสนอ

คุณสมบตัหิลกัของรสีอรต์ว่าเป็นทัง้แหล่งท่องเทีย่ว ปีนหน้าผา ล่องแก่ง และกจิกรรมสมัมนา 

และเมื่อผู้บรโิภคตดิตามอ่านเน้ือความด้านในก็จะพบว่านอกจากกิจกรรมดงักล่าวแล้วภูแก้ว    

รสีอรท์ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีร่กัการผจญภยัไดอ้ย่างครบถว้น  

ภแูกว้ รสีอรท์ 
 

 3.1.1.3 การพาดหวัแบบสร้างความสนใจใคร่รู้ (Curiosity Headline) เป็น

การจงใจเขยีนพาดหวัให้มคีวามคลุมเครอื เพื่อกระตุ้นใหผู้้อ่านเกิดความสงสยั ความอยากรู้

อยากเห็น และเกิดความสนใจที่จะติดตามรายละเอียดในข้อความโฆษณา พาดหวัแบบน้ีจะ

ปรากฏในลกัษณะของวลหีรอืรปูประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อกระตุ้นใหผู้้อ่านเกดิความสงสยัและ

อยากตดิตามอ่านเน้ือความทีซ่่อนไวต่้อไป ดงัตวัอยา่ง 

 

“ความสขุท่ีได้สร้างป่า” 

    ไรห่วานสนิท รสีอรท์ 

“วนัเวลาท่ีแตกต่าง...ในตาดหลวงรีสอรท์” 

    ตาดหลวง รสีอรท์ 

“เสียงซึง...แว่วมาแต่ไกล” 

    เสยีงซงึ รสีอรท์ 

“ไปเติมพลงัชีวิตท่ี...ทรพัยค์ณา รีสอรท์”  

    ทรพัยค์ณา รสีอรท์ 
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ความสขุทีไ่ด้สร้างป่า 

“มใีครสกักีค่นทีจ่ะไดม้โีอกาสคนืธรรมชาตใิหก้บัธรรมชาต ินอกจากต้องอาศยักําลงั

ทรพัย ์กําลงัสตปัิญญา กําลงักายแลว้ ยงัตอ้งการกําลงัใจอนัมหาศาลจากครอบครวั เราจะพา

ท่านไปรูจ้กั ไรห่วานสนิท รสีอรท์ ผลงานการสรา้งป่าของครอบครวั รจุณิรงค ์

“ไรห่วานสนิท รสีอรท์ วนัน้ีคอืตวัอยา่งของป่า ทีเ่กดิขึ้นไดด้ว้ยฝีมอื มนุษย ์และกไ็ด้

ส่งผลทนัใจเป็นความรืน่รมย ์ของหลายต่อหลายคนทีไ่ดเ้ขา้มาสมัผสั” 

ไมไ่กลจากกรงุเทพมหานคร เพยีงหนึง่ชัว่โมงเศษ คุณจะไดส้มัผสักบัธรรมชาต ิทีร่่ม

รืน่ ท่ามกลางพนัธไ์ม ้นานาชนิด อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีใกล้ๆ แค่น้ีเอง” 
 

การเขยีนพาดหวัแบบสรา้งความสนใจใคร่รูน้ี้ มกัปรากฏในขอ้ความโฆษณาของรสีอรต์

ที่มลีกัษณะพเิศษ หรอืมคีวามโดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง แตกต่างจากรสีอรต์อื่นๆทัว่ไป ซึ่ง

การพาดหวัแบบธรรมดาอาจไม่สามารถสรา้งความแตกต่าง และดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภค

ไดม้ากนัก ผูป้ระกอบการจงึนิยมหยบิยกบางส่วน บางตอนของใจความสําคญัที่ผูป้ระกอบการ

ตอ้งการจะสื่อกบัผูบ้รโิภคขึน้มาใชเ้ป็นพาดหวั เพื่อกระตุน้ความสนใจ สรา้งความน่าสงสยัในบท

พาดหวั และนํามาซึง่การตดิตามอ่านขอ้ความโฆษณาของรสีอรต์นัน้ๆ ต่อไป เช่น “ความสุขที่

ได้สร้างป่า” ของไร่หวานสนิท รีสอร์ต เป็นการนําส่วนหน่ึงของเน้ือความที่ต้องการสื่อถึง

เรื่องราวของการสรา้งป่าที่ทางรสีอร์ตได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเพื่อให้

ผูบ้รโิภคไดม้โีอกาสเขา้มาสมัผสักบัความสุขของการอยูท่่ามกลางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์  

     ไรห่วานสนิท รสีอรท์ 

 

 3.1.1.4 การพาดหวัแบบใช้คาํขวญั (Slogan Headline) เป็นการนําคําขวญัซึง่

เป็นจุดขายหรอืลกัษณะเด่นของสนิค้ามาใช้เป็นหวัเรื่อง เพื่อสร้างการจดจําและเร้าอารมณ์ 

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคใหอ้ยากตดิตามรายละเอยีดของขอ้ความโฆษณาต่อไป ดงัตวัอยา่ง 

 

“ไม่มีถนนกัน้ ระหว่างท่านกบัทะเล” 

    เบย ์ววิ บชี รสีอรท์ 

“หาดทรายขาว…น้ําทะเลใส… พกัผอ่นหย่อนใจ…ท่ีชายทะเลบ้านกรดู” 

    เรอืนทะเล รสีอรท์ 
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ไม่มีถนนกัน้ ระหว่างท่านกบัทะเล 

“รสีอรท์ตากอากาศในรูปแบบบงักะโลทีซ่่อนตวัอยู่ท่ามกลางทวิสนและดงมะพรา้ว

บนชายหาดส่วนตวัท้าทาย ให้ผู้ทีร่กับรรยากาศธรรมชาติเข้ามาสมัผสับ้านพกัอยู่ติดกับ

ชายหาดโดยไมม่ถีนนกัน้กลาง จากชายหาดสามารถมอง เหน็พระมหาธาตุเจดยีเ์ก้ายอด ตัง้

ตะหงา่นอยา่งเด่นชดั และเกาะรํา่ร่าเกาะเลก็ๆทีม่คีวามสมบูรณ์ดว้ยฝงู ปลา และหมู่ปะการงั 

ซึง่สามารถเดนิทางโดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีสระว่ายน้ําตดิชายหาดท่านสามารถสนุกสนาน

กบักจิกรรม ทัง้ทางบกและทางทะเล ดืม่ดํา่บรรยากาศแสนโรแมนตกิ อาหารทะเลรสเลศิ

จากห้องอาหารตดิชายหาดรบัอากาศบรสิุทธิ ์ และนอนหลบัพกัผ่อนในห้องพกัแสนสบาย

พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั” 

“เพชรเมด็งาม ผืนป่าตะวนัตก หน่ึงในสุดยอดแหล่งท่องเท่ียวหน้าฝน ห้วยขา

แข้งมรดกโลก”  

    คนัทรีโ่ฮม รสีอรท์ 

 “วงัสิงห์รีสอรท์ เขตเมืองชายแดน แคว้นประวติัศาสตร ์ธรรมชาติงดงาม นาม

ว่าไทรโยค” 

     วงัสงิห ์รสีอรท์  

  

การพาดหวัในลกัษณะน้ีเป็นการนําข้อความสัน้ๆที่แต่งขึ้นเพื่อสื่อถึงจุดเด่นซึ่งเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ หรอืเป็นคุณสมบตัิพเิศษของแต่ละรสีอร์ตขึ้นมาใช้เป็นพาดหวั เพราะสัน้ 

กระชบั แต่ไดใ้จความ และสามารถสื่อความหมายครอบคลุมถงึลกัษณะสําคญัต่างๆของสนิค้า

ไดอ้ย่างครบถ้วน เช่น “ไม่มถีนนกัน้ ระหว่างท่านกบัทะเล” ของเบยว์วิ บชี รสีอรท์ ทีแ่สดงให้

ผูบ้รโิภคเหน็ถงึจดุเด่นของรสีอรต์ทีต่ ัง้อยูใ่กลช้ดิกบัความเป็นธรรมชาตไิดอ้ย่างชดัเจน และช่วย

กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการตดิตามอ่านรายละเอยีดต่างๆของรสีอรต์ต่อไป  

     เบย ์ววิ บชี รสีอรท์ 

 

  3.1.1.5 การพาดหวัแบบประเภทช่ือ (Identification Headline) เป็นการใชช้ื่อ

สนิคา้ หรอืชื่อบรษิทัขึน้ตน้เป็นพาดหวั เพื่อเน้นยํ้าใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจาํไดแ้ม่นยาํยิง่ขึน้ ดงั

ตวัอยา่ง 

 

“ภชูมดาวรีสอรท์ จงัหวดัเชียงราย” 

    ภชูมดาว รสีอรท์ 



 39 

ภชูมดาวรีสอรท์ จงัหวดัเชียงราย 

“รสีอรท์ ท่ามกลางออ้มกอดของธรรมชาต ิขนุเขา และสายหมอกทีพ่กัของเราเหมาะ

สาํหรบันกัท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบความเป็นธรรมชาตเิน้นความเรยีบง่าย ภูชมดาวรสีอรท์ ตัง้อยู่

ท่ามกลางขุนเขา ทีโ่อบล้อมไปด้วยสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดให้ชมรอบบรเิวณ

บา้นพกัตากอากาศรมิเขา บรรยากาศเงยีบสงบ เป็นส่วนตวัสําหรบัเฝ้ามองพระอาทติยต์ก

ยามเยน็ หรอืพระอาทติยข์ึน้ ยามเชา้หรอืชมดาวตอนกลางคนื 
 ย่างเข้าสู่หน้าหนาวสําหรบัการพกัผ่อนช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ หรอืวนัว่างลองหา

โอกาสมาเตมิพลงับรสิุทธิใ์หก้บัชวีติ ดว้ยการดืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิและอากาศอนัแสนบรสิุทธิ์

ที ่ภชูมดาวรสีอรท์ ทีแ่สนสบายสไตลบ์าหล.ี..” 

“สรวล สโมสร รีสอรท์ หาดแม่ราํพึง ระยอง” 

    สรวล สโมสร รสีอรท์ 

“เขาค้อฟารม์ แอนด ์รีสอรท์ ยินดีต้อนรบั” 

    เขาคอ้ ฟารม์ แอนด ์รสีอรท์ 

“ยินดีต้อนรบัสู่ สายธารไอยรา” 

    สายธารไอยรา รสีอรท์ 

 “อนัดามนับรีุ ยินดีต้อนรบัท่านสู่เกาะพยาม” 

     อนัดามนับุร ีรสีอรท์ 

 

 การพาดหวัในลกัษณะน้ีเป็นการเน้นยํ้าชื่อสนิค้า เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และสรา้งการจดจํา

ให้กับผู้บริโภค โดยอาจปรากฏการใช้ชื่อสินค้าเพียงอย่างเดียว การใช้ชื่อสินค้าร่วมกับ      

สถานที่ตัง้ หรอืการใช้ชื่อสนิค้าร่วมกบัคํากล่าวแสดงความยนิดตี้อนรบัผู้บรโิภคด้วยกไ็ด้ เช่น  

ภูชมดาว รสีอรท์ ที่ใช้ชื่อรสีอรท์ และสถานทีต่ ัง้ในพาดหวั เพื่อเกริน่นํา และทําให้ผู้บรโิภคที่

ต้องการเดนิทางไปพกัผ่อนที่เชยีงรายรบัทราบถึงความมตีวัตนของรสีอร์ตแห่งน้ี จากนัน้จงึ

ค่อยๆสอดแทรกชื่อรสีอร์ตในเน้ือความที่บรรยายถงึคุณสมบตัิของรสีอรต์อยู่เป็นระยะๆ เพื่อ

สรา้งความคุน้เคย และการยอมรบัในรสีอรต์ใหก้บัผูบ้รโิภค    

     ภชูมดาว รสีอรท์ 

 

 จากการศกึษาพบว่าในบทพาดหวัของการโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์นิยมยกประเดน็

เรือ่งความงดงามทางธรรมชาต ิสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ และผลประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัจาก

การเดนิทางมาพกัผ่อนยงัรสีอรต์แต่ละแห่ง เพื่อสรา้งจุดสนใจ และกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
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ต้องการที่จะเดนิทางมาสมัผสักบัธรรมชาตใินรปูแบบต่างๆตามที่ผู้ประกอบการได้บรรยายไว ้

ลักษณะทางธรรมชาติที่ปรากฏในการพาดหัวก็จะแตกต่างกันออกไปตามสถานที่ตัง้และ

ประเภทของรสีอรต์ ส่วนขอ้ความโฆษณาประมาณครึง่หน่ึงของขอ้มูลทีเ่หลอืนิยมใชพ้าดหวัที่

เป็นชื่อรสีอรต์ เพื่อสรา้งการจดจาํ และการสื่อความหมายถงึสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัต่างๆแทน 

 

3.1.2 ข้อความโฆษณา (Body copy)  เน้ือหาของขอ้ความโฆษณาถอืเป็นหวัใจสําคญั

ในการเขยีนโฆษณา เพราะเป็นส่วนที่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อหรอืไม่ซื้อสินค้าของผู้บรโิภค 

ขอ้ความโฆษณามเีน้ือหาบรรยายสรรพคุณเกี่ยวกบัตวัสนิคา้ และให้เหตุผลแก่ผูบ้รโิภคในการ

ซือ้สนิคา้ นอกจากน้ีเน้ือความโฆษณายงัรวบรวม แจกแจง จุดขายทัง้หมดของสนิคา้ เพื่อชกัจงู

ใหผู้บ้รโิภคคลอ้ยตาม หรอืชกัชวนใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้  

จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะการเขยีนขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์สามารถ

จาํแนกไดเ้ป็น 6 ประเภท คอื 

3.1.2.1 แบบเขา้เรือ่งทนัท ี

3.1.2.2 แบบพรรณนา 

3.1.2.3 แบบเล่าเรือ่ง 

3.1.2.4 แบบแสดงเหตุผล 

3.1.2.5 แบบภาพและคาํบรรยายประกอบ 

3.1.2.6 แบบงานกราฟฟิก 

 

3.1.2.1 แบบเข้าเร่ืองทนัที (Straight Line Copy) เป็นการเขยีนขอ้ความ

โฆษณาแบบตรงไปตรงมา คอืกล่าวถงึรายละเอยีด และลกัษณะของสนิคา้อย่างตรงๆ ไม่อ้อม

ค้อม โดยเรียงลําดับความสําคญัจากต้นจนจบอย่างกระชบั และติดต่อสัมพนัธ์กับพาดหัว         

มจีุดมุ่งหมายเพื่อให้ขอ้มลูแก่ผูบ้รโิภคให้มากที่สุด เพราะการเปิดโอกาสใหผู้้บรโิภคไดรู้จ้กัตวั

สินค้ามากๆ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่จะสัมผัสกับสินค้านัน้ๆ        

ดงัตวัอยา่ง 

 

“รสีอรท์ตากอากาศในรปูแบบบงักะโล ทีซ่่อนตวัอยู่ท่ามกลางทวิสนและดงมะพรา้วบน

ชายหาดส่วนตวัท้าทาย ให้ผู้ทีร่กับรรยากาศธรรมชาตเิข้ามาสมัผสับ้านพกัอยู่ตดิกบัชายหาด

โดยไม่มถีนนกัน้กลาง จากชายหาดสามารถมอง เหน็พระมหาธาตุเจดยีเ์ก้ายอด ตัง้ตระหง่าน  

อยา่งเด่นชดั และเกาะรํา่รา่เกาะเลก็ๆทีม่คีวามสมบูรณ์ดว้ยฝงู ปลา และหมู่ปะการงั ซึง่สามารถ

เดนิทางโดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีสระว่ายน้ําตดิชายหาด ท่านสามารถสนุกสนานกบักจิกรรม 
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“บริการห้องพัก สะอาด สะดวกสบาย ราคาประหยดั1 ทีจ่อดรถสะดวก5สําหรบั        

นักเดนิทาง รสีอรท์อยู่ตดิกบัถนนสายอําเภอแม่จนั – เชยีงแสน กม.212 อยู่ ติดทุ่งนา ติด

แมน้ํ่า3 อากาศปลอดโปรง่เป็นธรรมชาติ4 มจีกัรยานใหปั้น่ออกกําลงักาย มบีรกิารอาหารจาก

ครวัใบบวั5” 

ทัง้ทางบกและทางทะเล ดืม่ดํา่บรรยากาศแสนโรแมนตกิ อาหารทะเลรสเลศิจากหอ้งอาหารตดิ

ชายหาดรบัอากาศบรสิุทธิ ์และนอนหลบัพกัผ่อนในห้องพกัแสนสบายพรอ้มสิง่อํานวยความ

สะดวกครบครนั” 

     เบย ์ววิ บชี รสีอรท์ 

 

“บรกิารหอ้งพกั สะอาด สะดวกสบาย ราคาประหยดั ทีจ่อดรถสะดวกสําหรบันักเดนิทาง 

รสีอรท์อยูต่ดิกบัถนนสายอําเภอแม่จนั – เชยีงแสน กม.21 อยู่ ตดิทุ่งนา ตดิแม่น้ํา อากาศปลอด

โปรง่เป็นธรรมชาต ิมจีกัรยานใหปั้น่ออกกําลงักาย มบีรกิารอาหารจากครวัใบบวั” 

รุง่ตะวนั รสีอรท์ 

 

“ววิสวยฟ้าใสรสีอรท์ มทีัง้แบบเป็นบา้นพกัแบบครอบครวั บา้นพกัรบัรองแบบเป็นหมู่

คณะ พรอ้มสถานทีส่มัมนา หรอื เป็นแบบทีพ่กักางเต็นท ์ท่ามกลางธรรมชาต ิสไตล์ แคมป์ป้ิง  

เพือ่สมัผสับรรยากาศ ธรรมชาต ิทีแ่วดล้อมดว้ยขุนเขา หรอืบรเิวณอ่างเกบ็น้ํา พรอ้มดว้ยศาลา

รมิน้ํากบัการพกัผ่อนทีเ่ป็นส่วนตวั แต่พรอ้มด้วยสิง่อํานวยความสะดวก ครบครนั ทีร่อให้ท่าน

มาสมัผสั ดว้ยตวัท่านเอง” 

ววิสวยฟ้าใส รสีอรท์ 

 

 จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งตน้เป็นการจงูใจผูบ้รโิภคโดยการนําเสนอรายละเอยีด

โดยรวมต่างๆทีเ่กี่ยวกบัตวัสนิคา้ ไดแ้ก่ รูปแบบการใหบ้รกิารทีพ่กั สถานทีต่ ัง้ สภาพแวดลอ้ม

ทางธรรมชาติ บรรยากาศ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยมจีุดประสงค์เพื่อให้

ผูบ้รโิภครูจ้กั และรบัทราบขอ้มลูทีส่าํคญัๆเกีย่วกบัตวัรสีอรต์ใหม้ากทีสุ่ดเพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค

เกิดการยอมรบั เกิดความต้องการ และเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยพิจารณาจาก

องคป์ระกอบโดยรวมของรสีอรต์แต่ละแห่ง เช่น โฆษณาของรุ่งตะวนั รสีอรท์ ทีป่ระกอบไปดว้ย

รายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 1. รูปแบบการให้บรกิารที่พกั 2. สถานที่ตัง้ 3.สภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ 4.บรรยากาศ 5. สิง่อํานวยความสะดวก เป็นตน้ 

3.1.2.2 แบบพรรณนา (Descriptive Copy) เป็นการเขยีนขอ้ความโฆษณาโดย
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ไมก่ล่าวถงึตวัสนิคา้โดยตรง แต่มกัยอ้นไปเปรยีบเทยีบเรือ่งอื่น หรอืเกริน่ถงึเรื่องอื่นๆก่อน แลว้

จงึเขา้สู่ตวัเรือ่ง วธิกีารเขยีนแบบน้ีต้องอาศยัถ้อยคํา สํานวน และภาษาทีน่่าสนใจ น่าอ่าน และ

ชวนใหต้ดิตาม เพราะเป็นการเขยีนทีเ่น้นดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ และสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รโิภค

เกดิความสนใจสนิคา้ 

 จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการเขยีนข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ตแบบ

พรรณนา จาํแนกออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

   3.1.2.2.1 พรรณนาธรรมชาต ิและบรรยากาศโดยรอบ 

   3.1.2.2.2 พรรณนาสถานทีท่่องเทีย่วทีส่าํคญัของจงัหวดั 

   3.1.2.2.3 พรรณนาระยะทาง และการเดนิทาง 

 

3.1.2.2.1 พรรณนาธรรมชาติ และบรรยากาศโดยรอบ 

“ถ้าคุณจะสมัผสัได้ถงึกลิน่อายของธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ ลองนึกถงึลมเยน็ๆ อากาศ

สบาย แมกไมเ้ขยีวขจ ีและแมน้ํ่าเยน็ทีไ่หลทอดยาว ทําใหคุ้ณรูส้กึผ่อนคลาย และไดพ้กัผ่อนกบั

ธรรมชาตทิีส่รา้งใหท้ีนี่ ่

ไม่ว่าคุณจะมาเป็นหมู่คณะ หรอืครอบครวั ณ เรอืนกระดงังา รสีอรท์ เราไดจ้ดัเตรยีมที ่

พกัทีเ่หมาะสําหรบัทุกๆท่าน ใหท่้านไดใ้กลช้ดิกบัธรรมชาตขิอง คุง้น้ําในอําเภอบางคณฑ ีท่าน

จะไดส้มัผสักบัละอองหมอกเยน็สดชืน่ ในยามเชา้ สนุกสนานกบักจิกรรมทีจ่ะทําใหคุ้ณตืน่เต้น 

ขบัเคลือ่นพลงัแห่งตวัคุณในยามสาย พรอ้มทัง้สดบัฟังเสยีงแห่งธรรมชาตทิีคุ่ณจะหาจากทีไ่หน

ไมไ่ด.้..”     

เรอืนกระดงังา รสีอรท์ 

 

“บรรยากาศร่มรืน่ของธรรมชาต ิ …โอบล้อมด้วยทะเลภูเขา สมัผสัลมหนาวท่ามกลาง

สายหมอก งดงามด้วยมวลพฤกษานานาพนัธุ์ อบอุ่นกับความเป็นกันเอง...กับภูพญาเลย          

รสีอรท์” 

     ภพูญาเลย รสีอรท์ 

 

“..สมัผสั เขา้ถงึมวลอากาศทีพ่อดไีดส้มดุลยต่์อรา่งกายทาํใหรู้ส้กึผ่อนคลาย 

..สมัผสัอุณหภมูเิฉลีย่ 20 องศาเซนตเิซยีสตน้ๆทาํใหรู้ส้กึเยน็สบาย 

..สมัผสัสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นลกูเขายามเดนิทางลกูแลว้ลกูเล่าทาํใหเ้กดิ 
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รูส้กึโลดแล่น..สบายใจ กบัแหล่งท่องเทีย่วกว่าสบิแห่ง....เหล่าน้ีคอืสิง่ที ่“ เขาคอ้ ” มอบ

ให้ แก่นักเดินทางนักท่องเทีย่วทัง้หลาย และ แสนภูรสีอร์ทก็อยู่ ณ.ทีน้ี่ทีเ่ขาค้อเช่นกัน..ขอ

ตอ้นรบัสู่เขาคอ้” 

    แสนภ ูรสีอรท์ 

 

จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้นเป็นการจงูใจผู้บรโิภคโดยอาศยัการสรา้งอารมณ์ 

ความรูส้กึ ความนึกฝัน และจนิตนาการให้กบัผู้บรโิภค ทําให้ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจ มองเหน็

ประโยชน์ของสนิค้า และเกดิความคดิเหน็คล้อยตามถ้อยคําที่บรรยายถงึลกัษณะ บรรยากาศ

และสภาพแวดลอ้มต่างๆของรสีอรต์ เช่น ขอ้ความโฆษณาของเรอืนกระดงังา รสีอรท์ ทีเ่น้นการ

พรรณนารปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสัของธรรมชาต ิ“ถ้าคุณจะสมัผสัได้ถงึกลิน่อายของธรรมชาติ

อย่างแท้จรงิ ลองนึกถงึลมเยน็ๆ อากาศสบาย แมกไมเ้ขยีวขจ ีและแม่น้ําเยน็ที่ไหลทอดยาว    

ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และได้พกัผ่อนกบัธรรมชาติที่สร้างให้ที่น่ี…” เพื่อสร้างจนิตภาพ     

และถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้กึที่ดขีองการพกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาตใิห้ผูบ้รโิภคได้รบัทราบ 

และกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการเดนิทางมาพกัผ่อนทีร่สีอรต์ 

การเขียนข้อความโฆษณาในลักษณะน้ีเป็นการเขียนข้อความโฆษณาที่มุ่งสร้าง

แรงจูงใจ และโน้มน้าวใจผูบ้รโิภค โดยใชอ้ารมณ์ และความรูส้กึเป็นตวักระตุน้ใหผู้้บรโิภคเกดิ

การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ มากกว่าการใหร้ายละเอยีด และการใชเ้หตุผล  

 

   3.1.2.2.2 พรรณนาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจงัหวดั 

 “นานมาแล้วชือ่ของน้ําตกไทรโยคน้อย น้ําตกทีส่รา้งชือ่เสยีงให้กบัเมอืงกาญจน์ มนต์

เสน่ห์แห่งสายน้ําทีไ่หลอาบมาตามหน้าผาหนิปูนลงสู่แควน้อย ถงึแมว้่าวนัเวลาทีผ่่านไปจะมี

การเปิดตวัน้ําตกใหม่ๆ มากมาย แต่เสน่หข์องสายน้ําแห่งน้ีมไิดล้ดน้อยลงไปและท่ามกลางความ

ร่มรืน่ของผนืป่าตะวนัตกและสายน้ําแคว ใครจะเชือ่ว่าดว้ยระยะทางทีห่่างจากตวัน้ําตกเพยีง 2 

กโิลเมตรจะมบี้านพกัเมอืงเหนือซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาต ิและโอบกอด

ของขนุเขาในบรรยากาศทีเ่ป็นส่วนตวั” 

     บา้นภฟู้า รสีอรท์ 

 

 “เมอืงประจวบ มแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ มทีัง้น้ําตก ภูเขา 

และทะเล ซึง่แต่ละแห่งกย็งัคงความเป็นธรรมชาต ิสะอาด สงบ เหมาะสําหรบัวนัพกัผ่อนหย่อน

ใจของคุณได้เป็นอย่างด ีการเดนิทางก็สะดวกสบาย ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนัก นัง่รถเพยีง

ประมาณ 4 ชัว่โมง ก็ถึงแล้ว และเมือ่ท่านได้มาเทีย่วเมอืงประจวบ ขอเชิญแวะมาสมัผัส

บรรยากาศดีๆ ที ่อารยารสีอรท์ ซคิะ 
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อารยารสีอรต์ สถานทีพ่กัผ่อนตากอากาศรมิทะเล ในอําเภอเมอืงประจวบฯ ไม่ห่างจาก

ตวัเมอืง ใกล้กบัอ่าวมะนาว ด่านสงิขร และอุทยานวทิยาศาสตรห์ว้ากอ บรรยากาศเงยีบ สงบ 

พรอ้มบรกิารทีเ่ป็นกนัเอง...” 

     อารยา รสีอรท์ 

 

 ขอ้ความโฆษณาขา้งตน้ เป็นการจงูใจผูบ้รโิภคโดยอาศยัความมชีื่อเสยีง และความเป็น

ที่รูจ้กัของสถานที่ท่องเที่ยวประจําจงัหวดัต่างๆเป็นจุดเริม่ต้นในการดงึดูดความสนใจ เพราะ

บางครัง้การกล่าวถงึตวัรสีอรต์โดยตรง อาจไม่เป็นที่รู้จกัหรอืสร้างความสนใจให้กบัผู้บรโิภค

ทัว่ไปได้มากนัก ผู้ประกอบการจงึต้องอาศยัการเกริน่นําถงึสถานที่ท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ

ของจงัหวดัก่อน เพื่อสรา้งความรูส้กึคุน้เคย การรบัรู ้และการจดจาํใหก้บัผูบ้รโิภค เช่นการเขยีน

ขอ้ความโฆษณาของบา้นภฟู้า รสีอรท์ทีไ่ดอ้าศยัชื่อเสยีงของน้ําตกไทรโยคน้อย ซึง่เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวสําคญัของจงัหวดักาญจนบุรมีาใช้เป็นส่วนดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภค จากนัน้จงึ

ค่อยๆโยงเรือ่งเขา้สู่การโฆษณารสีอรต์ เพื่อชีใ้หผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความคุม้ค่า และอรรถประโยชน์

ต่างๆที่ผู้บรโิภคจะได้รบัจากการเดนิทางมาพกัผ่อนยงัรสีอร์ตนัน้ๆ ได้แก่ บรรยากาศที่เป็น

ธรรมชาต ิสิง่อํานวยความสะดวก สถานทีท่่องเทีย่ว ตลอดจนกจิกรรมต่างๆทีท่างรสีอรต์เตรยีม

ไวร้องรบัความตอ้งการ เป็นตน้ 

 

   3.1.2.2.3 พรรณนาระยะทาง และการเดินทาง 

 “ดว้ยระยะเวลาขบัรถไมเ่กนิ 2 ชม.จากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทาง 180 กม.ตามเส้นทาง

พหลโยธนิถงึสระบุร ีเลี้ยวขวาตามเสน้ทางถนนมติรภาพถงึปากช่อง มทีางต่างระดบัวนขวาขึ้น

เขาใหญ่บนเสน้ทางถนนธนะรตัน์ตรงบรเิวณ กม.20 เลี้ยวขวาตรงบา้นกุดคลา้-ผ่านศกึ 1.5 กม. 

ดา้นซา้ยมอืจะเหน็รสีอรท์ทีม่ฉีากกัน้สายตาเป็นภูเขาลอ้มรอบ ใช่แลว้ครบัโรงแรม คลองทราย      

รสีอรท์ (เขาใหญ่)...”  

     โรงแรม คลองทราย รสีอรท์ (เขาใหญ่) 

 

 “จากกรงุเทพฯ เพยีง 105 กม. ดว้ยเส้นทางสายรงัสติ-องครกัษ์ ถงึนครนายก 75 กม. 

ถนน 4 เลน มุ่งสู่ถนน 3049 นครนายก-น้ําตกนางรอง กม.ที ่16 การคมนาคมสะดวก คุณจะได้

พบกบัรสีอรท์แห่งใหม่ บ้านสวนสารกิา รสีอรต์ ทางเลอืกใหม่ของการพกัผ่อนทีคุ่ณเลอืกได้ที ่

นครนายก ก่อนถงึน้ําตกวงัตะไครเ้พยีง 0.5 กม. ตดิเขาใหญ่ ฝัง่นครนายก” 

     บา้นสวนสารกิา รสีอรท์ 
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 ข้อความโฆษณาข้างต้น เป็นการจูงใจผู้บริโภคโดยอาศัยระยะทาง และความ

สะดวกสบายในการเดนิทางมาเป็นจดุขาย ซึง่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นิยมแสดงใหผู้บ้รโิภคเหน็

ถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางโดยเปรยีบเทยีบระยะห่างของสถานทีต่ ัง้ของรสีอรต์กบักรุง

เทพมหานคร ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของประเทศ เพื่อชี้ให้ผู้บรโิภคเห็นว่าด้วยระยะเวลาในการ

เดนิทางเพยีงไม่กี่ชัว่โมงตามเส้นทางที่ระบุอยู่ในขอ้ความโฆษณา ผู้บรโิภคก็สามารถพบกบั

ความสวยงามตามธรรมชาต ิความสุข และความสะดวกสบายในการพกัผ่อนได ้นอกจากน้ีการ

ใช้ขอ้ความโฆษณาดงักล่าวยงัแสดงให้เหน็ถงึผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นัน่คอืผู้บรโิภคที่

เป็นคนกรงุเทพ หรอืมถีิน่พาํนกัอยูใ่นกรงุเทพนัน่เอง  

  

  3.1.2.3 แบบเล่าเร่ือง (Narrative Copy) เป็นการเขยีนขอ้ความโฆษณาที่มี

ลกัษณะเป็นการเล่าเรื่อง อาจเป็นการเล่าเหตุการณ์ ความเป็นมา หรอืเรื่องราวชวีติของบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงใหผู้บ้รโิภคไดร้บัทราบ โดยเรือ่งทีเ่ล่านัน้จะมสีนิคา้ทีก่ําลงัโฆษณาเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง

อยูด่ว้ย การเขยีนขอ้ความโฆษณาในลกัษณะน้ีจะก่อใหเ้กดิความรูส้กึเป็นจรงิเป็นจงั สรา้งความ

น่าเชื่อถอื และความเชื่อมัน่ในตวัสนิคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ีดงัตวัอยา่ง 

 

 “ภูไอยรา เกดิขึ้นจากความฝันและจนิตนาการ ของคนชอบเดนิทางท่องเทีย่วตามป่า

เขาและ วนัหนึง่ก็ได้พบดนิแดนในความฝัน ผมเป็น คนชอบท่องเทีย่วตามธรรมชาตทุิกปีผม

และ ครอบครวัต้องเดนิทางขึ้นเหนือเพือ่สมัผสั อากาศหนาวไม่ว่าจะเป็นดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า 

หว้ยน้ําดงัดอยตุง เขาคอ้ ภูหนิร่องกลา้ ซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามมากและอากาศดมีาก ทัง้นัน้ แต่

ต้องใชเ้วลาเดนิทางทางรถ กใ็ชเ้วลาเป็นสบิชัว่โมง ชอบภาคเหนือมาก ถงึกบัเคยวางแผนชวีติ

ว่าวนัหนึง่จะหาซื้อทีด่นิสกัแปลงไว้เพือ่ช่วงเวลาหลงัจากเกษียณอายุ แต่มวีนัหนึง่ซึง่เป็นวนั

เดยีวกบัการกลบั ลงมาจากกางเต้นท์บนเขาใหญ่ ได้เดนิทางมาด้านปราจนีบุร ีและแวะเขา้มา

จงัหวดันครนายก ซึง่ในชวีติไม่เคยมาเลย เมือ่ได้มาถึงกลบัทําให้ผมไม่อยาก เชือ่ว่าทีนี่จ่ะมี

ธรรมชาต ิมน้ํีาตกมธีารน้ํา มอีากาศดมีาก ไม่น่าเชือ่เลยว่าเพยีง 110 กิโลเมตร จากบ้านผม

(สวนสยาม)เท่านัน้ นบัจากวนันัน้ผมเหมอืนต้องคําสาปกว็่าได ้ผมหลงไหล จงัหวดัน้ีขึ้นมาทนัท ี

และเริม่จะหาทีด่นิไวป้ลูกบา้นอยู่สกัแปลง ในช่วงหน้าหนาว อากาศทีนี่ห่นาวใชไ้ดเ้ลยหล่ะ ช่วง

หน้าหนาว จะเริม่เดอืนพฤศจกิายน ถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ผมใชเ้วลาร่วม 1 ปีในการหาทีด่นิ

จนได้พบทีผ่นืน้ี บ้านทีนี่ทุ่กหลงั การก่อสรา้งทุกชิ้น มชีวีติ มทีีม่า ผมชอบสะสมของเก่า ไมเ้ก่า 

ประตูเก่า เจอทีไ่หนเป็นต้องคุยต้องซื้อ แบบบ้านก็เหมอืนกนัเราได้ออกแบบตามจนิตนาการ 

ตามความฝัน ดูตามหนังสอืบา้นและสวนบา้ง ถ่ายภาพเกบ็ไวบ้า้ง ผสมปะปนกนัไป ผมเรยีนมา

ทางดา้นการบญัชแีละการเงนิ ซึง่ดูจะไม่เกีย่วอะไรกนัเลยกบังานก่อสรา้ง แต่ดว้ยใจรกั ชอบจดั

สวน ปลูกต้นไมเ้ลย ทําให้เราต้องออกแบบเอง ทําเองทุกอย่างเหนือ่ยมัย้ ? เหนือ่ยครบั แต่มี
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ความสุข ภูมใิจ ชอบและรกั เหมอืนกบัคําพูดทีว่่า" รกัในสิง่ทีท่ํา ทําในสิง่ทีร่กั " บา้นแต่ละหลงั

ไม่เหมอืนกนัเลย เปลีย่นแล้วก็เปลีย่นอกี จนเราพอใจ อาจจะไม่สวยหรู ไม่มคีรู แต่ เราชอบก็

น่าจะโอเค ขอฝาก คาํขวญัของจงัหวดันครนายก เมอืงในฝันทีใ่กลก้รุง ภูเขางาม น้ําตกสวย รวย

ธรรมชาต ิปราศจากมลพษิ ....โดนใจจรงิๆ เลย...!!!!!!” 

 ภรูวิทัน์ รกัอนิทร ์

     ภไูอยรา รสีอรท์ 

 

 “บา้นสวนกองทอง รสีอรท์ เริม่ก่อสรา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2549 โดย คุณกมลวรรณ ศริกุิล

และครอบครวั ซึง่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาผนืแผ่นดนิบา้นเกดิใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและพกัผ่อน

หย่อนใจสไตล์บา้นสวนธรรมชาตทิีย่งัคงความสวยงามไว้เหมอืนเดมิและได้ให้ความสําคญักบั

สภาพภมูทิศัน์โดยรอบรสีอรท์  

        และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาสถานทีพ่กัและงานด้านบรกิารอย่างไม่หยุดยัง้เพือ่ไปสู่ความเป็นเลศิ

การบรกิารของเราให้บรกิารแบบง่ายๆ เน้นความเป็นกนัเองไม่มรีะเบยีบเขม้งวดอะไรมากมาย

บรกิารลกูคา้เสมอืนหนึง่ท่านเป็นครอบครวัของเรา” 

     บา้นสวนกองทอง รสีอรท์ 

 

ข้อความโฆษณาข้างต้น เป็นการจูงใจผู้บรโิภคโดยอาศยัการสร้างความรู้สึกผูกผนั 

ระหว่างผูบ้รโิภคกบัสนิคา้ เพื่อใหบ้รโิภคเหน็ถงึความตัง้ใจในการทํางาน ความพถิพีถินัในการ

ให้บรกิาร และรบัรูถ้งึประวตัคิวามเป็นมาอนัน่าสนใจของรสีอรต์แต่ละแห่ง เช่น การถ่ายทอด

เรื่องราวความเป็นมาของภูไอยรา รสีอรท์ ที่แสดงให้ผู้บรโิภคได้เหน็ถงึความตัง้ใจ และความ

พถิพีถินัในการสรา้งรสีอรต์ ตัง้แต่การเลอืกซื้อทีด่นิ การเริม่ลงมอืก่อสรา้ง การออกแบบ และ

การตกแต่งรสีอร์ตที่เกิดขึ้นจากจนิตนาการ ความรกั และความมุ่งมัน่ ทุ่มเทของคุณภูรวิทัน์    

รกัอินทร์ จนเกิดเป็นความภาคภูมใิจ และนํามาซึ่งความสุขให้กับผู้บรโิภคที่ได้เดินทางไป

พกัผ่อนทีภ่ไูอยรา รสีอรท์ ทัง้น้ีกเ็พื่อแสดงใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึประทบัใจ เกดิความเชื่อมัน่

ในตวัรสีอรต์ และเกดิความตอ้งการทีจ่ะเดนิทางเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบรรยากาศทีอ่บอุ่น และ

เป็นกนัเองในการใหบ้รกิารของรสีอรต์นัน้ๆต่อไป 

 

 3.1.2.4 แบบแสดงเหตุผล (Reason Why Copy) เป็นการบอกถงึเหตุผลว่า

ทําไมผู้บรโิภคจงึควรเลอืกซื้อสนิค้าดงักล่าว โดยกล่าวถงึจุดเด่นและอรรถประโยชน์ต่างๆของ

สนิคา้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคทีก่ําลงัรูส้กึลงัเลหาเหตุผลในการซือ้สนิคา้ไม่ได ้หรอื

ในสถานการณ์ทีต่้องการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นใจ หนัมาเลอืกใชบ้รกิารของรสีอรต์เราแทน 

ดงัตวัอยา่ง 
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“หากจะกล่าวถงึจงัหวดัเชยีงใหม่ หลายท่านคงจะนึกถงึขนบธรรมเนียมประเพณ ี ,วถิี

ชวีติทีเ่ป็นแบบเรยีบงา่ย และเป็นกนัเองสงบท่ามกลางธรรมชาต ิ

ขอแนะนํา ความทนัสมยั และธรรมชาต ิทีม่าอยู่รวมกนัอย่างลงตวั รสีอรท์แห่งจงัหวดั

เชยีงใหมก่บัการเดนิทีส่ะดวกสบายเพยีง 30 นาท ีจากสนามบนิ 

ทุกท่านจะพบกบับา้นพกัในแบบต่างๆ เกอืบ 20 หลงั ใหทุ้กท่านได้เลอืก พรอ้มกบั

เครือ่งอํานวยความสะดวกครบครบั อาทเิช่น ห้องน้ําแบบน้ําวน ,สนามพตัต์กอล์ฟ, สถาน

บรกิาร Fitness ทีท่นัสมยั และหลบไปพกัผ่อนสบายๆ กบัน้ําตกทีเ่ยน็สบายภายในรสีอรท์, ชม

ชา้งนํานกัท่องเทีย่วเดนิผ่านรสีอรท์, ไรส่ตรอเบอรี,่ สวนดอกเบญจมาศ…” 

    กงัสดาล รสีอรท์ 

 

“ยนิดตี้อนรบัสู่ปิรามดิรสีอรท์แอนทแ์คมป์ป้ิง ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาต ิขุนเขา

และสายหมอก ทีพ่กัของเราเหมาะสําหรบันักท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบความเป็นธรรมชาต ิเน้นความ

เรยีบง่าย เงยีบสงบไม่พลุกพล่าน ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา ทีโ่อบล้อมด้วยอ่างเก็บน้ําธรรมชาติ

หนองหลวง และมสีวนดอกไมเ้มอืงหนาวนานาชนิดใหช้มรอบบรเิวณ ปิรามดิรสีอรท์ แอนดแ์คม

ป้ิง ตัง้อยู่ในพื้นทีเ่นินเขาตดิกบัหนองหลวง อ.เวยีงชยั จ.เชยีงราย อยู่ห่างจากตวัเมอืง 15 ก.ม 

การเดนิทางสะดวกสบายใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 20 นาท ีปิรามดิรสีอรท์เหมาะสําหรบัเขา้พกัแทน

การพกัทีโ่รงแรม เนือ่งจากราคาประหยดัและเป็นธรรมชาตมิากกว่าโรงแรมทัว่ไป รวมทัง้เหมาะ

เป็นจดุพกัเพือ่เตรยีมเดนิทางท่องเทีย่วในสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆของเชยีงราย นอกจากนัน้ทาง

รสีอรท์ไดจ้ดัเตรยีมเสน้ทางการท่องเทีย่วพรอ้มรถตูบ้รกิารใหท่้านไดเ้ลอืกอย่างครบครนัสาํหรบั

ท่านทีต่อ้งการความสะดวกสบายในการเดนิทางอกีดว้ย” 

    ปิรามดิ รสีอรท์แอนดแ์คมป้ิง 

 

“ถา้คุณเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลา้จากภารกจิการงาน และตอ้งการความสงบเงยีบและงดงาม

ของธรรมชาตแิห่งขนุเขา...โรงแรมเมาทเ์ทิน่ววิ รสีอรท์ เขาใหญ่ มพีรอ้มสรรพไปดว้ยสิง่อํานวย

ความสะดวกครบครนั เช่น ห้องสมัมนา ห้องอาหารนานาชาติ ห้องจดัเลี้ยง ห้องคาราโอเกะ 

พรอ้มศูนยก์ฬีานานาชาต ิเช่น สระว่ายน้ํา สนามเทนนิส เทเบิ้ลเทนนิส หอ้งเซาวน่์า สนุกเกอร ์

เกมรูม ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาต ิความเขยีวขจขีองมวลพฤกษา กลมกลนืกบัความ

สะดวกสบายในสไตลห์รู เหมาะกบัการพกัผ่อนในวนัหยุดกบัครอบครวัอย่างมรีสนิยม หรอืการ

ประชุมสมัมนา พรอ้มกบัหอ้งประชุมทนัสมยัดว้ยโสตทศันูปกรณ์ครบครนั” 

     โรงแรมเมาทเ์ทิน่ววิ รสีอรท์ 
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“หากคุณกําลงัมองหาสถานทีพ่กัผ่อนท่ามกลางธรรมชาตใินบรรยากาศของความเป็น

ส่วนตวั พรอ้มสรรพดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ธดิา

แกรนดว์วิ คอืสถานทีท่ีคุ่ณกําลงัคน้หา ดว้ยระยะทางเพยีงหนึง่ชัว่โมงจากเมอืงหลวง คุณกจ็ะได้

พบกบัสถานทีท่ีร่ายลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละพชืสวนนานาพนัธุ์ ไม่ว่าคุณจะมาเตมิเตม็ความสุข

กบัคู่รกั มาพกัผ่อนร่วมกบัครอบครวั มาจดัเลี้ยงสงัสรรค์พรอ้มเพือ่นฝงู หรอืมาสมัมนาเขา้ค่าย

เป็นหมูค่ณะ” 

    ธดิาแกรนดว์วิ รสีอรท์ 

 

 ข้อความโฆษณาข้างต้น เป็นการจูงใจผู้บริโภคโดยการแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึง

ศกัยภาพในการให้บรกิารของทางรสีอร์ตที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้

อย่างเหมาะสม ซึ่งมกัปรากฏการใช้ถ้อยคําที่มลีกัษณะเป็นการเสนอแนะ เช่น “ที่พกัของเรา

เหมาะสาํหรบั...” “ขอแนะนํา...” หรอืการใชป้ระโยคเงื่อนไขทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ และ

ความคุม้ค่าในการซื้อสนิคา้ เช่น “หากคุณกําลงัมองหาสถานที่พกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาต.ิ....

ธดิา แกรนดว์วิ คอืสถานทีท่ีคุ่ณกําลงัคน้หา...” “ถา้คุณเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา้จากภารกจิการงาน

...โรงแรมเมาทเ์ทิน่ววิ รสีอรท์ เขาใหญ่ มพีรอ้มสรรพไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั...” 

เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความนึกคดิคลอ้ยตาม และเหน็เหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้

ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

  

 3.1.2.5 แบบภาพและคาํบรรยายประกอบ (Picture and Caption Copy) เป็น

การสื่อความหมายโดยอาศยัภาพทีน่่าสนใจ และคําบรรยายใต้ภาพประกอบการเขยีนเน้ือเรื่อง 

ซึง่เหมาะกบัสนิคา้ทีม่คีุณภาพน่าเชื่อถอื ผู้บรโิภครูจ้กัเป็นอย่างดหีรอืเป็นสนิค้าทีม่รีะดบั การ

โฆษณาจงึไมจ่าํเป็นตอ้งพรรณนาถงึคณุภาพ หรอืคุณสมบตัขิองสนิคา้มากนกั เพราะมภีาพเป็น

ตวันําความสนใจอยูแ่ลว้ เพยีงแค่เขยีนคาํบรรยายเพิม่เตมิใหน่้าสนใจและจงูใจผูบ้รโิภคเท่านัน้  

ลกัษณะการใช้ภาพและคําบรรยายประกอบในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ต 

สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 6 ประเภท คอื 

  3.1.2.5.1 ภาพทีแ่สดงถงึธรรมชาตแิละบรรยากาศโดยรอบ 

  3.1.2.5.2 ภาพทีพ่กัและสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ 

3.1.2.5.3 ภาพนกัท่องเทีย่วและกจิกรรมต่างๆ 

  3.1.2.5.4 ภาพสถานทีท่่องเทีย่วใกลเ้คยีง 

  3.1.2.5.5 ภาพอาหารการกนิ 

  3.1.2.5.6 ภาพโปรโมชัน่ 
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  3.1.2.5.1 ภาพท่ีแสดงถึงธรรมชาติและบรรยากาศโดยรอบ เพื่อ

แสดงใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึลกัษณะทางธรรมชาตทิีส่งบ ร่มรื่น สวยงาม และน่าตื่นตาตื่นใจภายใน

อาณาบรเิวณรอบๆรสีอร์ต เพื่อดงึดูดความสนใจ และเร้าความต้องการให้ผู้บรโิภคเกดิความ

ต้องการที่จะเข้ามาสมัผสักับบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตทิี่ร่มเย็น เหมาะแก่การ

พกัผ่อน ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่2: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของสามรอ้ยยอดฮอลเิดย ์รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่3: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของภูนาคนิทร ์บา้นกระแตง รสีอรท์ 
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ภาพตวัอย่างที ่4: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของภูพญาเลย รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่5: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของบา้นภูฟ้า รสีอรท์ 

 

ภาพตวัอย่างที ่6: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของเกรท เลค รสีอรท์ 



 51 

3.1.2.5.2 ภาพท่ีพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อแสดงให้

ผู้บรโิภคเห็นถึงความสะดวกสบาย และความสวยงามของที่พกั ทัง้ภายในและภายนอก ที่

หรูหรา สวยงาม และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อสื่อให้

ผู้บรโิภคเห็นถึงศกัยภาพในการให้บรกิารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้

อยา่งครบวงจร ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่7: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของบา้นพลอยประทาน รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่8: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของไร่คุณฉนัทส์วนสวย รสีอรท์ 
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ภาพตวัอย่างที ่9: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของบา้นสวน รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่10: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของหนองววัซอ รสีอรท์ 
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3.1.2.5.3 ภาพนักท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆ เป็นภาพทีแ่สดงถงึ

การประกอบกจิกรรมต่างๆของนักท่องเทีย่วภายในบรเิวณรอบๆรสีอรต์ เพื่อสื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็

ถงึความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และความหลากหลายของกจิกรรมทีท่างรสีอรต์ได้จดัเตรยีมไว้

รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีนิ่ยมออกกําลงักาย หรอืประกอบกจิกรรมต่างๆ กบัเพื่อนฝงู

หรอืครอบครวัในระหว่างทีเ่ดนิทางมาพกัผ่อนทีร่สีอรต์ ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่11: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของยุทธ รสีอรท์ 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพตวัอย่างที ่12: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของหาดสน บชี รสีอรท์ 

ภาพตวัอย่างที ่13: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของเกรท เลค รสีอรท์ 
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3.1.2.5.4 ภาพสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง เป็นภาพทีแ่สดงใหผู้บ้รโิภค

เหน็ว่าสถานทีต่ ัง้ของรสีอรต์นัน้อยู่ใกลก้บัแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีง และมคีวาม

น่าสนใจหลายแห่ง ซึง่จะนําเสนอในลกัษณะของมคัคุเทศก์นําเทีย่ว เพื่อแนะนําใหผู้บ้รโิภครูจ้กั

สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตใิกลเ้คยีง และสื่อใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึความคุม้ค่าของการเดนิทาง

มาพกัผ่อนที่รสีอร์ตนัน้ๆว่า นอกจากผู้บรโิภคจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อม

ภายในรสีอรต์แลว้ ผูบ้รโิภคยงัสามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่

น่าสนใจเหล่าน้ีไดโ้ดยสะดวก ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่14: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของกรนีววิ รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพตวัอย่างที ่15: แสดงภาพและคาํบรรยาย

ประกอบ 

ของทรายขาว รสีอรท์ 
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3.1.2.5.5 ภาพอาหารการกิน เป็นภาพทีแ่สดงใหผู้้บรโิภคเหน็ถงึความ

อุดมสมบูรณ์ ความสด ความสะอาด ความหลากหลาย และความน่ารบัประทานของอาหาร

ประเภทต่างๆ ทีท่างรสีอรต์ไดจ้ดัเตรยีมไวร้องรบัความต้องการของผูบ้รโิภค เพื่อสื่อใหผู้บ้รโิภค

เห็นถึงความพร้อมในการให้บรกิารด้านอาหารที่เลื่องชื่อ ซึ่งจะสามารถสร้างความประทบัใจ

ใหก้บัผูบ้รโิภคไดป็้นอยา่งด ีดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่16: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของเมจคิ รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่17: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ขององิดาว ฮลิล ์รสีอรท์ 
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ภาพตวัอย่างที ่18: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของสามประสบ รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่19: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของร่มไมช้ายเล รสีอรท์ แอนด ์ซฟู้ีด 

 

 3.1.2.5.6 ภาพโปรโมชัน่ เป็นภาพที่แสดงการจดัโปรโมชัน่ หรอืการจดั

โปรแกรมการให้บรกิารที่พกั และกิจกรรมท่องเที่ยวในราคาพเิศษ เพื่อดงึดูดความสนใจของ

ผูบ้รโิภคทีต่้องการความสะดวก และความคุ้มค่าในการเดนิทาง โดยจะมรีายละเอยีดของที่พกั 

และกจิกรรมต่างๆบรรยายไวพ้อสงัเขป หากผูบ้รโิภคสนใจอยากตดิตามรายละเอยีดทัง้หมด ก็

ตอ้งตดิตามต่อในหน้าถดัไป ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่20: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของทลีอซรูเิวอรไ์ซด ์รสีอรท์ 



 57 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่21: แสดงภาพและคาํบรรยายประกอบ 

ของสามประสบ รสีอรท์ 

 

การใช้ภาพและคําบรรยายประกอบข้างต้น เป็นการจูงใจผู้บรโิภคโดยอาศัยการสื่อ

ความหมายที่ลกึซึ้งของภาพเป็นส่วนขยายความให้แก่ขอ้ความโฆษณา เพื่อแสดงให้ผู้บรโิภค

เหน็ถงึลกัษณะเด่นของสนิคา้ในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ รปูแบบทีพ่กั กจิกรรมต่างๆ

สถานทีท่่องเทีย่วใกลเ้คยีง อาหารการกนิ และโปรโมชัน่ทีน่่าสนใจต่างๆ เพราะการใชภ้าพและ

คําบรรยายประกอบนอกจากจะช่วยดงึดูดความสนใจ และสรา้งสสีนัใหแ้ก่ขอ้ความโฆษณาแล้ว 

ภาพยงัมสี่วนช่วยสรา้งการจดจํา สร้างจนิตนาการ และกระตุ้นความต้องการในเรื่องต่างๆแก่

ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

  3.1.2.6 แบบงานกราฟฟิก (Graphic Copy) ในการเขยีนขอ้ความเพื่อการ

โฆษณา นอกจากถ้อยคํา หรอืขอ้ความจะเป็นกุญแจสําคญัในการสื่อความหมายไปยงัผู้บรโิภค

แลว้ การใชง้านกราฟฟิกต่างๆยงัมสี่วนช่วยกระตุ้น เรา้ความสนใจ สรา้งความโดดเด่น และสื่อ

ความหมายถึงตัวสินค้าได้ชัดเจน และลึกซึ้งกว่าการใช้ถ้อยคําหรือข้อความโฆษณาเพียง     

อยา่งเดยีว 

 งานกราฟฟิกทีป่รากฏในส่วนของการโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ จดัเป็นส่วนสําคญัที่

ผู้ประกอบการด้านที่พกันิยมใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจ และโน้มน้าวใจให้ผู้บรโิภคเกดิความ

ตอ้งการในการซือ้สนิคา้ การออกแบบงานกราฟฟิกจะเน้นเรื่องการสื่อความหมายดา้นรปูลกัษณ์ 

และภาพลกัษณ์ทีด่ขีองสนิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ และความประทบัใจ  

 จากการศึกษาการใช้งานกราฟฟิกในข้อความโฆษณารสีอร์ต พบว่ามลีกัษณะเด่น 4 

ประการ คอื  

3.1.2.6.1 การใชส้ตีวัอกัษร  

3.1.2.6.2 การใชภ้าพประกอบ  

3.1.2.6.3 การใชภ้าพเคลื่อนไหว  

3.1.2.6.4 การใชข้อ้ความเคลื่อนไหว   
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   3.1.2.6.1 การใช้สีตวัอกัษร  การใชส้จีดัเป็นองคป์ระกอบสําคญัของ

งานกราฟฟิก และเป็นองค์ประกอบที่มอีทิธพิลต่อความรู้สกึ อารมณ์ และจติใจของมนุษย์ได้

มากกว่าองคป์ระกอบอื่น ๆ เพราะนอกจากสจีะช่วยสรา้งความสดใส และความน่าสนใจแลว้ การ

ใช้สีย ังแฝงความหมายทางด้านจิตวิทยาไว้ด้วย ในทางทฤษฎีนัน้ การเลือกใช้สีแต่ละส ี         

จะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของการนําไปใชง้าน แต่ลกัษณะเฉพาะหรอืคุณค่าเฉพาะของ

สแีต่ละสนีัน้สามารถสื่อแทนอารมณ์ และความรูส้กึต่างๆได้ เช่น ตื่นเต้น หวานเยน็หรอือบอุ่น 

อ่อนหวาน นุ่มนวลหรอืแขง็กระด้าง และนอกจากความรู้สกึที่เกดิขึ้นแล้ว ยงัเป็นที่ยอมรบักนั

ทัว่ไปอกีว่า สเีป็นลกัษณะของความคดิทางนามธรรมบางประการอกีด้วย เช่น ความสงบสนัต ิ

การเคลื่อนไหว อนัตราย ความตาย สแีต่ละสจีะให้ผลต่อการรบัรู ้การมองเหน็ และการดงึดูด

ความสนใจที่ไม่เท่ากนั ดงันัน้การเลอืกใช้สทีี่เหมาะสมจงึมอีิทธพิลอย่างมากต่อการสร้างการ

รบัรู ้การจดจาํ การสือ่ความหมาย ตลอดจนการสรา้งจนิตภาพใหแ้ก่สนิคา้  

 การใช้สีตัวอักษร นอกจากจะช่วยให้ข้อความโฆษณามคีวามโดดเด่น น่าสนใจ น่า

ติดตามแล้ว ยงัช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึก และสื่อความหมายที่สอดคล้องไปกับข้อความ

โฆษณาไดอ้กีดว้ย 

 จากการศึกษาการใช้สีตัวอักษรในข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ตพบว่า 

ผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญัในการใชส้ตีวัอกัษรให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิ

และประเภทของทีพ่กัดงัน้ี 

 สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ พบว่าสีตวัอักษรที่ใช้จะมลีกัษณะที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตหิรอืตามภูมปิระเทศทีร่สีอรต์นัน้ๆตัง้อยู ่เช่น  

รสีอรต์รมิทะเล ใชต้วัอกัษรสฟ้ีา เพื่อสื่อถึงลกัษณะทางธรรมชาตขิองท้องฟ้าและทอ้ง

ทะเล และสื่อใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความโปรง่โล่งสบายตา สบายใจ เหมาะแก่การพกัผ่อนทีส่งบสุข 

 รสีอร์ตรมิภูเขา ป่าไม ้ใช้ตวัอกัษรสเีขยีว เพื่อสื่อถึงลกัษณะทางธรรมชาติของต้นไม ้

ป่าไม ้ความอุดมสมบูรณ์ และความร่มรื่น และสื่อให้ผู้บรโิภครู้สกึถึงความสดชื่น ความผ่อน

คลาย ความเยน็สบาย และความเป็นธรรมชาตทิีเ่หมาะแก่การพกัผ่อน 

 รสีอร์ตที่แวดล้อมไปด้วยพชืพรรณ ดอกไม้ ใช้ตวัอกัษรสชีมพู หรอืสมี่วง เพื่อสื่อถึง

ลกัษณะความงดงามทางธรรมชาตขิองดอกไม ้และสื่อให้ผูบ้รโิภครูส้กึถงึความอ่อนโยน ความ

นุ่มนวล ความเป็นมติร และความสุขกายสบายใจในการพกัผ่อน  

 ประเภทของท่ีพกั พบว่าสตีวัอกัษรทีใ่ชจ้ะมลีกัษณะทีส่อดคล้องกบัลกัษณะของทีพ่กั 

เช่น เป็นบา้นดนิหรอืบา้นไม ้ใชต้วัอกัษรสน้ํีาตาล เพื่อสื่อถงึลกัษณะของดนิและแผ่นไม ้และสื่อ

ใหผู้บ้รโิภครูส้กึถงึความอบอุ่น ความมัน่คง ความเก่าแก่ ความซื่อสตัย ์ความเป็นผูใ้หญ่ ความ

เป็นมติร และความสงบสุขในการพกัผ่อน  



 59 

 นอกจากน้ียงัมกีารใชต้วัอกัษรสดีํา ซึง่เป็นสตีวัอกัษรสากล และสามารถสื่อความหมาย

ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ความสง่างาม ความมมีารยาท ความมแีบบแผน และความลกึลบัน่า

คน้หา 

 

   3.1.2.6.2 การใช้ภาพถ่าย การใช้ภาพถ่ายเพื่อส่งเสรมิธุรกิจที่พกั

ประเภทรสีอร์ตนัน้ จดัเป็นองค์ประกอบที่สําคญั และมปีระสทิธภิาพสูงในการสื่อความหมาย 

เพราะภาพแต่ละภาพสามารถทาํหน้าทีใ่นการสื่อสารไดด้ว้ยตวัเอง สามารถสรา้งอทิธพิลต่อคนดู

ทําใหเ้กดิความประทบัใจ ความรูส้กึผูกพนั หรอืใกลช้ดิสถานที ่หรอืสถานการณ์ในภาพช่วยให้

เกิดการจดจํา และเกิดการรบัรู้ว่าทุกสิ่งที่ปรากฏในภาพนัน้มอียู่จรงิ เพราะมภีาพถ่ายเป็น

หลกัฐานที่น่าเชื่อถอืกว่าการใช้เพยีงคําบอกเล่า หรอืขอ้เขยีนในขอ้ความโฆษณาไม่อาจสรา้ง

ความน่าสนใจ และทาํใหผู้บ้รโิภครูจ้กัตวัสนิคา้ไดอ้ยา่งลกึซึง้ ดงัตวัอยา่ง 

 

ภาพตวัอย่างที ่22: แสดงการใชภ้าพถ่าย 

ของ5ป่าสกั ฮลิล ์ไซด ์5รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่23: แสดงการใชภ้าพถ่าย 

ของ5รมิจนั 5รสีอรท์ 
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ภาพตวัอย่างที ่24: แสดงการใชภ้าพถ่าย 

ของ5บา้นววิดอย 5รสีอรท์ 

ภาพตวัอย่างที ่25: แสดงการใชภ้าพถ่าย 

ของ5จนัทรเ์จา้หลาว บชี 5รสีอรท์ 

 

จากภาพตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้ภาพถ่ายในการโฆษณาที่พักประเภท       

รสีอร์ตนัน้ประกอบไปด้วยลกัษณะสําคญัหลายประการที่มสี่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิด

จนิตนาการ และเกิดความต้องการที่จะเดินทางมาพกัผ่อนยงัรสีอร์ตต่างๆ เช่น การใช้ภาพ

ภายนอก และภายในของรสีอรต์ทีม่คีวามหรหูรา สวยงาม เป็นการใชจุ้ดเรา้ในเรื่องการอยู่เหนือ

ผู้อื่น (Vanity Appeal) การใช้ภาพภายในรสีอรต์ หรอืภายในห้องนอนที่มคีวามสะดวกสบาย 

เหมาะแก่การพกัผ่อน เป็นการใชจุ้ดเรา้ใจในเรื่องความสะดวกสบาย (Comfort Appeal) การใช้

ภาพของการใช้และการให้บรกิารดา้นอาหารในรูปแบบต่างๆ เป็นการใช้จุดเร้าใจในเรื่องของ

อาหาร (Food Appeal) การใชภ้าพพนักงานต้อนรบั หรอืพนักงานเสรฟ์ิทีเ่ป็นผูห้ญงิ เป็นการใช้

จดุเรา้ใจในเรือ่งเพศตรงขา้ม (Sex Appeal) เป็นตน้ 
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นอกจากน้ียงัปรากฏการใชภ้าพสถานทีท่่องเทีย่ว ภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ของผูค้นใน

ทอ้งถิน่ทีต่ ัง้ของรสีอรต์ เป็นการใช้จุดเรา้ใจในเรื่องวฒันธรรมทอ้งถิน่ (Local Culture Appeal) 

ภาพสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นการใช้จุดเร้าใจในเรื่องของการตระหนักถึงสภาพแวดล้อม 

(Environment Awareness Appeal) การใชภ้าพครอบครวัทํากจิกรรมร่วมกนั เป็นการใชจุ้ดเรา้ใจ

เรือ่งความรกัทีพ่่อแม่มต่ีอลูก (Parental Appeal) และการใชภ้าพกจิกรรมทางการกฬีาต่างๆ เป็น

การใชจุ้ดเรา้ใจเรื่องการมชีวีติทีย่นืยาวและสุขภาพแขง็แรง (Want to live longer or Health 

Appeal) ซึง่การใชภ้าพในหลายๆลกัษณะในโฆษณาชิน้เดยีวกนันัน้ เป็นการใชจุ้ดเรา้ใจในเรื่อง

ต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และเสรมิแรงจูงใจให้ผู้บรโิภคเกิดความ

ตอ้งการในตวัสนิคา้มากขึน้นัน่เอง 

 

   3.1.2.6.3 การใช้ภาพเคล่ือนไหว ในการโฆษณาสื่อออนไลน์ การใช้

ภาพเคลื่อนไหว หรอืการใชภ้าพกราฟฟิกแบบ Flash animation นัน้จดัเป็นองคป์ระกอบสําคญั   

ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีห้แก่สินค้า เพราะด้วยคุณสมบัติพิเศษของภาพเคลื่อนไหวที่มี

รปูแบบในการนําเสนอ และลูกเล่นต่างๆมากมายที่ช่วยเสรมิให้การสื่อสารขอ้ความโฆษณาใน

ปัจจุบนัมคีวามโดดเด่น น่าสนใจ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวไดอ้ย่างต่อเน่ืองสวยงาม ตลอดจน

ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อยเน่ืองจากไฟล์มขีนาดที่เลก็กว่าภาพเคลื่อนไหวแบบอื่นๆทําให้

ผูบ้รโิภคไมต่อ้งเสยีเวลานานในการรอใหภ้าพโฆษณาปรากฎขึน้มาบนหน้าจอ  

ปัจจุบนัการใช้ภาพเคลื่อนไหวในการโฆษณาสนิค้าแบบออนไลน์กําลงัไดร้บัความนิยม

อย่างมาก เพราะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกต้องตาต้องใจ สร้างความ

เพลดิเพลนิ และสรา้งการจดจาํตราสนิคา้ และบรกิารไดม้ากกว่าการโฆษณาโดยใชภ้าพน่ิงเพยีง

อยา่งเดยีวถงึ 71 เปอรเ์ซนต ์ดว้ยเหตุน้ีผูป้ระกอบการดา้นทีพ่กัประเภทรสีอรต์จงึนิยมนําเทคนิค

การทําภาพเคลื่อนไหวมาใช้ในการถ่ายทอดความงดงามทางธรรมชาต ิจุดเด่น หรอืคุณสมบตัิ

พเิศษบางประการของรสีอรต์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และเรา้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการทีจ่ะ

เดนิทางมาสมัผสักบับรรยากาศ และความงดงามของสถานทีพ่กั เพราะภาพเคลื่อนไหวต่างๆจะ

ช่วยเสรมิเน้ือหาของข้อความโฆษณาให้สามารถสื่อความหมายได้ชดัเจนลกึซึ้ง และสามารถ

สรา้งการยอมรบัในตวัสนิคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีดงัตวัอยา่ง 
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ภาพตวัอย่างที ่26: แสดงการใชภ้าพเคลื่อนไหว 

ของ5โฮม แอนด ์ฮลิล ์5รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่27: แสดงการใชภ้าพเคลื่อนไหว 

ของ5เกาะชา้ง 5รสีอรท์ แอนด ์สปา 
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ภาพตวัอย่างที ่28: แสดงการใชภ้าพเคลื่อนไหว 

ของ5ผึง้หวาน 5รสีอรท์  

 

จากตวัอย่างการใช้ภาพเคลื่อนไหวขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าภาพที่ผูป้ระกอบการนิยมนํามา

ทําเป็นภาพเคลื่อนไหวนัน้ จะมลีกัษณะสําคญัในการเรา้ความสนใจของผู้บรโิภคในด้านต่างๆ

เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ลกัษณะของที่พกั สิง่อํานวยความสะดวก และ

กิจกรรมทางการกีฬาต่างๆที่ทางรีสอร์ตได้จดัเตรียมไว้ให้มานําเสนอในลักษณะของการ

หมุนเวยีน สลบัสบัเปลีย่นกนัไปเรื่อยๆ เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดท้ําความรูจ้กัและเหน็ภาพรวมในการ

ให้บรกิารของแต่ละรสีอร์ตว่ามลีกัษณะเด่น หรอืมคีวามน่าสนใจเพียงใด อนัจะนํามาซึ่งการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารต่อไป 

 

   3.1.2.6.3 การใช้ข้อความเคล่ือนไหว ในการโฆษณาแบบออนไลน์ 

การใช้ข้อความเคลื่อนไหวจดัเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึง ที่ช่วยสร้างความ

น่าสนใจ และเพิม่ลูกเล่นใหแ้ก่ขอ้ความโฆษณา โดยอาศยัการใส่รหสั JavaScript ทําใหข้อ้ความ

ธรรมดาๆ กลายเป็นข้อความที่มสีสีนั สามารถเคลื่อนไหวได้ ทัง้ในลกัษณะของแนวตัง้ และ

แนวนอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บรโิภครู้สึกสะดุดตา สะดุดใจ และเกิดความสนใจที่จะติดตามอ่าน

เน้ือความโฆษณาจนจบ ดงัตวัอยา่ง 
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 ภาพตวัอย่างที ่29: แสดงการใชข้อ้ความเคลื่อนไหว 

ของ5สามรอ้ยยอด 5รสีอรท์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างที ่30: แสดงการใชข้อ้ความเคลื่อนไหว 

ของ5รมิจนั 5รสีอรท์  

 

ในการโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์นัน้ ผู้ประกอบการนิยมใช้ขอ้ความเคลื่อนไหวเพื่อ

สรา้งปฏสิมัพนัธ์อนัดกีบัผูบ้รโิภค เช่น การใชข้อ้ความเคลื่อนไหวของรมิจนั รสีอรท์ “สวสัดเีจา้ 

ยนิดตีอ้นรบัสู่ รมิจนัรสีอรท์เจา้... หากท่านนึกถงึความสะดวกสบาย และบรรยากาศแบบส่วนตวั 

ในวนัพกัผอ่นของท่าน ณ เชยีงราย นึกถงึเรารมิจนั รสีอรท์...คําขวญั อ.แม่จนั พระธาตุกู่แก้วคู่



 65 

บา้น แม่น้ําจนัคู่เมอืง ลิ้นจีห่วานลอืเลื่อง รุ่งเรอืงวฒันธรรม” ทีม่เีน้ือความเกี่ยวกบัการทกัทาย 

การกล่าวต้อนรบั การแสดงรายละเอยีดๆเกี่ยวกบัรสีอรต์ การเชญิชวนใหผู้บ้รโิภคมาใชบ้รกิาร 

และการนําเสนอคําขวัญ ให้ผู้บริโภคได้รบัทราบ เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และสร้าง

ความรูส้กึอนัดใีหแ้ก่ผูบ้รโิภค  

 

3.1.3 คาํขวญั (Slogan) เป็นขอ้ความสัน้ๆทีแ่ต่งขึน้เพื่อนํามาใชใ้นการโฆษณา เพื่อให้

ผูบ้รโิภคจดจาํไดง้า่ย เมือ่ผูบ้รโิภคสามารถจาํคําขวญัได ้กจ็ะสามารถนึกถงึตวัสนิคา้หรอืบรกิาร

ได้เป็นอย่างด ีคําขวญัที่ดจีงึต้องสัน้ กระชบั และสามารถสื่อความหมายถงึจุดขายหรอืจุดเด่น

ของสนิคา้หรอืบรกิารไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากการศึกษาพบว่า คําขวัญในการโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ต แบ่งออกเป็น           

3 ประเภท คอื 

 3.1.3.1 คาํขวญัทีเ่สนอสาระสาํคญั หรอืคณุสมบตัพิเิศษของผลติภณัฑ ์

 3.1.3.2 คาํขวญัทีอ่อกแบบเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ 

 3.1.3.3 คาํขวญัทีอ่อกแบบเพื่อเชญิชวนใหน้กัท่องเทีย่วมาใชบ้รกิาร 

 

 3.1.3.1 คาํขวญัท่ีเสนอสาระสาํคญั หรือคุณสมบติัพิเศษของผลิตภณัฑ ์

เป็นการใช้คําขวญัเพื่อจูงใจผูบ้รโิภค โดยหยบิยกเอาจุดเด่นซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ หรอืเป็น

คุณสมบตัิพิเศษของแต่ละรสีอร์ตขึ้นมานําเสนอผ่านทางการใช้ภาษาที่ส ัน้ กระทดัรดั แต่ได้

ใจความทีค่รอบคลุมถงึลกัษณะสําคญัต่างๆของสนิคา้ ทัง้น้ีกเ็พื่อสรา้งความน่าสนใจ ความโดด

เด่น งา่ยแก่การจดจาํ และสามารถสื่อถงึตวัสนิคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ีดงัตวัอยา่ง 

 

"ทีพ่กัหร ูคู่เมอืงนางรอง " 

    เรอืนนางรอง รสีอรท์ 

“ปลอดภยั อิม่ อรอ่ย อบอุ่นและประทบัใจ” 

    แควน้อย รเิวอรแ์คว รสีอรท์ 

“ออ้มกอดแห่งขนุเขา อุ่นห่มนบัฟ้าดาว เสน่หห์นาวดนิแดนเลย” 

    บา้นฟ้าดาว แฟมลิี ่รสีอรท์ 

“รุง่ตะวนั รสีอรท์ ยนิดตีอ้นรบัคุณและครอบครวัใหน้อนอุ่นกนิอิม่ในราคาสุดประหยดั” 

    รุง่ตะวนั รสีอรท์ 

“เตม็อิม่กบัความสุขหลากหลายรปูแบบ สมัมนาท่ามกลางธรรมชาตทิีคุ่ณสมัผสัได”้ 

    ไรอ่รณุวทิย ์รสีอรท์ 
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“สวนไทรโยค โลกแห่งความสุขทีคุ่ณสมัผสัได ้ไปง่าย จ่ายน้อย อาหารอร่อย กจิกรรม

สนุก” 

    สวนไทรโยค รสีอรท์ 

 

 3.1.3.2 คาํขวญัท่ีออกแบบเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ เป็นคําขวญัทีม่เีน้ือความมุ่ง

สร้างความน่าเชื่อถือและความมัน่ใจในชื่อเสยีงของบรษิัท โดยอาศยัการใช้ภาษาที่มลีกัษณะ

เหมอืนเป็นการใหนิ้ยาม หรอืคาํจาํกดัความในการใหบ้รกิารของรสีอรต์แต่ละแห่ง ว่ามมีาตรฐาน 

หรอืมรีะดบัในการใหบ้รกิารเช่นไร เพื่อใหเ้กดิเป็นภาพลกัษณ์ทีด่แีก่ตวัสนิคา้ และทําใหผู้บ้รโิภค

เกดิการยอมรบั และเชื่อถอืในมาตรฐานของสนิค้า ตลอดจนเกดิความไว้วางใจที่จะใช้เลอืกใช้

สนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทันัน้ต่อไป ดงัตวัอยา่ง 

 

“แคมป์สน รสีอรท์ ระยอง ความสุขของท่าน คอืบรกิารของเรา........” 

    แคมป์สน รสีอรท์ 

 “คุณจะประทบัใจ เมือ่ไดม้าเยอืนเรา” 

    โรงแรมหาดแสงจนัทร ์รสีอรท์ 

 “ณ รมิจนั รสีอรท์ ท่านคอือาคนัตุกะของเรา” 

    รมิจนั รสีอรท์ 

“ความสุขของท่าน คอืบรกิารของเรา” 

    คลองทราย รสีอรท์ 

“จดุเริม่ตน้ของการท่องเทีย่ว จดุหมายของการพกัผ่อน” 

    ป่าสกั ฮลิลไ์ซต ์รสีอรท์ 

“เตมิวนัสดใสใหคุ้ณ ที ่"เมโทร แซนดแ์อนดซ์ ีรสีอรท์" 

    เมโทร แซนดแ์อนดซ์ ีรสีอรท์ 

 

 3.1.3.3 คาํขวญัท่ีออกแบบเพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวมาใช้บริการ เป็น

คําขวญัที่มเีน้ือหาเพื่อจูงใจให้ผู้บรโิภคเลือกใช้บริการของรสีอร์ต โดยใช้ภาษาง่ายๆ แต่มี

ความหมายเพื่อยํ้าเตอืนใหผู้บ้รโิภคนึกถงึรสีอรต์ของตนเป็นอนัดบัแรก เมื่อต้องการเดนิทางไป

พกัผ่อนในวนัหยดุ ดงัตวัอยา่ง 

 

 “วนัหยดุน้ี ทีแ่สงเทยีน บชีรสีอรท์” 

    แสงเทยีน บชี รสีอรท์ 
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 “วนัพกัผ่อนดีๆ  มาทีถ่ํ้าผาทารซ์านฯ” 

    ถํ้าผาทารซ์าน รเิวอรแ์คว รสีอรท์ 

“อิม่สุข อิม่ความสุขทุกวนัหยดุของคุณ” 

    อิม่สุข รสีอรท์ 

“ทีสุ่ดของการพกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาตบิรสิุทธิข์องเขาคอ้......ภแูกว้ รสีอรท์” 

    ภแูกว้ รสีอรท์ 

“นึกถงึแมกไม ้สายน้ํา ป่าเขาลาํเนาไพร คดิถงึ เรอืน..ภผูา..น้ํา” 

    เรอืนภผูาน้ํา รสีอรท์ 

“นึกถงึวนัหยดุ นึกถงึแหล่งท่องเทีย่วและพกัผ่อน นึกถงึเรา ร่มไมช้ายเล รสีอรท์ แอนด ์

ซฟู้ีด เกาะชา้ง จงัหวดัตราด” 

    รม่ไมช้ายเล รสีอรท์ 

 

3.1.4 คาํลงท้าย (Closing) เป็นลําดบัขัน้ตอนสุดทา้ยของการโฆษณา จดัเป็นส่วนที่มี

ความสําคญัมากส่วนหน่ึง เพราะเป็นส่วนที่สรา้งให้ผูอ่้านเกดิปฏกิริยิาในทางบวก หรอืทางลบ

ต่อสนิคา้ ดงันัน้ในการเขยีนคําลงท้าย จงึมกัปรากฏขอ้ความที่มุ่งกระตุ้นในแง่ของเหตุผล และ

อรรถประโยชน์ต่างๆ ของตวัสนิค้า และบรกิาร เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจเลอืกซื้อ

สนิคา้น้ีไป  

จากการศกึษาพบว่า คําลงทา้ยในขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ มลีกัษณะเป็น 

Selling Approach คอืมลีกัษณะของการใช้ภาษาเพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิความต้องการซื้อ

สินค้า โดยอาศัยการใช้ภาษาที่เน้นด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผู้บรโิภค แบ่งออกได้เป็น          

4 ลกัษณะคอื 

 3.1.4.1 การอาสา หรอืเสนอตวัในการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภค 

 3.1.4.2 การกระตุน้ เรา้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 3.1.4.3 การเน้นยํา้ และสรา้งความเชื่อมัน่ 

 3.1.4.4 การสรา้งความรูส้กึดใีหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

 

 3.1.4.1 การอาสา หรือเสนอตวัในการให้บริการแก่ผู้บริโภค 

“ไม่ว่าความต้องการของคุณในดา้นทีพ่กั การเดนิทาง หรอืสิง่อืน่ๆ จะเป็นอย่างไร เรา

ยนิดอีอกแบบและวางแผนสิง่นัน้ เพือ่ความพงึพอใจสงูสุดสาํหรบัคุณ” 

    ผึง้-หวาน รสีอรท์ 
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“เพยีงวนั สองวนั หรอืมากกว่านัน้ท่านก็สุขเกนิพอ เราพรอ้มจะมอบความสุขน้ีณ ที ่

แห่งน้ีแด่ท่านดว้ยความเตม็ใจ”  

    ระเบยีงเรอื รสีอรท์ 

 

“มาเทีย่วสมัผสักับธรรมชาติ ทีจ่งัหวดันครนายก ลองแวะมาทกัทาย พกัค้างกับเรา  

กรนีววิ รสีอรท์ ยนิดตีอ้นรบัทุกท่านครบั” 

    กรนีววิ รสีอรท์ 

 

“บา้นบรรเทงิ รสีอรท์ ขอเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะทําให้วนัหยุด พกัผ่อนของท่านพเิศษยิง่ขึ้น 

ลองแวะมาพกัคา้งกบัเรา เรายนิดตีอ้นรบัทุกท่าน” 

    บา้นบนัเทงิ รสีอรท์ 

 

 “ไมว่่าท่านจะมาเป็นกรุป๊ใหญ่หรอืกรุป๊เลก็เราพรอ้มทีจ่ะบรกิารคุณ หากท่านเลอืกพกัที ่

ยทุธ รสีอรท์” 

    ยทุธ รสีอรท์ 

 

“วนัหยดุน้ี ท่านเลอืกทีพ่กับรรยากาศด ีท่ามกลางธรรมชาต ิขนุเขา สายน้ํา และบา้นพกั

เก๋ ๆ สไตลจ์งัเกิ้ล ๆ แลว้หรอืยงั หากว่ายงั เราขอเสนอ ถํ้าผาทารซ์าน ฯ เป็นคําตอบสําหรบัวนั

พกัผ่อนของคุณ” 

    ถํ้าผาทารซ์าน รเิวอรแ์คว รสีอรท์ 

 

 จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าผูป้ระกอบการนิยมใชภ้าษาทีแ่สดงถงึ

ความเอาใจใส่ และความเตม็ใจในการใหบ้รกิารทีต่รงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีสุ่ด 

เพื่อสรา้งความประทบัใจ และดงึดูดใจใหผู้บ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของรสีอรต์ต่อ

ไป เช่น “... เรายนิดอีอกแบบและวางแผนสิง่นัน้ เพื่อความพงึพอใจสูงสุดสําหรบัคุณ” “เรา

พรอ้มจะมอบความสุขน้ี...” “เราพรอ้มทีจ่ะบรกิารคุณ…” เป็นตน้ 

 

 3.1.4.2 การกระตุ้น เร้าความต้องการของผู้บริโภค 

“...ท่านจะเหน็ววิสวยในอกีบรรยากาศเสมอืนท่านอยู่บนสวรรคม์องเหน็ดาวอยู่ขา้งล่าง

เลยทเีดยีว อยา่รอชา้เชญิมาสมัผสับรรยากาศน้ีกบัเรา” 

    บวัตอง รสีอรท์ 
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“หากความต้องการของคุณ ตรงกบัสไตล ์การใหบ้รกิารของเรา จงอย่ารอชา้ทีจ่ะตดิต่อ

เรา” 

    ภตูน้น้ํา รสีอรท์ 

 

“รบีโทรจองบ้านพกัตัง้แต่วนัน้ี เพือ่มาสมัผสักบับรรยากาศดีๆ ทีเ่หมาะแก่การพกัผ่อน

ของคุณและครอบครวั” 

    ปราณ ีรสีอรท์  

 

 “ทีก่ล่าวมาทัง้หมดหากท่านคิดว่า ใช่เลย! ทีท่่านต้องการ รีบโทรมาคุยสอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่คุณไปรยา ฤทธาภรณ์ หมายเลขโทรศพัท์ 09-9533169 หรอืฝากเบอร์

ไวท้ี ่Webboard ถาม-ตอบ นะคะ” 

    ปิรามดิ รสีอรท์ 

 

 จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาข้างต้น ปรากฏการใช้คําที่กระตุ้นอารมณ์ความรูส้กึให้

ผูบ้รโิภคเกดิการตื่นตวั และรบีตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารของรสีอรต์ เพราะอาจพลาดโอกาสทีจ่ะได้

สมัผสักบับรรยากาศและสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆทีท่างรสีอรต์ไดจ้ดัเตรยีมไว ้เช่น “อย่ารอ

ชา้” “จงอย่ารอชา้”  “รบีโทรจองบา้นพกัตัง้แต่วนัน้ี...” “หากท่านคดิว่าใช่เลย! ทีท่่านต้องการ 

รบีโทรมา...” เป็นตน้ 

 

3.1.4.3 การเน้นยํา้ และสร้างความเช่ือมัน่ 

 “บางท.ี..คุณอาจพบว่าปรชัญาของป่าและทะเลอาจบรรจบกนัไดใ้นหวัใจคุณ...!” 

     จงัเกลิเบย ์รสีอรท์ 

 

“ท่านจะพบทุกสิง่ทีก่ล่าวถงึน้ีไดท้ี ่" กงัสดาล รสีอรท์ " 2 2 อย่างแน่นอน แลว้จะรูว้่า ความ

ทนัสมยัและความเรยีบงา่ยอยูร่วมกนัไดแ้บบลงตวั” 

     กงัสดาล รสีอรท์ 

 

“ทีนี่.่..จะสรา้งรอยยิ้ม และความเพลดิเพลนิให้คุณได้ตลอดทัง้วนั เมือ่ท่องเทีย่วไปใน

ดนิแดนทีเ่ราเนรมติไว.้..เพือ่คุณ” 

     ไรอ่รณุวทิย ์รสีอรท์ 
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 “ถงึบรรยากาศจะไม่หนาว แต่ตอนน้ีบนรสีอรท์เรา กําลงัเยน็สบาย เหมาะสําหรบัการ

พกัรอ้นของคุณ....” 

     ตูบบนดอย รสีอรท์ 

 

 “บ้านสายชล อมนัดา รสีอร์ท คือ คําตอบของการพกัผ่อนในช่วงวนัหยุดของท่านที ่

แทจ้รงิ” 

     บา้นสายชล อมนัดา รสีอรท์ 

 

 “ไมไ่กลจากกรงุเทพมหานคร เพยีงหนึง่ชัว่โมงเศษ คุณจะไดส้มัผสักบัธรรมชาต ิทีร่่มรืน่ 

ท่ามกลางพนัธไ์ม ้นานาชนิด อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีใกล้ๆ แค่น้ีเอง” 

     ไรห่วานสนิท รสีอรท์ 

 

 “…เพยีงคุณเดนิทางมาพกักบัเราทีนี่ ่เราเชือ่ว่าท่านจะสามารถซมึซบับรรยากาศสงบ ๆ 

อากาศสดชืน่ ทะเลสวย ๆ น้ําใส ๆ ไดร้อยยิม้และความประทบัใจกลบัไปแน่นอน” 

     วารนิทร ์บชี รสีอรท์ 

 

 “...เรามัน่ใจว่าจะสามารถตอ้นรบัคุณใหพ้บกบัความสุขทีจ่ะทําใหคุ้ณรูส้กึประทบัใจไม่มี

วนัเลอืนราง” 

     ธดิาแกรนดว์วิ โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ 

 

 จากตวัอย่างข้อความโฆษณาข้างต้น เป็นการใช้ภาษาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การ

ยอมรบั และความไวว้างใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เพื่อเป็นเครื่องรบัประกนัว่าผูบ้รโิภคจะไดร้บัความสุข 

และความประทบัใจ จากการเดนิทางมาพกัผ่อนที่รสีอรต์ เช่น “ท่านจะพบทุกสิง่ทีก่ล่าวถงึน้ีได้

ที ่" กงัสดาล รสีอรต์ "2 2 อย่างแน่นอน...” “ทีน่ี่...จะสรา้งรอยยิม้ และความเพลดิเพลนิใหคุ้ณได้

ตลอดทัง้วนั” “...เรามัน่ใจว่าจะสามารถตอ้นรบัคุณใหพ้บกบัความสุข…” เป็นตน้ 

 

  3.1.4.4 การสร้างความรู้สึกดีให้แก่ผูบ้ริโภค 

 “สิง่ต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่วนหนึง่ทีเ่ราต้องการบอกว่า เราสรา้งรสีอรท์น้ีขึ้นมาเพือ่บรกิาร

คุณ...ดว้ยใจ” 

     อิม่สุข รสีอรท์ 
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“...เราเริม่จากการมาเทีย่วจนอดใจไมไ่ดเ้ลยมาขออยูใ่กลจ้นเกดิเป็น.สายรุง้ รสีอรท์..//..

สายรุง้รสีอรท์สรา้งขึน้กเ็พือ่ท่าน..ยามมาเทีย่วเชญิ พกัคา้งทีนี่.่.ยนิดตีอ้นรบั” 

     สายรุง้ รสีอรท์ 

 

“.. บา้นบุญประคอง ..บา้นไมท้ีส่รา้งบรรจงสรา้งจากผูท้ีเ่ขา้ถงึทีสุ่ดแห่งแก่นแทแ้ห่งไม.้.

ทัง้ดแูลใส่ใจรกัษาราว..บา้นไมน้ี้มชีวีติจติใจทัง้น้ี....เพยีงเพือ่รอคุณมาเยอืน..มาหย่อนใจและพกั

คา้งสกัครัง้..” 

     บุญประคอง รสีอรท์ 

 

 “...เมือ่ท่านมาพกัค้างทีนี่ ่ท่านเองกเ็สมอืนเป็นเจา้ของสวนท่านหนึง่...สามารถเก็บชมิ

ลาํไยไดอ้ยา่งอสิระ...ขอตอ้นรบัสู่บา้นเจษฎา..บา้นตอไม.้.ยนิดตีอ้นรบั...” 

     เจษฎา บา้นตอไม ้รสีอรท์ 

 

 จากตวัอย่างข้อความโฆษณาข้างต้น ปรากฏการใช้ภาษาที่ต้องการสร้างความรู้สึก

ผูกพนั ความรู้สกึเป็นจรงิเป็นจงั ความมไีมตรจีติ และความตัง้ใจในการให้บรกิาร และการ

สร้างสรรค์สิง่ดีๆ เพื่อผู้บรโิภค เช่น “...เราสร้างรสีอร์ทน้ีขึ้นมาเพื่อบรกิารคุณ...ด้วยใจ”  “...

สายรุง้รสีอรท์สรา้งขึน้กเ็พื่อท่าน...” “บ้านไมท้ีส่รา้งบรรจงสรา้งจากผู้ทีเ่ขา้ถงึทีสุ่ดแห่งแก่นแท้

แห่งไม้...เพียงเพื่อรอคุณมาเยือน...มาหย่อนใจและพักค้างสักครัง้” เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึก

ประทบัใจ ตืน้ตนัใจ และตอ้งการเดนิทางเขา้มาพกัผ่อนทีร่สีอรต์ ซึง่เตม็ไปดว้ยความอบอุ่น และ

มติรภาพน้ีต่อไป 

 

3.2 การนําเสนอเน้ือหา  

ในการนําเสนอเน้ือหาเพื่อจูงใจผู้บรโิภคที่มปีระสทิธผิลนัน้ ผู้ประกอบการจําเป็นต้อง

เพิม่จุดจบัใจ (Appeals) ที่เหมาะสมใหก้บัตวัสารด้วย เพราะจุดจบัใจเป็นวธิกีารโน้มน้าวใจดว้ย

หลกัทางจติวทิยา เน่ืองจากการเสนอข้อมูลด้วยเหตุผลให้กบัผู้รบัสารเพยีงด้านเดยีวอาจไม่

เพยีงพอสําหรบักลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ต้องการการยอมรบัสารด้วยความรู้สกึและอารมณ์     

ซึง่จุดจบัใจในที่น้ีควรสอดคล้องกบักรอบแห่งการอ้างองิ (Frames of Reference) ของผูร้บัสาร   

อนัหมายถงึ ประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูร้บัสารนัน่เองซึง่จะทาํใหส้ารนัน้โน้มน้าวใจผูร้บัสารได ้

การใช้จุดจบัใจในข้อความโฆษณาที่พักประเภทรสีอร์ท เป็นการสื่อความหมายให้

ผูบ้รโิภคเหน็ถงึศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการให้บรกิารของที่พกัที่จะตอบสนองความ
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ต้องการทางด้านอารมณ์และความรูส้กึของผูบ้รโิภค เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึเกี่ยวพนักบั

สนิคา้นัน้ๆ และพฒันาความตอ้งการในตวัสนิคา้ จนเกดิเป็นพฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้ตามมา 

จากการศกึษาการนําเสนอเน้ือหาในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ พบว่าการ

นําเสนอเน้ือหา ประกอบไปดว้ยจดุจบัใจทีเ่กีย่วกบัเรือ่งต่างๆ 8 เรือ่ง ดงัน้ี 

3.2.1 เรือ่งความสะดวกสบาย  

3.2.2 เรือ่งอาหารการกนิ 

3.2.3 เรือ่งความปลอดภยั 

3.2.4 เรือ่งกฬีาและสนัทนาการ 

3.2.5 เรือ่งครอบครวั 

3.2.6 เรือ่งประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

3.2.7 เรือ่งการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม 

3.2.8 เรือ่งราคาและความคุม้ค่า 

 

  3.2.1 เร่ืองความสะดวกสบาย การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัความสะดวกสบาย

ที่ปรากฏในข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ต สื่อความหมายให้ผู้บริโภคเห็นถึง

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการดา้นต่างๆให้แก่ผูบ้รโิภค เช่น ดา้นที่พกั ด้านสิง่

อํานวยความสะดวก และบรกิารในดา้นต่างๆทีเ่ตรยีมไวร้องรบัความต้องการของผู้บรโิภค การ

สื่อความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใชจุ้ดจบัใจเรื่องความสะดวกสบาย (Comfort Appeal) โดยมี

พื้นฐานมาจากธรรมชาตขิองมนุษยท์ี่มกัจะหาความสะดวกสบายให้กบัตนเอง ทัง้ทางร่างกาย

และจติใจ การใชจ้ดุเรา้ใจเรื่องความสะดวกสบายน้ีจงึจดัเป็นกลวธิสีําคญัทีผู่ป้ระกอบการดา้นที่

พกัส่วนใหญ่นิยมใชเ้พื่อแสดงความพรอ้ม และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ดงัตวัอยา่ง 

 

 “บ้านพักตากอากาศหรู ตกแต่งสไตล์หัวหินจากมัณฑนากรระดับมืออาชีพ ด้วย

ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯเพยีง 238 กิโลเมตรห่างจากหวัหินและชะอําเพยีง 25 และ 40 

กโิลเมตรตามลําดบัพรอ้มสิง่อํานวยความสะดวก ห้องพกัขนาดกว้าง ทัง้เตยีงคู่และเตยีงเดีย่ว 

ระเบยีงนัง่เล่นภายในและภายนอกห้องพรัง่พรอ้มด้วยอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครนั 

ระบบโทรทศัน์จานรบัสญัญานภาพดาวเทยีมและสญัญาน UBC ตู้เยน็ เครือ่งทําน้ําอุ่น พรอ้ม

สนัทนาการต่างๆ ล๊อบบี้เลานจ ์เคาน์เตอรบ์ารแ์ละบทเพลงไพเราะในยามคํา่คนืจากนักดนตรมีอื

อาชีพและอาหารทะเลสดรสเลิศ สระว่ายน้ํา ทีจ่อดรถส่วนตัว ทางลาดสําหรับเรือขึ้น-ลง 

สวนหยอ่มไวพ้กัผ่อน บรกิาร Internet Service พนกังานดแูลรกัษาความปลอดภยั” 

     บา้นปราณ รสีอรท์ 



 73 

 “ภายในรสีอรท์ มสีิง่อํานวยความสะดวกมากมาย    เช่นคลบัเฮา้ส ์สระว่ายน้ํา คาราโอ

เกะ จกัรยานเสอืภูเขา สนามเปตอง สนามฟุตบอล หอ้งประชุมถงึ 3 หอ้ง จุผูเ้ขา้ประชุมไดต้ัง้แต่ 

50-300 ท่าน บรเิวณ รสีอรท์ทีก่ว้างขวาง ร่มรืน่เหมาะกบัการทํากจิกรรม Walk Rally ปารต์ี้ จดั

เลี้ยง สงัสรรค.์..” 

     คลองทราย รสีอรท์ 

 

 “ภเูรอืบุษบารสีอรท์แอนดส์ปา สะดวกสบาย มรีะบบสือ่สารมอืถอืทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น 

AIS/ DTAC/ TRUE และหอ้งพกัยงัม ีCable TV ทุกหอ้ง” 

     ภเูรอืบุษบา รสีอรท์แอนดส์ปา 

 

 “ฟรสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายความเรว็สูง เพือ่ใหคุ้ณทํางานหรอืเล่นอนิเตอรเ์น็ตได้

ถงึหอ้งพกั (WireLess Network Connection Free) มแีอร,์ ทวีชีดั8ช่อง, เครือ่งทําน้ําอุ่น, ตู้เยน็ 

และกิฟ๊เซ๊ทอาบน้ําทุกหอ้งทุกหลงั…” 

     บา้นดวงพร รสีอรท์ 

  

 “เกาะสุกรรสีอรท์มหีอ้งพกัทัง้หมด 49 หลงั ประกอบดว้ยหอ้งปรบัอากาศ 30 หลงัและ

พัดลม 19 หลัง ในแต่ละหลังมีเครือ่งอํานวยความสะดวกทัง้ ทีวี ตู้เย็น เครือ่งทําน้ําอุ่น 

สะดวกสบายดว้ยหอ้งน้ําและระเบยีงส่วนตวั อิม่อร่อยกบัอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงทุกวนั 

ทีห่้องอาหาร หรือเลือกสัมผัสกับบรรยากาศของชายทะเลเคล้าเสียงเพลงที ่Moon Bar 

นอกจากน้ี คุณยงัสามารถชมความงามของพระอาทติย ์ทีก่ําลงัจะลบัขอบฟ้าบน จุดชมววิของ   

รสีอรท์...” 

     เกาะสุกร รสีอรท์ 

 

 ในการจงูใจผูบ้รโิภคโดยอาศยัเรือ่งความสะดวกสบายนัน้ มกัปรากฏในลกัษณะของการ

นําเสนอถงึสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ทัง้ในส่วนของทีพ่กั เช่น แอร ์ทวี ีตู้เยน็ เครื่องทําน้ําอุ่น 

สญัญาณ UBC ในส่วนของหอ้งรบัรอง เช่น คลบัเฮา้ส ์ลอ็บบีเ้ลา้จ ์เคาน์เตอรบ์าร ์รา้นอาหาร คา

ราโอเกะ ห้องประชุม และในส่วนของการทํากจิกรรมต่างๆ เช่น สระว่ายน้ํา สนามกีฬาต่างๆ 

นอกจากน้ียงัปรากฏการกล่าวถงึความสะดวกสบายในเรื่องของการตดิต่อสื่อสาร เช่น สญัญาณ

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต 
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3.2.2 เร่ืองอาหารการกิน การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัอาหารการกนิทีป่รากฏ

ในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ต สื่อความหมายให้ผู้บรโิภคเหน็ถึงความอุดมสมบูรณ์

ดา้นอาหารทัง้คาว หวาน และความพรอ้มในการใหบ้รกิารทางดา้นอาหาร เพราะการทีผู่บ้รโิภค

เดนิทางมายงัสถานที่ท่องเที่ยวที่มคีวามแตกต่างไปจากสถานที่ของตน ก็ย่อมหมายความว่า

ผู้บรโิภคต้องมคีวามต้องการในการรบัประทานอาหารที่แตกต่างไปจากที่เขาเคยสมัผสั เช่น   

สดกว่า ใหม่กว่า หรอืเป็นอาหารพื้นเมอืง การสื่อความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใช้จุดจบัใจ

เรื่องอาหาร (Food Appeal) อนัมรีากฐานมาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการ

อาหารและเครือ่งดื่ม ดงัตวัอยา่ง 

 

“… อิม่อร่อยกบัรสชาติอาหารทีอ่ร่อย สะอาดถูกหลกัอนามยั อาหารทะเลสดๆ มไีว้

บรกิารทุกท่านทุกวนั…” 

     ทรายขาว รสีอรท์ 

 

“นอกจากน้ี ภายในรสีอรท์ยงัมบีรกิาร อาหาร เครือ่งดืม่ไวบ้รกิารท่านทีค่รวัระเบยีงผา 

ลิ้มลองอาหารในบรรยากาศ ธรรมชาตใิกล้ชดิกบัภูผา เพือ่ใหบ้รรยากาศการรบัประทานอาหาร 

แตกต่างจากทีอ่ืน่ๆทีท่่านเคยสมัผสั” 

    ละง ูภผูา รสีอรท์ 

 

 “…พรอ้มทัง้บรกิาร อาหารเลศิรส จากรา้นอาหาร “บ้านคุณหลวง” ทีจ่ะทําใหคุ้ณเต็ม

อิม่ กบัความอรอ่ยของรสชาตอิาหาร พรอ้มดืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิอยา่งเตม็อิม่...” 

     โฮม แอนด ์ฮลิล ์รสีอรท์ 

 

“...ท่านจะได้สมัผสัและลิ้มลองผลไม้ท้องถิน่จากต้น ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรยีน ส้มโอ 

ลองกอง มงัคุด ลิ้นจี ้ซึง่จะผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัตามฤดกูาล” 

    องิธาร รสีอรท์ 

 

“...พรอ้มลิ้มลองความอร่อยของอาหารทอ้งถิน่และความหอมหวานของแตงโมอนัเลือ่ง

ชือ่ของเกาะสุกร...” 

    เกาะสุกร รสีอรท์ 
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“...ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ และพื้นเมอืงรสชาดด ีของชาวระยองทีเ่ลอืกสรรไวส้ําหรบัคุณ

ทีห่าดแสงจนัทร ์ซฟู้ีด...” 

    โรงแรมหาดแสงจนัทร ์รสีอรท์ 

 

“...เพิม่ความประทบัใจด้วยซุ้มอาหารชายหาด บรรยากาศร่มรืน่ทีบ่รรจงพถิพีถินักบั

รสชาตอิาหารทะเลที ่สด ใหม ่พรอ้มเสริฟ์ใหคุ้ณในทุกๆวนั” 

    เมโทร แซนดแ์อนดซ์ ีรสีอรท์ 

 

“...สามประสบรสีอรท์ มอีาหารแนะนําทีข่ ึ้นชือ่มากในดา้นรสชาตแิละความอร่อย ไม่ว่า

จะเป็น ไข่เจยีวสามประสบ,ต้มยาํปลาคงัน้ําขน้, ผดัผกักูด ทีป่รุงขึ้นมาจากสูตรทีค่ดิคน้เอง โดย

แมค่รวัมอือาชพี ทีม่คีวามชาํนาญในดา้นการทําอาหารมานาน…” 

    สามประสบ รสีอรท์ 

 

“...เรามหี้องอาหาร "ทะเลไทย" ติดกบัชายหาด ซึง่มทีัง้ อาหารไทย อาหารฝรัง่ และ

ซฟู้ีดบาบคีวิ ซึง่แมค่รวัจะปรุงอาหาร ตามรสชาตทิีเ่ป็นเฉพาะของท่าน นอกจากน้ียงัมเีครือ่งดืม่

ต่างๆ รวมทัง้ไวน์ และ คอ้กเทล ทีม่ชีือ่เสยีง ซึง่ไดเ้ลอืกสรรไว ้เพือ่เสนอแก่ท่านอกีดว้ย...” 

    ลอง ไอสแ์ลนด ์รสีอรท์ 

 

 ในการจูงใจผู้บรโิภคโดยอาศยัเรื่องอาหารการกนินัน้ มกัปรากฏการกล่าวถงึอาหารที่

เป็นของขึน้ชื่อ อาหารพื้นเมอืง หรอือาหารประจาํท้องถิน่ของแต่ละจงัหวดั และกล่าวเสรมิถงึ

ความมปีระสบการณ์ และความชํานาญในการประกอบอาหารของแม่ครวั เพื่อเป็นเครื่องยนืยนั

ว่าผู้บรโิภคจะได้รบัการให้บรกิารด้านอาหารที่ดทีี่สุด ทัง้ในด้านรสชาติ ความสดสะอาด และ

ความหลากหลายของรายการอาหาร ในบรรยากาศอนัร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ที่จะสร้างความ

ประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

 

 3.2.3 เร่ืองความปลอดภยั การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัความสะดวกสบายที่

ปรากฏในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ต สื่อความหมายให้ผู้บรโิภคเห็นว่าที่พกัและ

สถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตนิัน้มคีวามเหมาะสม และเป็นเครือ่งประกนัความปลอดภยัในการ

พกัผ่อน หรอืทํากจิกรรมต่างๆ โดยจะแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมาะสมของสภาพอากาศ สภาพ

ภมูปิระเทศ และความพรอ้มในการใหบ้รกิาร การสื่อความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใชจุ้ดจบัใจ

เรื่องความปลอดภัย (Safety Appeal) เป็นเหมือนการให้คํามัน่สัญญาแก่ผู้บริโภค เพื่อให้
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ผูบ้รโิภคมัน่ใจได้ว่า เขาจะไดร้บัการคุม้ครองดูแล และความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิจาก

การเดนิทางมายงัทีพ่กันัน้ๆ ดงัตวัอยา่ง 

 

“บา้นพกัสวยงาม เหมาะสําหรบัการพกัผ่อน สิง่อํานวยความสะดวกครบครนั หรรูะดบั 

VIP การให้บรกิารเป็นเยีย่ม ให้ความเป็นกนัเอง มพีนักงานบรกิารอย่างทัว่ถงึ ทําให้ท่านรูส้กึ

อบอุ่น พกัผ่อนอยา่งไรก้งัวล  ระบบรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง” 

    สรวล รสีอรท์ 

 

“...ทีจ่อดรถส่วนตวั ทางลาดสําหรบัเรอืขึ้น-ลง สวนหย่อมไว้พกัผ่อน บริการ Internet 

Service พนกังานดแูลรกัษาความปลอดภยั” 

    บา้นปราณ รสีอรท์ 

 

“...สนุกตืน่เต้นกบัการแล่นเรอืเรว็ภายใต้แสงทีอ่บอุ่น และมเีสื้อชูชพี ทําใหท้ํากจิกรรม

ต่าง ๆ อยา่งปลอดภยั” 

    เกรท เลค รสีอรท์ 

 

“...สดชืน่ รืน่รมย์ เล่นน้ํา สนุกแบบสายธารบําบดั น้ําในลําธารทีไ่หลผ่านรสีอร์ท ลึก

ประมาณระดบัเขา่ ถงึเอว เล่นไดป้ลอดภยั ทัง้ผูใ้หญ่และเลก็ ไมเ่วน้แมแ้ต่วยัชรา” 

    ภตูน้น้ํา รสีอรท์ 

 

“…และเป็นชายหาดแห่งเดยีวทีต่ดิชายทะเลบา้นกรูด โดยไม่ต้องเดนิขา้มถนน สะดวก

กบัการลงเล่นน้ําทะเล ปลอดภยั” 

    เรอืนทะเล รสีอรท์ 

 

“เกรท เลค รสีอรท์ มเีน้ือทีส่าํหรบัจอดรถ ไม่ต้องลําบากไปต่อเรอื และมคีวามปลอดภยั

เพราะรถจอดใกลก้บัทีพ่กั”                                           

เกรท เลค รสีอรท์ 

 

 “...หาดทรายขาวเป็นส่วนตวั ความลาดของหาดปลอดภยั เหมาะกบั การเล่นน้ําของทุก

เพศทุกวยั...” 

    เกาะชา้ง รสีอรท์แอนดส์ปา 
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ในการจูงใจผู้บรโิภคโดยอาศยัเรื่องความปลอดภยันัน้ ประกอบไปด้วยหลกัสําคญั        

2 ประการ คอื 1. ความปลอดภยัของทรพัยส์นิ โดยจะเหน็ไดจ้ากการกล่าวถงึระบบรกัษาความ

ปลอดภยัต่างๆ และการคอยตรวจตราดแูลของยาม 2. ความปลอดภยัของรา่งกาย โดยจะเหน็ได้

จากการกล่าวถึงความลาดชนัของสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภยัในการทํากิจกรรม และ

อุปกรณ์ชชูพีต่างๆ ซึง่จะสรา้งความอุ่นใจ และลดความกงัวลใหก้บัผูบ้รโิภคได ้

 

 3.2.4 เร่ืองกีฬาและสนัทนาการ การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบักฬีาและสนัทนา

การทีป่รากฏในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ สื่อความหมายใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึคุณภาพ

ของแหล่งกฬีา โดยอาศยัภูมอิากาศและภูมปิระเทศทีเ่หมาะสมกบัการเล่นกฬีา และสนัทนาการ

นัน้ เพื่อให้ผู้บรโิภคเห็นถึงศกัยภาพทางกายภาพของที่พกัและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

นัน้ๆว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคบางกลุ่มทีช่ื่นชอบการออกกําลงักายและ

การทํากจิกรรมต่างๆได ้การสื่อความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใชจุ้ดจบัใจเรื่องการมชีวีติทีย่นื

ยาวและสุขภาพแขง็แรง (Want to Live longer or Health Appeal) เพื่อแสดงใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึ

อรรถประโยชน์ที่จะได้รบัเพิม่เติมนอกเหนือจากลกัษณะทางกายภาพที่สวยงามของสถานที่

ท่องเทีย่ว ดงัตวัอยา่ง 

 

“...สนุกสนานกบักจิกรรมเพือ่การพกัผ่อนมากมาย   เช่น   สระว่ายน้ํา   พรอ้มจากุชชี ่

วอลเล่ย์บอลชายหาด   ฟุตบอลชายหาด   นัง่เรอืท้องกระจกชมปะการงั    บานาน่าโบ๊ต ตก

ปลาหมกึ ตกปลา ขีจ่กัรยาน ไวใ้หคุ้ณไดส้นุกเพลดิเพลนิ” 

    เมโทร แซนดแ์อนดซ์ ีรสีอรท์ 

 

“...โดยท่านสามารถเลอืกใชบ้รกิารต่างๆทีม่อียู่มากมายไดเ้ช่น เรอืบานาน่าโบ๊ท, ดําน้ํา

ดูประการงั, ตกปลา, ตกหมกึ, ไดหมกึ, นัง่เรอืชมความงามของเกาะต่างๆ ด้วยกจิกรรมอนั

หลากหลายในวนัพกัผ่อนสบายๆทีม่ที ัง้ความสนุกสนาน  และประสบการณ์ใหม่ๆ  อนัน่าจดจาํ” 

    แคมป์สน รสีอรท์ 

 

“...สนุกสนานกบักจิกรรมทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแคมป์ไฟ เดนิป่า ล่องแก่ง ไต่หน้า

ผา โรยตัว หรือจะพักผ่อนกับธรรมชาติตามอัธยาศัย หรือเลือกเทีย่วชมสถานทีท่่องเทีย่ว 

ใกล้เคยีง อาทเิช่น ชมแปลงไมป้ระดบัเมอืงหนาว เช่นดอกพทิูเนีย หน้าววั เบญจมาศ ชมการ

ผลติน้ําองุ่น และการผลติไวน์ชัน้ดจีากวลิเลจฟารม์ ชมกระทงิป่ ฝงูสุดทา้ยทีบ่า้นเขาแผงมา้ ชม

การปลกูผกัปลอดสารพษิเมอืงหนาว...” 

    เมอืงในหมอก รสีอรท์ 
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“นอกจากน้ีท่านจะไดส้มัผสักบัความสนุกสนานความเพลนิเพลนินานัปการ จากการลง 

เล่นน้ําธรรมชาต ิการขีจ่กัรยานเสอืภูเขา สนุกสนานกบัการล่องแก่ง เรอืคยคั เรอืแคนนู ตืน่เต้น 

กบัการไต่ผาโรยตวัและการเทีย่วชมความงดงามของธรรมชาตบิรเิวณไกลเ้คยีง อาทเิช่น น้ําตก

นางรอง น้ําตกสารกิา น้ําตกวงัตะไคร…้” 

    องิธาร รสีอรท์ 

 

“...และยงัมกีจิกรรมและบรกิารต่าง ๆ ไวค้อยบรกิารท่าน ไม่ว่าจะเป็นการใหเ้ช่าเรอืหาง

ยาวออกไปดาํน้ําตื้นดปูะการงัและฝงูปลาหลากส ีชมเกาะต่าง ๆ เช่าเรอืคายคั เรอืตกปลา พรอ้ม

คนขบัชาํนาญเสน้ทาง และเช่าอุปกรณ์ดาํน้ําในราคากนัเอง” 

    วารนิทรบ์ชี รสีอรท์ 

 

ในการจงูใจผู้บรโิภคโดยอาศยัเรื่องกฬีาและสนัทนาการนัน้ เป็นการแสดงใหผู้้บรโิภค

เหน็ถงึความพรอ้มในการใหบ้รกิารของทางรสีอรต์ทีส่ามารถจดัเตรยีมกจิกรรมต่างๆไว้รองรบั

ความต้องการได้อย่างเหมาะสม เช่น กจิกรรมทางบก ไดแ้ก่ การขีจ่กัรยาน การไต่ผา การเดนิ

ป่า การตัง้แคมป์ไฟ การเล่นวอลเลยบ์อล หรอืบาสเกตบอลชายหาด และการเทีย่วชมสถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ กจิกรรมทางน้ํา ไดแ้ก่ การตกปลา ตกหมกึ ล่องแก่ง การพายเรอื การดําน้ําชม

ปะการงั การลงว่ายน้ํา หรอืการนัง่เรอืชมความงามของเกาะต่างๆ เพื่อสร้างทางเลอืกในการ

ประกอบกจิกรรมต่างๆระหว่างการมาพกัผ่อนทีร่สีอรต์ และทาํใหผู้บ้รโิภคไมรู่ส้กึเบื่อ 

 

 3.2.5 เร่ืองครอบครวั การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับครอบครวัที่ปรากฏใน

ขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ สื่อความหมายให้ผู้บรโิภคเห็นถงึลกัษณะของกจิกรรม

หรอืจดุขายทีค่รอบครวัหรอืเดก็เลก็ๆ สามารถรว่มกจิกรรมไดใ้นระหว่างทีพ่กัอยู่ในสถานทีน่ัน้ๆ 

เพื่อแสดงใหถ้งึความเหมาะสมในการไปเทีย่วเป็นครอบครวั การสื่อความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็น

การใชจ้ดุจบัใจเรือ่งความรกัทีพ่่อแมม่ต่ีอลูก (Parental Appeal) เพื่อแสดงใหพ้่อแม่เหน็ว่าสถานที่

พกัและสถานทีท่่องเทีย่วน้ีสามารถสรา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ความปลอดภยั และความ

รกัความอบอุ่นใหเ้กดิขึน้ภายในครอบครวัได ้ดงัตวัอยา่ง 

 

“"สวนไทรโยค" มพีื้นทีเ่ลาะเลยีบไปตามความคดโคง้ของแม่น้ําแคว พื้นทีร่มิฝัง่ ถูกจดั

ให้เป็นสนามหญ้ากว้างขวางพอทีจ่ะจดัใหม้กีจิกรรม การเล่นกฬีาประเภทต่างๆได้ อกีทัง้ยงัมี

ชายฝัง่ทีเ่ป็นหาดกรวดน้ําตื้น เหมาะแก่การเล่นน้ําของทัง้ผูใ้หญ่ และเดก็ไดโ้ดยปลอดภยั” 

    สวนไทรโยค รสีอรท์ 
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 “...สําหรบัคุณหนูๆ ยงัสามารถไปเพลดิเพลนิสนุกกบัการล่องแก่ง   ขีจ่กัรยานชมสวน   

หรอืจะเลอืกเล่นกฬีาต่างๆ มากมาย การมาพกัทีนี่น่อกจากจะมกีารบรกิารทีพ่รอ้มสรรพแลว้ยงั 

มสีถานทีท่่องเทีย่วทีใ่กลเ้คยีง”  

    ทรพัยค์ณา รสีอรท์ 

 

“สนุกสนานกนัทัง้ครอบครวั เพราะ เกรท เลค รสีอรต์ มทีัง้เรอืแคนนู แพเปียก วนิเซริฟ์ 

และ สนุกตืน่เตน้กบัการแล่นเรอืเรว็ภายใตแ้สงทีอ่บอุ่น ...” 

    เกรท เลค รสีอรท์ 

 

“... เพือ่เป็นอกีหนึง่กิจกรรม สําหรบัผู้ทีส่นใจว่ายน้ํา หรอืพาลูกหลานมาเล่นน้ํา และ

พกัผ่อนหยอ่นใจ ภายใตบ้รรยากาศธรรมชาต ิดว้ยสระทีม่มีาตรฐาน สะอาด กวา้งขวาง...” 

    รมิจนั รสีอรท์ 

 

ในการจูงใจผูบ้รโิภคโดยอาศยัเรื่องครอบครวันัน้ เป็นการแสดงให้ผู้ปกครองเหน็ว่า

สถานที่พักของตนมีความปลอดภัย และเหมาะสมในการพาบุตรหลานมาพักผ่อน เพราะ         

มบีรเิวณ และกิจกรรมที่จดัเตรยีมไว้สําหรบัเดก็ๆ เช่น “…เหมาะแก่การเล่นน้ําของทัง้ผู้ใหญ่ 

และเดก็ไดโ้ดยปลอดภยั” “...สาํหรบัคุณหนูๆ ยงัสามารถไปเพลดิเพลนิสนุกกบัการล่องแก่ง ...” 

“... เพื่อเป็นอกีหน่ึงกจิกรรม สําหรบัผูท้ีส่นใจว่ายน้ํา หรอืพาลูกหลานมาเล่น” เพื่อใหผู้ป้กครอง

คลายความกงัวล และเกดิความไวว้างใจในการพาบุตรหลานมาใชบ้รกิารทีร่สีอรต์ 

  

 3.2.6 เร่ืองประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมท้องถ่ิน การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบั

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทอ้งถิน่ครอบครวัทีป่รากฏในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ 

สื่อความหมายให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสําคัญ ความเก่าแก่และความสวยงามของสถานที ่

สถาปัตยกรรมต่างๆ เรื่องราวในประวตัิศาสตรข์องแต่ละท้องถิน่ ลกัษณะของผู้คน ประเพณ ี

และชวีติความเป็นอยูข่องคนในแต่ละทอ้งถิน่ การสื่อความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใชจุ้ดจบัใจ

เรื่องวฒันธรรมท้องถิน่ (Local Culture Appeal) เป็นการโน้มน้าวใจผู้บรโิภคโดยอาศยัความ

แตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณี และการดําเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆของคนในแต่ละ

ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการในการเดินทางมาพกัผ่อนและท่องเที่ยวใน

สถานทีน่ัน้ๆ ดงัตวัอยา่ง 
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“วงัสงิห์ รสีอร์ท ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น้ําแควน้อย อนัเป็นแม่น้ําสายประวตัศิาสตรย์ุคมนุษย์

ก่อนประวตัศิาสตร ์สงครามไทย-พม่า สงครามโลกครัง้ที ่2 ญีปุ่่ นใชล้ําน้ําแควน้อยเป็นเส้นทาง

รถไฟไปพม่า จนปัจจุบนัเป็น แหล่งท่องเทีย่วทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลกต้องเดนิทางมาชมมาสมัผสั 

วงัสงิห ์รสีอรท์จงึพรอ้มไปดว้ยสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ เพือ่การท่องเทีย่ว...” 

    วงัสงิห ์รสีอรท์ 

 

“ใจกลางเมอืงหนาวแดนดนิถิน่อีสาน ภูเรอื ด่านซ้ายด้วยเน้ือที ่600 ไร่อุดมด้วยสวน

ผลไม ้และไมด้อกไมป้ระดบั ทีนี่ค่อื รสีอรท์ธรรมชาตอินังดงามดว้ยคุณค่าภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

“บา้นดนิถิน่อสีาน” 

    เลยลลีาวด ีรสีอรท์ 

 

“...สะท้อนให้เหน็ วฒันธรรม และวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายของ คนเมอืงเหนือ.. และเป็นชือ่

สถานทีพ่กับา้นสวนรมิน้ํา ทีล่อ้มรอบดว้ยธรรมชาตขิองลําหว้ย อกีฟากหนึง่ของ อ.อุ้มผาง ทีจ่ะ

พาท่านไปสัมผัส ล่องแก่งลําน้ําแม่กลอง ทีไ่หลออกมาจากป่าทึบ ซึง่เป็นมนต์เสน่ห์เมือง

ชายแดนตดิพมา่...” 

    เสยีงซงึ รสีอรท์ 

 

“...สถูปเจดยีเ์ป็นสิง่ทีย่ํ้าเตอืนความเป็นมาทางประวตัศิาสตรก์ําแพงเพชรเป็นเมอืงเก่า

...เก่าแก่เหมาะกบัการเทีย่วชมศึกษาและวนัน้ีอุทยานประวตัิศาสตร์ อุทยานทีไ่ด้รบัการขึ้น

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกกไ็ดเ้ปิดใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผสัหลกัฐานแห่งอดตีลานนา รสีอรท์ 

ขอเชญิชวนใหท่้านแวะพกั ท่องเทีย่วเมอืงของเรา…” 

    ลานนา รสีอรท์ 

 

“...วนัน้ีผูค้นต่างถิน่ นกัท่องเทีย่ว คนเดนิทาง" และชาวต่างประเทศกําลงัมุ่งหน้าสู่เมอืง

กําแพงเพชร เมือ่เขาเหล่านัน้ทราบว่าดนิแดนลุ่มน้ําปิงแห่งน้ี นัน้ เมือ่กว่า 1,000 ปี หรอืก่อนยุค

ประวตัศิาสตร ์เคยเป็นดนิแดนแหล่งอารยธรรมโบราณ เคยเป็นหวัเมอืงสําคญัทีเ่กดิไล่เรยีงกบั

กรุงสุโขทยั....... หลายกลุ่ม.....หลายท่าน สนใจประวตัศิาสตร ์ชุมชนแห่งประวตัศิาสตรแ์ห่งน้ีที ่

เคยเป็นส่วนสาํคญัในอนัทีส่รา้งประเทศ จนเป็นรฐัอสิระ…” 

    โรงแรมพ ีรสีอรท์ 
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 ในการจูงใจผู้บรโิภคโดยอาศยัเรื่องประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมท้องถิน่นัน้ เป็นการ

นําเสนอเรื่องราว วถิีชีวติ ความเป็นมา วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของแต่ละ

ท้องถิ่น เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับผู้บรโิภคที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตร์ หรอืการ

พกัผ่อนในแบบวิถีชาวบ้าน โดยกล่าวอ้างถึงการได้รบัความนิยม และความมชีื่อเสียงของ

สถานทีต่่างๆ เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจในเรื่องดงักล่าว และเกดิความต้องการทีจ่ะ

เดนิทางมายงัรสีอรต์นัน้ๆ เช่น การโฆษณาทีพ่กัของวงัสงิห์ รสีอรท์ทีอ่าศยัการอ้างถงึเรื่องราว

ในประวตัศิาสตรส์มยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เพื่อดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วเกดิความสนใจ และเดนิทาง

มาพกัผ่อนทีร่สีอรต์ เพือ่สมัผสักบัแมน้ํ่าสายประวตัศิาสตร ์ 

 

 3.2.7 เร่ืองการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีป่รากฏในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ เป็นการกระตุ้นใหผู้บ้รโิภค

หนัมาให้ความสนใจและให้ความสําคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดล้อม  การสื่อความหมาย

ต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใช้จุดจบัใจเรื่องการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อม (Environmental Awareness 

Appeal) อนัมผีลสบืเน่ืองมาจากภาวะปัญหาสิง่แวดล้อมของโลกที่กําลงัถูกทําลาย มนุษย์ใช้

ทรพัยากรธรรมชาติกนัอย่างฟุ่มเฟือย จนทําให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่สมบูรณ์เหลอื

น้อยเตม็ท ีดงัตวัอยา่ง 

 

“มใีครสกักีค่นทีจ่ะได้มโีอกาสคนืธรรมชาติให้กบัธรรมชาติ นอกจากต้องอาศยักําลงั

ทรพัย ์กําลงัสตปัิญญา กําลงักายแลว้ ยงัต้องการกําลงัใจอนัมหาศาลจากครอบครวั เราจะพา

ท่านไปรูจ้กั ไรห่วานสนิท รสีอรท์ ผลงานการสรา้งป่าของครอบครวั รจุณิรงค ์ 
0ไรห่วานสนิท รสีอรท์ วนัน้ีคอืตวัอยา่งของป่า ทีเ่กดิขึ้นไดด้ว้ยฝีมอืมนุษย ์และกไ็ดส้่งผล

ทนัใจเป็นความรืน่รมย ์ของใครหลายต่อ หลายคนทีไ่ดเ้ขา้มาสมัผสั0” 

                                   ไรห่วานสนิท รสีอรท์ 

 

“แพทุกหลงัมถีงับําบดัน้ําเสยี เพือ่ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยจะไม่ทิ้งสิง่ปฏกิูลลงสู่

ทะเลสาบ และทาํใหน้ํ้าใน เกรท เลค รสีอรท์ และบรเิวณรอบ ๆ สะอาด อยูต่ลอดเวลา” 

    เกรท เลค รสีอรท์ 

 

“...เมอืงในหมอก รสีอรท์" จงึสมบูรณ์ ด้วยความงามตามธรรมชาต ิเน้นการท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษ์ มลีานกวา้งสําหรบักางเต้นท ์และแคมป์ไฟ พรอ้มดนตรโีฟลค์ซอง อบอุ่นท่ามกลาง

บรรยากาศเป็นกนัเอง…” 

    เมอืงในหมอก รสีอรท์ 
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“...กจิกรรมเชงิอนุรกัษ์ อกีหนึง่บรรยากาศทีคุ่ณเลอืกได ้เมือ่มาพกัผ่อนที ่บา้นสวน

สารกิา รสีอรท์…” 

    บา้นสวนสารกิา รสีอรท์ 

 

“...ในช่วงฤดูหนาวจะมหีมอกปกคลุมหนาแน่น เหมาะแก่การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เป็น

อย่างมาก เนือ่งจากความอุดมสมบูรณ์ของผนืป่าและสภาพอากาศทีเ่หมาะสมแก่การเจรญิของ

พรรณไม้ทีห่ลากหลาย มีน้ําตกทีส่วยงาม และจุดชมวิว ทีส่ามารถมองเห็นผืนป่าอุทยาน

แห่งชาตทิบัลานทีก่ลบัคนืสู่ความสมบรูณ์ของผนืป่าดงพญาไฟในอดตี...” 

    ววิสวยฟ้าใส รสีอรท์ 

 

ในการจูงใจผู้บรโิภคโดยอาศยัเรื่องการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมนัน้ เป็นการแสดงให้

ผู้บรโิภคเห็นว่ารสีอร์ตแต่ละแห่งให้ความสําคญักับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัน้ี

เพยีงใด และไดม้กีารดาํเนินการอยา่งไรบา้งเพื่อช่วยดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม เช่น “แพทุกหลงั

มถีงับําบดัน้ําเสยี เพื่อดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยจะไม่ทิ้งสิง่ปฏกิูลลงสู่ทะเลสาบ...” เพื่อให้

ผู้บริโภคเห็นว่าการมาพกัผ่อนที่รสีอร์ตของตน นอกจากจะไม่เป็นการสร้างมลภาวะให้แก่

สภาพแวดลอ้มแลว้ ยงัมสี่วนช่วยในการดแูลและรกัษาสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

 

 3.2.8 เร่ืองราคาและโปรโมชัน่ การนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัราคาและโปรโมชัน่

ที่ปรากฏในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ต เป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคคํานึงถึงความ

คุม้ค่า โดยใหค้วามสาํคญัเรือ่งราคาเป็นประเดน็หลกั เพื่อดงึดูดความสนใจของผูบ้รโิภค และทํา

ให้เกิดการเปรยีบเทียบความคุ้มค่าในการใช้จ่ายระหว่างรสีอร์ตแต่ละแห่งว่าในฐานราคาที่

เท่ากนันัน้มรีสีอร์ตที่ใดบ้างที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้สูงสุด การสื่อ

ความหมายต่างๆเหล่าน้ีเป็นการใชจุ้ดจบัใจทางด้านเหตุผล (Rational Appeal) เพราะเน้นให้

ผูบ้รโิภคฉุกคดิถงึเรือ่งความประหยดัเป็นสาํคญั ดงัตวัอยา่ง 

 

“... ยิง่ถ้าไปเป็นหมู่คณะสามารถต่อรองราคาได ้อกีทัง้ยงัมบีรกิารมจีดักองไฟ หากมา

เป็นหมู่คณะ เช่น งานรบัน้อง เป็นต้น ทีส่ําคญัราคาถูกกว่านอนโรงแรมและได้บรรยากาศ

ธรรมชาตทิีโ่รงแรมทัว่ไปไม่มอีกีดว้ย…” 

    ปิรามดิ รสีอรท์แอนดแ์คมป์ป้ิง 
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ภาพตวัอย่างที ่31: แสดงการใชโ้ปรโมชัน่ 

ของบา้นพลอยประทาน รสีอรท์ 

 

 “ระเบยีงชมฟ้า รสีอรท์จดัรายการพเิศษสาํหรบัคนพเิศษเช่นคุณ บ้านแบบที ่1 

ราคา 2,000 .- ถงึ 2,500.- บาทม ี2 ห้องนอน 1ห้องน้ํา 1 หอ้งรบัแขก สามารถพกัได ้3-5 ท่าน      

มทีวีตีู้เยน็เครือ่งทําน้ําอุ่น บา้นแบบที ่2 ราคา 3,000.- ถงึ 3,500.- บาทม ี3 ห้องนอน 3 หอ้งน้ํา     

2 หอ้งรบัแขก สามารถพกัได ้6-10 ท่าน มทีวีตีูเ้ยน็เครือ่งทําน้ําอุ่น บา้นแบบที ่3 ราคา 1300 บาท

1 หอ้งนอน 1 ห้องน้ํา 1 ห้องรบัแขก สามารถพกัได ้3 ท่าน มทีวีตีู้เยน็เครือ่งทําน้ําอุ่น บา้นเรอืน

ไมเ้ช่าพกั ราคา 4,500 บาท/วนั ม ี2 หอ้งนอน 2 หอ้งน้ํา 1 หอ้งรบัแขกม ีทวี ีUBC เครือ่งเล่น VCD 

ตูเ้ยน็ พดัลม เครือ่งทาํน้ําอุ่น” 

    บา้นระเบยีงชมฟ้า รสีอรท์ 

 

 ในการจงูใจผูบ้รโิภคโดยอาศยัเรื่องราคาและโปรโมชัน่นัน้ เน้นการกระตุ้นความคดิ และ

พืน้ฐานทางจติใจของผูบ้รโิภคเป็นสําคญั เพราะโดยทัว่ไปแลว้ผูบ้รโิภคทุกคนย่อมคํานึงถงึเรื่อง

ความคุ้มค่าของเงนิที่เสยีไปเป็นอนัดบัแรก การนําเสนอเรื่องของราคา และโปรโมชัน่ที่ถูกกว่า 

คุ้มกว่า และได้ผลประโยชน์มากกว่า ย่อมเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจ และสร้างแรงกระตุ้นให้

ผูบ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้ไดง้่าย เพราะการซือ้สนิคา้นัน้จะทําใหผู้บ้รโิภคไดร้บัคุณประโยชน์

ทีคุ่ม้ค่า และพเิศษกว่าขอ้เสนอของรสีอรต์อื่นๆ 

 

3.3 รปูแบบในการนําเสนอเน้ือหา 

ในการสรา้งสรรค์ขอ้ความโฆษณา นอกจากจะต้องคํานึงถงึแนวทางหรอืประเภทของ

การเขยีนขอ้ความโฆษณาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสนิคา้แลว้ ยงัต้องคํานึงถงึรปูแบบในการนําเสนอ
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เน้ือหาที่น่าสนใจ น่าตดิตาม และการใช้ภาษาที่สละสลวย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บรโิภคเกิด

ความต้องการที่จะบริโภคสินค้านัน้ๆอีกด้วย เพราะข้อความโฆษณามีความสําคัญต่อการ

โฆษณาสินค้ามาก การเลือกใช้รูปแบบในการนําเสนอเน้ือหาที่เหมาะสมกับลักษณะและ

คุณสมบตัขิองสนิค้าแต่ละชนิด จะช่วยให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการ และรูส้กึผูกพนักบัสนิค้า

นัน้ๆ อนัจะนําไปสู่พฤตกิรรมการบรโิภคตามมา  

จากการศึกษาข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ต พบว่ามีการใช้รูปแบบในการ

นําเสนอเน้ือหา 5 รปูแบบ ดงัน้ี 

 3.3.1 แบบมุง่สรา้งความน่าเชื่อถอื 

 3.3.2 แบบเน้นจดุขาย 

 3.3.3 แบบรอ้ยกรอง 

 3.3.4 แบบใหข้อ้มลู 

 3.3.5 แบบใหค้วามรู ้

 

  3.3.1 แบบมุ่งสร้างความน่าเช่ือถือ (Testimonial Format) คอื รูปแบบการ

เขยีนขอ้ความที่มุ่งสรา้งความน่าเชื่อถอืให้แก่สนิค้า ซึ่งรูปแบบในการนําเสนอเน้ือหาน้ีจะต้อง

เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคและตอ้งอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย อาจนําเอาบุคคลหรอือ้างถงึ

คําพูดของบุคคลทีเ่คยใชส้นิคา้ หรอืกําลงัใชส้นิคา้และตดิใจ พอใจในตวัสนิคา้ มาบอกกล่าวแก่

ผูบ้รโิภคอื่นๆว่าตนเองไดท้ดลองใชส้นิคา้แลว้และรูส้กึพอใจสนิคา้นัน้ๆ การใชข้อ้ความโฆษณา

แบบน้ีอาจใชบุ้คคลทีม่ชีื่อเสยีง หรอืไมม่ชีื่อเสยีง แต่มคีวามน่าเชื่อถอืกไ็ด ้ดงัตวัอยา่ง 

 

ความประทบัใจไมรู่ล้มื 

“...ครัง้แรกทีผ่มตดัสนิใจเขา้มาพกัในรสีอรท์แห่งน้ี  

เพราะเหนือ่ยกบัการขบัรถมาทัง้วนั ทนัททีีผ่มลงจากรถ 

จะพบกบัสาวสวย ใบหน้าเตม็ไปดว้ยรอยยิ้มออกมาตอ้นรบั...  

“สวสัดคี่ะ หนองววัซอรสีอรท์ยนิดตีอ้นรบัค่ะ จะรบับรกิาร 

อะไรดคี่ะ” ...เป็นการทกัทายและแสดงไมตรจีติใหผ้ม 

ประทบัใจมากและรูส้กึหายเหนือ่ยในทนัท ีทุกครัง้ทีผ่มใช ้

เสน้ทางสายอุดร-หนองบวัลําภ ูกอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะเขา้มารบับรกิาร 

กบัทางรสีอรท์ และตอนน้ีผมกลายเป็นลกูคา้ประจาํไปซะแลว้...” 

หนองววัซอ รสีอรท์  
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 “พวกเราจากทมีพีเ่ป้ (บ.ฟูจติส/ึจดัซื้อ) มคีวามประทบัใจมากๆกบับา้นพกั, การบรกิาร 

โดยเฉพาะอาหารทีดู่ธรรมด๊า ธรรมดา แต่รสชาต ิอร่อยมาก ผกักอ่็อนๆ ขอขอบคุณทีพ่นักงาน

ทุกท่านดแูลพวกเราเป็นอยา่งด ีแลว้พวกเราจะช่วยบอกต่อใหน้ะค่ะ” 

     แขกคนสาํคญัของเรา  

คุณเป้ ฝ่ายจดัซื้อ บ.ฟูจติส ึ

บา้นพลอยประทาน รสีอรท์ 

 

“...ทีนี่ ่เน้ียบ...หอ้งพกัทีน่อนตอ้งยกน้ิวให.้.. 

สะอาด ราคากไ็มแ่พง...เอาไวจ้ะมาพกัคา้งอกีครัง้...” 

ประโยคเหล่าน้ี เป็นบางประโยคที…่ 

ภเูรอื เรอืนไม ้รสีอรท์ ไดฟั้งจากนกัท่องเทีย่วแลว้รูส้กึปลื้มใจ... 

ภเูรอื เรอืนไม ้รสีอรท์ 

 

 “..นอนเขาคอ้หนึง่คนือายยุนือกีหนึง่ปี..น้ีเป็นคาํกล่าวขานของผูค้นมาสมัผสัเขาคอ้....” 

     แสนภ ูรสีอรท์ 

      

 จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการเขยีนขอ้ความโฆษณา โดยอาศยัคําบอก

เล่า หรอืคํากล่าวจากผูบ้รโิภคที่เคยใชบ้รกิารทีพ่กัของรสีอรต์แต่ละแห่ง เช่นการยกคําบอกเล่า

ความรู้สึกของคุณเป้ ฝ่ายจดัซื้อ ของบริษัทฟูจติสึ ที่เคยเดินทางมาใช้บรกิารที่บ้านพลอย

ประทาน รีสอร์ท เพื่อถ่ายทอดความประทับใจ และความรู้สึกดีๆจากการมาใช้บริการที ่          

รสีอรต์ของคุณเป้ให้ผู้บรโิภคคนอื่นๆได้รบัทราบ “… มคีวามประทบัใจมากๆกบับ้านพกั, การ

บรกิาร โดยเฉพาะอาหารทีดู่ธรรมด๊า ธรรมดา แต่รสชาต ิอร่อยมาก ผกัก็อ่อนๆ ขอขอบคุณที ่

พนักงานทุกท่านดูแลพวกเราเป็นอย่างดี แล้วพวกเราจะช่วยบอกต่อให้นะค่ะ” เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ดใีหแ้ก่รสีอรต์ และทําให้ผู้บรโิภคที่ได้อ่านขอ้ความดงักล่าวเกดิความเชื่อ เกิด

ความคดิเหน็คลอ้ยตาม และเกดิความไวว้างใจในการใชบ้รกิารทีร่สีอรต์ดงักล่าวต่อไป   

 

  3.3.2 แบบเน้นจดุขาย (Straight-Sell Format) คอื รปูแบบการเขยีนขอ้ความ

โฆษณาที่เน้นจุดขายของสนิค้า หรอืประโยชน์ทีผู่้บรโิภคคาดหวงั พรอ้มกบักระตุ้นให้เกดิการ

กระทาํ การเขยีนในลกัษณะน้ีไมม่แีบบแผนหรอืขอ้กําหนดทีต่ายตวั ดงัตวัอยา่ง 
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 “ทีพ่กัอิม่เอบิกบับรรยากาศอนัอบอุ่นท่ามกลางวถิชีวีติของชาวเขาเผ่าอาข่า เราอยาก 

ให้คุณมาสมัผสัอากาศเย็นสบายกับรสีอร์ทสไตล์บ้านดนิ สะดวกสะบายติดถนน ขึ้นรสีอร์ท

ประมาณ 100 เมตร ขณะน้ีเรากําลงัทําหอ้งพกัเพิม่ เพือ่ใหคุ้ณไดส้มัผสั ววิอนัสวยงาม พรอ้มกบั

ไปใส่บาตร พระ-เณร ขีม่า้ ครบูาเหนือชยั โฆสโิต” 

     ตูบบนดอย รสีอรท์ 

 

 “สถานทีพ่กัแรมรูปแบบแคมป้ิงแนวบูทิก และบงักะโลไม่หรูหรา แต่สะอาด สะดวก 

สบาย ปลอดภยัและทีส่ําคญัทีสุ่ด คอืประหยดั ห่างจาก กทม. 150 กม. ใช้เวลาเดนิทางเพยีง 1 

ชัว่โมงครึง่ บรรยากาศ ธรรมชาต ิทวิทศัน์สวยงาม อากาศแสนบรสิุทธิ ์ในช่วงฤดูหนาว อากาศ

หนาวเยน็ และในช่วงฤดูรอ้นยามคํา่คนือากาศเยน็สบายมสีถานทีท่่องเทีย่วมากมายในบรเิวณ

พื้นทีใ่กลเ้คยีง ดว้ยรปูแบบ ของเต้นทท์ีพ่กั ท่านสามารถพกัแรม ไดต้ลอดทัง้ปี พรอ้มสิง่อํานวย

ความสะดวกทีม่ใีหท่้านมากกว่า” 

     บา้นน้อยหน่าแคมป้ิงรสีอรท์แอนดเ์รสโต ้

 

 “จงัเกลิเบยร์สีอรท์  ทีพ่กัแห่งเดยีวในเมอืงจนัท์...ทีเ่อาความเป็นป่ากบัทะเลมาบรรจบ

ไวด้ว้ยกนัสรรคส์รา้งเป็นรสีอรท์บา้นเลก็ในป่าใหญ่   ใหอ้ยูเ่คยีงคู่ชายหาดแหลมเสดจ็... 

กระท่อมแต่ละหลงับรรจงสร้างขึ้นด้วยงานไม ้ทีใ่ห้ความรูส้กึใกล้ชดิธรรมชาตมิากขึ้น   

บา้นบางหลงัมบีนัไดขึน้ไปเหมอืนไดอ้ยูบ่นยอดไม ้

มองไปทางไหนคณุจะไดค้วามรูส้กึว่า ทีนี่.่..มแีต่โลกของสเีขยีว ส่วนท่านใด อยากจะหา

โลกของสฟ้ีา.  ...ทางดา้นหน้าของรสีอรท์ก็คอืหาดทราย ชายทะเลทีเ่งยีบสงบและเป็นส่วนตวั

นัน่คอืสิง่ทีคุ่ณสามารถสมัผสัไดจ้ากรสีอรท์แห่งน้ี” 

    จงัเกลิเบย ์รสีอรท์ 

 

จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการนําจุดขาย หรอืลกัษณะพเิศษของสนิค้า

เช่น การใหบ้รกิารทีพ่กัในรูปแบบบา้นดนิของตูบบนดอย รสีอรท์ หรอืการผสมผสานความเป็น

ธรรมชาตริะหว่างทะเลและป่าไมท้ี่จงัเกลิเบย ์รสีอรท์ ขึน้มาเป็นประเดน็สําคญัในการนําเสนอ 

เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่าง และความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของ              

รสีอรต์แต่ละแห่ง เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้บรโิภคที่ชอบความแปลกใหม่ รกัการผจญภยั 

และการพกัผ่อนทีม่สีสีนัแตกต่างไปจากเดมิ เพราะโดยทัว่ไปแลว้รสีอรต์แต่ละแห่งนัน้จะมจีุด

ขายที่คล้ายคลงึกนั เช่น ความเป็นธรรมชาติ ความเงยีบสงบ ความเป็นส่วนตวัเหมาะแก่การ

พกัผ่อน การโฆษณาโดยอาศยัจดุขายน้ีจงึทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัได้

ตรงกบัความตอ้งการไดม้ากขึน้ 
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 3.3.3 แบบร้อยกรอง (Prose Format) คอื รปูแบบการเขยีนขอ้ความโฆษณาที่

นําเอาบทกลอน โคลง หรอืสโลแกน ตลอดจนเพลงต่างๆมาประกอบเป็นขอ้ความโฆษณาที่มี

ลกัษณะเด่น สามารถสะดุดตาสะดุดใจ ทาํใหผู้บ้รโิภครูจ้กัและจดจาํสนิคา้ไดด้ ีนอกจากน้ียงัช่วย

กระตุ้นให้ผู้บรโิภคที่ไม่ชอบอ่านขอ้ความโฆษณายาวๆ หนัมาสนใจติดตามเน้ือความโฆษณา     

อกีดว้ย  

จากการศกึษาพบว่า การเขยีนขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ในแบบรอ้ยกรอง 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 

  3.3.3.1 การเลยีนสาํนวนเพลง 

  3.3.3.2 การใชส้มัผสัอกัษร 

 

  3.3.3.1 การเลียนสาํนวนเพลง 

“เรอืนกระดงังานีห่นางามจรงิ ทุกสิง่เป็นขวญัตา ดวงดาวพราวฟ้า หิง่ห้อยระยบิตา ดุจ

เมอืงฟ้าอําไพ ยามใดใครเยอืน สุขเหมอืนวมิาน ซึ้งซาบซ่านฤทยั ดุจเทพวาดไว ้ผูกดวงฤทยั เรา

สุขใจไม่วาง ยิ้มนิด...ชดิหน่อย เรยีงรอ้ยใจ...ลูบไลป้ราง องิแอบแนบนาง ไม่เมนิเหนิห่างรา้งรา 

มาบางคณฑ ีถิน่น้ีมมีนต ์ดลเตม็สุขทุกครา สุขทีใ่ฝ่หา ตืน่หรอืนิทรา เรอืนกระดงังาสมบรูณ์” 

    เรอืนกระดงังา รสีอรท์ 

 

จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งตน้ เป็นการเขยีนขอ้ความโฆษณาโดยอาศยัการเลยีน

สาํนวนเพลง “สาวอมัพวา” ของสุนทราภรณ์ มาใชเ้พื่อการโฆษณารสีอรต์ โดยเปลีย่นเน้ือความ

จากเดมิทีก่ล่าวชมถงึรปูร่าง หน้าตา กริยิามารยาท และความเป็นแม่ศรเีรอืนของผูห้ญงิอมัพวา 

ซึง่เป็นคุณสมบตัทิีเ่หมาะแก่การเลอืกเป็นคู่ครอง “เธอมจีรรยา เรยีบรอ้ยชวนมอง ทัง้คล่องงาน

เหลอืใจไม่ว่าทําสวน กระบวนค้าใด ดูคล่องไปทุกทาง ขาวนิดเหลอืงหน่อย ผวิพลอย สอางค ์

แต่ไม่บอบบาง ทุกยามงามอย่างจบัตา...” มาบรรยายถงึคุณลกัษณะของรสีอรต์  “ยามใดใคร

เยอืน สุขเหมอืนวมิาน ซึง้ซาบซ่านฤทยั ดุจเทพวาดไว ้ผกูดวงฤทยั เราสุขใจไม่วาง ยิม้นิด...ชดิ

หน่อย เรยีงรอ้ยใจ...ลบูไลป้ราง องิแอบแนบนาง ไมเ่มนิเหนิห่างรา้งรา มาบางคณฑ ีถิน่น้ีมมีนต ์

ดลเต็มสุขทุกครา…”  เพื่อแสดงให้ผู้บรโิภคเห็นถงึสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตบิรรยากาศ 

ความสวยงาม และความสุขสบายที่ผู้บรโิภคจะได้รบัจากการมาพกัผ่อนที่รสีอร์ต ซึ่งมทุีกสิ่ง

พรอ้มสรรพ สามารถสรา้งความสุขใหผู้บ้รโิภคไดอ้ยา่งสมบูรณ์    
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“โออมัพวา นีห่นางามจรงิ ทุกสิง่เป็นขวญัตา โอ้ว่าผู้หญิง ยิง่งามโสภา ดัง่นางฟ้า

ชาวไทย เธอมจีรรยา เรยีบรอ้ยชวนมอง ทัง้คล่องงานเหลอืใจไม่ว่าทําสวน กระบวนค้าใด     

ดูคล่องไปทุกทาง ขาวนิดเหลอืงหน่อย ผวิพลอย สอางค ์แต่ไม่บอบบาง ทุกยามงามอย่าง  

จบัตา  มาอมัพวา หากหานาร ีสมดัง่ทีห่วงัมา แม่บ้านแม่เรอืน เพือ่นครองววิาห์ อมัพวา

สมบรูณ์...” 

เพลง สาวอมัพวา ของสุนทราภรณ์ 

 

  3.3.3.2 การใช้สมัผสัอกัษร 

“ลดั เลาะ ลด เลี้ยว ลง ขึ้น..ขึ้นลง.. รถพาวิง่เรือ่ยเรือ่ยตามลูกเขา..ลุย ร่า ระเรงิหลบ..

ร่องเลก็เลก็..เท้าเริม่เร่ง ล้อเลยเลือ่น เคลือ่นขยบั..ตาหมายจบั..ยอดภูชือ่กระแตง..พอถงึยอด

แล้วลงย่างเดนิย่องย่องไปหยอดก้นบนเก้าอี้ยาว..สายตาทอดไปโดยรอบ....กระทบหมอกเยน็

ตรงหน้าและแลเหน็เมฆคลอ้ยยอ้นยอ้ยมา..แลพื้นพสุธาอยู่ห่างไกล....นิง่นิง่นัง่แลว้คดิดู...ณ.ทีน้ี่

ทีท่ ีไ่หน..ตรงทีน้ี่โลก ส่วนตวั..ตรงทีน้ี่ทีท่ีส่บาย..ตรงทีน้ี่อยากอยูใ่กลใ้ครสกัคน..” 

     ภนูาคนิทร ์–บา้นกระแตง รสีอรท์ 

 

จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการใชค้ําสมัผสัอกัษรมาบรรยายลกัษณะการ

เดนิทางและบรรยากาศโดยรอบของรสีอร์ต เพื่อสรา้งความคล้องจอง ความไพเราะ และช่วย

เบี่ยงเบนความสนใจทําให้ผู้บรโิภครู้สกึว่าการเดนิทางที่เต็มไปด้วยความคดเคี้ยว และความ

ยากลาํบากนัน้ ไมใ่ช่อุปสรรคทีย่ ิง่ใหญ่ เพราะการมุง่หน้าสู่ยอดภูนัน้เตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน 

รอยยิ้ม และความรู้สึกดีๆ ทัง้น้ีก็เพื่อไม่ให้ความยากลําบากของการเดินทางกลายมาเป็น

อุปสรรคที่ทําให้ผู้บรโิภคไม่เลอืกใช้บรกิารของทางรสีอร์ต โดยปรากฏการใช้คําสมัผสัอกัษร   

“ล”  “ร”  “ย” และ “น”   ในคาํว่า “ลดั เลาะ ลด เลีย้ว ลง ขึน้..ขึน้ลง.. รถพาวิง่เรื่อยเรื่อยตามลู

กเขา..ลุย รา่ ระเรงิหลบ..รอ่งเลก็เลก็..เทา้เริม่เร่ง ลอ้เลยเลื่อน เคลื่อนขยบั..ตาหมายจบั..ยอดภู

ชื่อกระแตง..พอถึงยอดแล้วลงย่างเดินย่องย่องไปหยอดก้นบน เก้าอี้ยาว..สายตาทอดไป

โดยรอบ....กระทบหมอกเยน็ตรงหน้าและแลเหน็เมฆคลอ้ยยอ้นยอ้ยมา..แลพืน้พสุธาอยู่ห่างไกล

....น่ิงน่ิงนัง่แลว้คดิดู...ณ.ที่น้ีที่ที่ไหน..ตรงที่น้ีโลก ส่วนตวั..ตรงที่น้ีที่ที่สบาย..ตรงที่น้ีอยากอยู่

ใกลใ้ครสกัคน..” 
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 3.3.4 แบบให้ข้อมูล (Information Format) คอื รูปแบบการเขยีนขอ้ความ

โฆษณาที่มลีกัษณะของการแจ้งให้ผู้บรโิภคทราบว่าขณะน้ีมสีนิค้าหรอืบรกิารอะไรใหม่ โดย

ลกัษณะการเขยีนทีต่รงไปตรงมาและมุ่งใหข้อ้มลูสนิคา้ในลกัษณะภาพรวมเป็นสําคญั การเขยีน

ขอ้ความโฆษณาในลกัษณะน้ีจะแสดงรายละเอยีดและคุณสมบตัขิองสนิคา้อย่างเด่นชดั ดว้ยการ

ใช้ภาษาที่กระชบัและไม่เยิน่เย้อ เพื่อให้ผู้บรโิภคได้รบัทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับ

สนิคา้ ดงัตวัอยา่ง 

 

“สายธารไอยรา รสีอร์ทเป็นรสีอร์ทสร้างใหม่ทีแ่วดล้อมไปด้วยไปด้วยภูเขา แม่น้ํา 

ผสมผสานธรรมชาตกิบัแนวความคดิได้อย่างลงตวับนพื้นที ่30 ไร่ บ้านพกัสไตล์ปีกไมใ้นห้อง

ตกแต่งอย่างสวยงาม และสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั ทีวี ตู้เย็น น้ําอุ่น คาราโอเกะบน

ภตัตาคาร สาํหรบัผูท้ีช่อบออกกําลงักาย เรามสีระว่ายน้ํา มสีนามฟุตบอล มจีกัรยาน กจิกรรม ขี ่

ชา้งท่องไพร ล่องแพไมไ้ผ ่ชมการแสดงของชา้งแสนรู ้ทาํการแสดงมาแลว้ทัว่ประเทศ…” 

    สายธารไอยรา รสีอรท์ 

 

“เกาะกูดง่ามโข่ รสีอร์ทเป็นรสีอรท์ชายหาดแห่งใหม่ ตัง้อยู่ ณ อ่าวงามโข หรอืทีเ่รยีก

ภาษาทอ้งถิน่ว่า “อ่าวงา่มโข”่ ของเกาะกูด จ.ตราด เป็นชายหาดทีม่ทีวิมะพรา้วเป็นแนวยาวสุด

สายตา หาดทรายละเอยีดทีล่าดสู่ทะเลน้ําตื้น ไม่ว่าจะเป็นน้ําขึ้นหรอืน้ําลงก็สามารถเล่นน้ําได้

ตลอดเวลา...” 

    เกาะกูดงา่มโข ่รสีอรท์ 

 

“เขาคอ้ฟารม์ & รสีอรท์ เป็นฟารม์เลี้ยงววันมและรสีอรท์ทีเ่พิง่เปิดใหม่ ตัง้อยู่บนยอด

เขา มหีอ้งพกัจาํนวน 16 หอ้ง หอ้งพกัแต่ละหอ้งเน้นสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบปราสาททางยุโรป 

ซึง่มคีวามสวยงาม เรยีบง่าย ทําใหผู้ม้าเยอืน รูส้กึไดส้มัผสักบัความอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาตทิี ่

เขยีวขจ ี 

ทีนี่.่....ท่านจะได้พกัผ่อนกบัขุนเขา ด้วยการบรกิารทีเ่ป็นกนัเอง เน้นความเป็นส่วนตวั 

พบความสงบ เยอืกเยน็ของธรรมชาต ิหากมองจากบ้านพกัซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขาท่านจะเหน็ววิ

ทวิทศัน์ทีส่วยงามไกลสุดสายตารอบบรเิวณเขาคอ้ และยงัได้เหน็ฟารม์ววันมทีม่กีารเลี้ยงแบบ

ธรรมชาต ิฝงูววัทีน่่ารกัสรา้งบรรยากาศทีอ่บอุ่นและดงึดดูใจผูม้าเยอืนไปอกีแบบ.....” 

    เขาคอ้ฟารม์ & รสีอรท์ 
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จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการเขยีนขอ้ความโฆษณาแบบน้ีจะมุ่ง

ใหร้ายละเอยีดทีเ่ป็นการแนะนําสนิคา้ หรอืการแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้มากกว่าการโน้ม

น้าว หรอืจงูใจใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่มกัปรากฏการใชค้ําว่า “ใหม่” เช่น “สายธารไอยรา         

รสีอรต์เป็นรสีอรต์สรา้งใหม่...” “เกาะกูดง่ามโข่ รสีอรท์เป็นรสีอรท์ชายหาดแห่งใหม่...” “เขาคอ้

ฟารม์ & รสีอรต์ เป็นฟารม์เลีย้งววันมและรสีอรต์ทีเ่พิง่เปิดใหม่...” การเขยีนขอ้ความโฆษณา

ลกัษณะน้ีนิยมใช้ในการโฆษณารสีอร์ตที่เพิง่เปิดใหม่ หรอืมกีารปรบัปรุงใหม่ เพื่อแจง้ข้อมูล

ข่าวสาร หรอืบรกิารใหม่ๆของรสีอร์ตให้ผู้บรโิภคได้รบัทราบ และรบัรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้ภายในรสีอรต์  

 

  3.3.5 แบบให้ความรู้ (Educational Format) คอื รูปแบบการเขยีนขอ้ความ

โฆษณาที่มุ่งให้ความรูแ้ก่ผู้บรโิภค เพื่อใหผู้้บรโิภคเกดิความต้องการ หรอืมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสิง่

นัน้ แล้วจงึเชื่อมโยงเขา้กบัสนิค้าของบรษิทัในลกัษณะแนะนําให้เหมาะกบัเรื่องราวความรูน้ัน้   

ดงัตวัอยา่ง 

 

 “ในรอบ 1 ปี เมือ่วนัเวลามาถงึ...ปรากฏการณ์ “ลูกไฟ” ก็แล่นขึ้นเหนือผวิน้ํา... ตาม

ธรรมดาแล้ว “น้ํา” กบั “ไฟ” เป็นคนละเรือ่งกนั แต่...ลูกไฟถูกบ่มเพาะอยู่ตรงทีไ่หนแห่งใดใน

น้ํา...น้ํากบัไฟอยูก่นัไดอ้ย่างไร...ฤา...น้ํากบัไฟเป็นคนละเรือ่งเดยีวกนั...น้ํากค็อืไฟไฟกค็อืน้ํา...

หรอืเป็นอย่างอืน่? ตํานานการเล่าขานทีว่่า...ลูกไฟทีก่ล่าว...เป็นลกูไฟทีเ่กดิจากการสําแดงของ

สตัว์ “นาค” เมือ่คราพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์หลงัเสด็จขึ้นไปแสดงธรรม 

โปรดพุทธมารดาเพือ่แสดงการสกัการะเคารพ...เรือ่งราวเน้ือแทจ้ะเป็นเช่นอย่างไร...ตราบใดที ่

เราท่านยงัไม่เกดิปัญญาญาณรู.้..ตรสัรู.้..ก็อย่าไปเชือ่หรอืไม่เชือ่...แต่วนัน้ีสิง่ทีร่บัรูร้บัเหน็ได้...

เมือ่ถงึเวลาเดอืน 11 ขึน้ 15 คํา่ ปรากฏการณ์ “บัง้ไฟพญานาค” กเ็กดิขึน้...เกดิขึ้นที.่..หนองคาย

...โลกทีก่ว้างใหญ่...แต่สิง่อศัจรรยน้ี์เกดิขึ้นเฉพาะทีห่นองคาย...และเกดิมากเกดิหนาแน่นทีอ่.

โพนพสิยั...โพนพสิยัเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหน้าด่านของชาวบาดาล...จากความอศัจรรยท์ีย่งั

ไมม่ผีูใ้ดพสิจูน์จบ...เมือ่ถงึเวลาผูค้นทัว่สารทศิกห็ลัง่ไหลเขา้มา...มาเพือ่ด.ู..เราเอน็.ว.ีรสีอรท์ อยู่

ทีนี่ม่านาน รูเ้ร ือ่งราวพอประมาณ...ต้องการรูจ้กั...ต้องการเทีย่วชมธรรมชาต.ิ..ต้องการสมัผสั

ชวีติชนบท...หรอืแม้แต่ข้ามฝัง่เทีย่วฝัง่เพือ่นบ้าน สปป.ลาว... ตดิต่อเรานะคะ ยนิดตี้อนรบัสู่ 

โพนพสิยั....สู่หนองคายค่ะ...” 

     เอน็.ว.ีรสีอรท์ 
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 “...เขาคอ้..ชุมชนบนภ.ู.ทีแ่ทรกตวัอยูท่่ามกลางธรรมชาต.ิ.ภเูขาป่าไมส้ตัวป่์าน้ําตกภูม ิ

ประเทศสูงตํา่อากาศทีเ่ยน็สบายในหน้ารอ้นจนถึงเยน็จดัในหน้าหนาว ฯ..และอีกหลากหลาย

เรือ่งราว..วถิีชวีติและวฒันธรรมชาวเขา..เกษตรปลอดสาร..ฟักแม้วทีป่ลูกทีนี่ท่ีว่นัน้ีขึ้นชัน้มี

โอกาสอยูต่ามหา้งใหญ่ทัว่ประเทศ..กระเดือ่งตําขา้วพลงังานน้ํา ผกค. ณ น้ําตกศรดีษิฐ.์. อนุสรณ์

ผูเ้สยีสละ..สมรภมูเิขาคอ้ ฯ ..ช่วงน้ีกําลงัหนาว ..เป็นช่วงหน้าหนาว นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มกัจะ

เลอืกเดนิทางมาท่องเทีย่วทีเ่ขาค้อในช่วงน้ีคงจะเป็นเพราะ..ต้องการสมัผสัความเยน็ทีค่่อนไป

ขา้งหนาว....10 องศากว่าๆ ..การไดข้บัรถชมภูมปิระเทศบนเสน้ทางทีค่ดเคี้ยวเลี้ยวลดขึ้นๆลงๆ

ตามภูเขาทีล่ดหลัน่ต่างระดบั..กบัการทอดสายตายาวไกลไปตามเนินลูกแล้วลูกเล่า..กบัการ

เพลดิเพลนิมองทวิไมเ้ขยีวขจทีีเ่ขยีวชอุ่มหลงัฝนพึง่จากฤดูไป ..น้ีคงเป็นความงามแรกเมือ่มา

เยอืน เขาคอ้และ หากใคร..หรอืใครกบัใคร..... หรอืหมู่คณะใด..ชมชอบบ้านพกัตากอากาศทีอ่งิ

แอบอยูก่บัหมูภ่.ูทีนี่บุ่ญประคอง รสีอรท์ ..เรอืนไมท้ีส่รา้งไวก้ว่าสบิหลงัทีไ่ดอ้าศยั พื้นทีต่ามไหล่

เขาแทรกตวัอยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างต้นสนสามใบหมู่ใหญ่ทีย่นืขึ้นเรยีงรายนับพนัต้น..เพือ่

แสดงจดุยนืว่าตอ้งความสงูกว่าระดบัน้ําทะเลเฉียด 1000 เมตรเท่านัน้เหล่าหมู่สนน้ีถงึจะสามารถ

ขึน้และเจรญิเตบิโตได.้.” 

     บุญประคอง รสีอรท์ 

 

 “เกาะช้าง ...เกาะทีม่ขีนาดความใหญ่เป็นอันดับที ่2 รองจากเกาะภูเก็ต มหีมู่เกาะ

แวดลอ้มจาํนวนถงึ 52 เกาะ ...การทีห่มู่เกาะชา้งอยู่ภายใต้การกํากบัดูแลของหน่วยงานอุทยาน

แห่งชาต.ิ..ผลส่งใหเ้กาะชา้งวนัน้ียงัคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่ไวไ้ด ้

...จากสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นภเูขาสงูมหีน้าผาสลบัซบัซอ้นโดยมเีขาสลกัเพชรเป็นยอดสูงสุดใน

กลุ่ม ทีค่วามสงูระดบั 744 เมตร จากระดบัน้ําทะเล..จากสภาพป่าสมบูรณ์ทําใหเ้กดิธารน้ําตกขึ้น

หลายแห่ง..จากสภาพเกาะแต่ดกึดําบรรพ์ทีต่้องยนืปะทะการซดัสาดของน้ําทะเลมาชัว่นาตาปี 

ทาํใหเ้กดิหาดทรายทีส่วยงามขึ้นมากมายหลายแห่ง..จากสภาพความเป็นเกาะแก่ง หมู่กลุ่ม ทํา

ใหเ้กดิเหล่าปะการงั สตัวท์ะเล และเหล่าพนัธุป์ลาอนัหลากหลายสวยงาม..หรอืแมบ้นผนืป่าเองก็

ยงัเป็นแหล่งอาศยัและกระจายพนัธุต์ามธรรมชาตขิองสตัวป่์าหลายชนิด....น้ีคอืเกาะชา้ง.. เกาะ

ชา้งทีว่นัน้ีไดส้ละความเป็นส่วนตวัใหก้บัผูค้นทีอ่อกแสวงหาธรรมชาต.ิ.หาความบรสิุทธิ.์...ซึง่ทีนี่ ่

ให้ได้ทัง้ยงัหาได้ไม่ยากนัก..ส่วน..สวนสามจนัทรร์สีอรท์เอง เราเพยีงขอเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึง่

ของหมูเ่กาะชา้ง..เป็นส่วนหนึง่ของการท่องเทีย่วของการตอ้นรบั. ...อยา่งพถิพีถินั” 

     สวนสามจนัทร ์รสีอรท์ 
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จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการเขยีนขอ้ความโฆษณาทีเ่น้นการใหข้อ้มูล 

ให้ความรู้เกี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม ภูมศิาสตร์ ความเชื่อของคนแต่ละท้องถิน่ โดยมี

วตัถุประสงค์หลกัเพื่อปพูื้นฐานการรบัรู ้และสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคที่อาจไม่เคยได้ยนิ

เรือ่งราว หรอืพบเหน็ประสบการณ์ทางธรรมชาตเิช่นน้ีมาก่อน เช่น การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบับัง้ไฟ 

พญานาค ซึ่งมีตํานานเล่าขานว่าเป็นลูกไฟที่เกิดจากการแสดงการสักการะเคารพต่อ

พระพุทธเจ้าของนาค เมื่อผู้บรโิภคอ่านแล้วก็จะเกิดจนิตนาการ ความเชื่อ และความนึกคิด

คล้อยตาม จากนัน้ผู้ประกอบการจงึค่อยๆนําเข้าสู่การโฆษณาถึงคุณสมบตัิของตวัสนิค้าใน

ลกัษณะของการชี้นําให้ผู้บรโิภคเห็นว่ารสีอร์ตของตนนัน้มคีวามพิเศษ หรอืมคีวามโดดเด่น   

เช่นไร เช่น “...เราเอน็.ว.ีรสีอรท์ อยู่ทีน่ี่มานาน รูเ้ร ื่องราวพอประมาณ...ต้องการรูจ้กั...ต้องการ

เทีย่วชมธรรมชาต.ิ..ตอ้งการสมัผสัชวีติชนบท...หรอืแมแ้ต่ขา้มฝัง่เที่ยวฝัง่เพื่อนบ้าน สปป.ลาว

... ตดิต่อเรานะคะ...” เพื่อกระตุ้นความต้องการ และโน้มน้าวใจให้ผูบ้รโิภคเกดิความเชื่อมัน่ว่า   

รสีอรต์ของตนมคีวามเชี่ยวชาญ ชํานาญ และสามารถตอบสนองความต้องการของบรโิภคใน

เรือ่งดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งด ี
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บทท่ี 4 

 

ภาษากบัการสร้างวฒันธรรมบริโภคนิยม 

 

นอกจากข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ตจะมีโครงสร้าง รูปแบบ และวิธีการ

นําเสนอเน้ือหาทีส่ ื่อความหมายไดอ้ย่างน่าสนใจ และดงึดูดใจผูบ้รโิภคแลว้ ในขอ้ความโฆษณา

ดงักล่าวกย็งัแฝงการใชภ้าษาทีส่รา้งภาพ และวฒันธรรมบรโิภคนิยมเพื่อส่งเสรมิใหก้ารบรกิารที่

พกัประเภทรสีอรต์ดูมคีุณค่ามากขึน้ในสายตาของผูบ้รโิภค และมุ่งเน้นให้เกดิวฒันธรรมในการ

บรโิภคสนิคา้ประเภทรสีอรต์มากขึน้ไปดว้ย 

 

4.1 การใช้ภาษาในข้อความโฆษณาท่ีพกัประเภทรีสอรต์ทางอินเทอรเ์น็ต 

การใช้ภาษาที่ปรากฏในข้อความโฆษณารสีอร์ตทางอินเทอร์เน็ต มลีกัษณะพเิศษที่

แตกต่างไปจากขอ้ความโฆษณารสีอรต์ทีป่รากฏในสื่ออื่นๆทัว่ไป เช่น แผ่นพบั ใบปลวินิตยสาร 

หนังสอืพมิพ ์ฯลฯ เพราะดว้ยคุณสมบตัพิเิศษของสื่ออนิเทอรเ์น็ตที่ไม่มขีอ้จํากดัดา้นพื้นทีแ่ละ

ขนาด ทาํใหผู้ป้ระกอบการดา้นทีพ่กัประเภทรสีอรต์สามารถสรา้งสรรคภ์าษาเพื่อสื่อความหมาย

และจูงใจผูบ้รโิภคได้อย่างเสร ีทัง้ในส่วนของวจันภาษาหรอืภาษาที่เป็นถ้อยคํา เช่น พาดหวั 

ขอ้ความโฆษณา คําขวญั บทสรุป และอวจันภาษาหรอืภาษาที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคํา เช่น รูปภาพ 

และงานกราฟฟิกต่างๆ เพื่อเน้นให้สินค้ามคีวามโดดเด่น ดงึดูดความสนใจ และเร้าอารมณ์

ความรูส้กึของผูบ้รโิภคไดด้กีว่าการใชข้อ้ความหรอืรปูภาพเพยีงอยา่งใดอย่างหน่ึง นอกจากน้ียงั

ปรากฏการใช้สอีกัษรในการสื่อความหมายถึงสถานที่ตัง้และบรรยากาศแวดล้อม และช่วยให้

ขอ้ความโฆษณาที่ปรากฏมคีวามน่าสนใจ น่าติดตามมากยิง่ขึน้ เช่น การใช้ตวัอกัษรสฟ้ีากบั    

รสีอรต์ทีต่ ัง้อยูใ่กลท้ะเล ตวัอกัษรสเีขยีวกบัรสีอรต์ทีแ่วดลอ้มดว้ยตน้ไมแ้ละภเูขา ตวัอกัษรสมี่วง 

กบัรสีอรต์ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยดอกไม ้ตวัอกัษรสน้ํีาตาลกบัทีพ่กัทีเ่ป็นบา้นดนิ เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่าข้อความโฆษณาที่พักประเภทรีสอร์ตทางอินเทอร์เน็ตนั ้น           

มกีลวธิกีารใช้ภาษา และการเลอืกใช้ถ้อยคําที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลกัษณะ 

ดงัน้ี 
4.1.1 การใชภ้าษาเพื่อแสดงจนิตภาพของสนิคา้ 

4.1.2 การใชภ้าษาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์  

4.1.3 การใชภ้าษาเพื่อเสนอเอกลกัษณ์ของสนิคา้ 
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4.1.1 การใช้ภาษาเพ่ือแสดงจินตภาพของสินค้า 

เป็นการใชภ้าษาเพื่อแสดงให้ผู้บรโิภครบัรูถ้งึ รูป รส กลิน่ เสยีง สมัผสั ของสนิค้าโดย

ผ่านการใช้คําที่สื่อถึงลกัษณะที่สวยงามของธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศ และสร้าง

จนิตนาการถงึคุณลกัษณะของสนิคา้ และเมื่อผูบ้รโิภคไดอ่้านขอ้ความโฆษณานัน้ๆแลว้กจ็ะเกดิ

ความรูส้กึนึกคดิคล้อยตาม และเกิดภาพในใจเกี่ยวกบัการให้บรกิารที่พกัประเภทรสีอร์ตว่ามี

ลกัษณะต่างๆดงัเช่นขอ้ความที่ปรากฏ อนัจะมผีลต่อการสรา้งความรูส้กึดแีละให้ผู้บรโิภคเกิด

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ต่อไป ดงัตวัอยา่ง 

 

 “หาดทรายสะอาด....ทะเลใส....ฟ้าสีคราม  ยามเช้า...สัมผัสบรรยากาศทีส่ดใส  

ท่ามกลางเสยีงทกัทายของเหล่านกน้อย ยามบ่าย...กย็งัสดชืน่ดว้ยกลิน่ไอทะเลและเกลยีวคลืน่ 

ยามเยน็...เพลดิเพลนิกบัชายหาดทีท่อดยาว...สุดตา พรอ้มแสงสทีอง...ยามดวงอาทติยจ์ะลบั

ขอบฟ้า” 

     สวนบา้นกรดู บชี รสีอรท์ 

 

 “... เป็นเกาะเลก็ ๆ ทีม่หีาดทรายขาวราวแป้ง น้ําทะเลใสราวกบักระจก มองเหน็พื้นลกึ

เกอืบสองเมตร พื้นทีบ่นเกาะไมม่าก เดนิเล่นไดร้อบ ชาวเลน่ารกั หมู่บา้นน่าอยู ่เปรยีบดงัสวรรค์

..ของคนรกัทะเล” 

     วารนิทร ์บชี รสีอรท์ 

 

 “ยามเชา้คณุสามารถสมัผสักบัทะเลหมอกทีส่วยงามปกคลุมทัว่อ่างเกบ็น้ํารตันัย เสมอืน

ท่านอยู่เหนือทะเลหมอก  ยามเยน็ชมพระอาทติย์ตกดิน ทอแสงสีแดงส่องทัว่ฟ้าก่อนลบัตา

ไป…” 

     เขาคอ้ทะเลหมอก รสีอรท์ 

 

 “ท่ามกลางความงามอนัเงยีบสงบของเทอืกเขา ลําเนาไพรอนัเขยีวขจ ีสายน้ําใสสะอาด

ของแควน้อยไหลชา้ๆ พาดผ่าน ความอุดมสมบรูณ์น้ีมาเนิน่นาน...” 

     บา้นสายชล อมนัดา รสีอรท์ 

 

 “สมัผสัธรรมชาตเิหนือจนิตนาการท่ามกลางไอเยน็ของสายหมอก โอบล้อมดว้ยความ

เขยีวขจขีองเทอืกเขา ณ ภแูกว้ รสีอรท์ เขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์...” 

     เขาคอ้ รสีอรท์ 
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 “...ความเงยีบสงบสวยงามท่ามกลางทวิเขาสูงตํา่ล้อมรอบผนืน้ําทีส่งบร่มรืน่ไปด้วย

ต้นไม้รายรอบ  กลิน่เกษรจากมวลดอกไม้ป่านานาพนัธุ์ สดบัเสยีงนกรอ้ง ไก่ป่าและฝูงปลาที ่

แหวกว่ายในสายน้ํารอบเกาะ  หว้งน้ําสงบนิง่ทีส่ะทอ้นเงาแห่งความสดชืน่ของทวิเขา และความ

เบกิบานแห่งท้องฟ้า  ในน้ําเต็มไปด้วยฝูงปลา ฝูงนกเป็ดน้ําทีแ่วะเวยีนเข้ามาให้ได้ชมในฤดู

หนาว...” 

   เกาะวงัแกว้ รสีอรท์ 

 

 “ชมพระอาทติยท์อแสงยามเชา้ทีช่ายขอบฟ้าปลายยอดภูผาทีร่ายลอ้ม นอนชมดาวยาม

คํา่คนืทีร่ะยบิระยบัดุจแสงเพชรทัว่ทอ้งฟ้า” 

   ภชูมดาว รสีอรท์  

 

 “ความเงยีบสงบสวยงามท่ามกลางทวิเขาสูงตํา่ลอ้มรอบผนืน้ําทีส่งบร่มรืน่ไปดว้ยต้นไม้

รายรอบ  กลิน่เกษรจากมวลดอกไมป่้านานาพนัธุ ์สดบัเสยีงนกรอ้ง ไก่ป่าและฝงูปลาทีแ่หวกว่าย

ในสายน้ํารอบเกาะ  ห้วงน้ําสงบนิง่ทีส่ะทอ้นเงาแห่งความสดชืน่ของทวิเขา และความเบกิบาน

แห่งทอ้งฟ้า  ในน้ําเตม็ไปดว้ยฝงูปลา ฝงูนกเป็ดน้ําทีแ่วะเวยีนเขา้มาใหไ้ดช้มในฤดหูนาว...” 

     เกาะวงัแกว้ รสีอรท์   

 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ ปรากฏการใชค้าํเพื่อแสดงจนิตภาพทีเ่กีย่วกบัรปู กลิน่ เสยีง สมัผสั

ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น “หาดทรายสะอาด....ทะเลใส....ฟ้าสีคราม” “หาด

ทรายขาวราวแป้ง น้ําทะเลใสราวกับกระจก” “ลําเนาไพรอันเขียวขจี สายน้ําใสสะอาด” 

“ท่ามกลางไอเยน็ของสายหมอก โอบลอ้มดว้ยความเขยีวขจขีองเทอืกเขา” “กลิน่เกษรจากมวล

ดอกไมป่้านานาพนัธุ์ สดบัเสยีงนกรอ้ง ไก่ป่าและฝงูปลาที่แหวกว่ายในสายน้ํารอบเกาะ” “ชม

ดาวยามคํ่าคนืทีร่ะยบิระยบัดุจแสงเพชรทัว่ทอ้งฟ้า”  

 คาํทีใ่ชแ้สดงจนิตภาพเหล่าน้ีมกัปรากฏดว้ยกนัเป็นคู่ๆ เช่น 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “หาดทราย” มกัปรากฏคาํว่า “ขาว” “สะอาด” “ทอดยาว” 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “ทะเล” มกัปรากฏคาํว่า “ใส” “สะอาด” “สะอาดใส” “สคีราม” 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “ภเูขา” มกัปรากฏคาํว่า “เขยีวขจ”ี “เขยีวครึม้” 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “สายน้ํา” มกัปรากฏคาํวา่ “ไหลรนิ” “สงบน่ิง” “ใสสะอาด” 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “ตน้ไม”้ มกัปรากฏคาํว่า “รม่รืน่” “รม่เยน็”  

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “ดอกไม”้ มกัปรากฏคาํว่า “กลิน่เกษร” “หอมอบอวล” 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “พระอาทติย”์ มกัปรากฏคาํว่า “ทอแสง” “แสงสทีอง”  
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 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “ดวงดาว” มกัปรากฏคาํว่า “ระยบิระยบั” “พราวแสง” 

 คาํทีแ่สดงจนิตภาพของ “ดวงจนัทร”์ มกัปรากฏคาํว่า “สาดส่องพริว้ไหว” “สว่างใส” 

 

4.1.2 การใช้ภาษาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์  

 อุบลรตัน์ พชรวรรณ (2549) ได้สรุปการใช้ภาษาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของสนิค้าไว้ว่า 

ภาพลกัษณ์เป็นเพยีงมายาภาพที่ผู้ผลติสรา้งขึน้เพื่อลวงจติสํานึกของกลุ่มเป้าหมาย การสรา้ง

ภาพลกัษณ์ที่ดขีองสนิค้าเป็นความรู้สกึที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการรบัรู้ของผู้รบัสารแต่ละคน 

จะต้องใชม้โนภาพเป็นเครื่องชีนํ้าและตคีวามหมาย และแต่ละคนจะรบัรูแ้ละตคีวามหมายต่อสิง่

เดยีวกนัแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์  

 ภาพลกัษณ์ ในความหมายของคนทัว่ไปนัน้ มกัหมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ เป็นภาพที่

เกดิขึน้ในใจ (Mental Picture) รวมถงึความประทบัใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่อาจมต่ีอบุคคล 

สถาบนั สนิค้า อุดมการณ์ ฯลฯ เพื่อให้ได้รบัการยอมรบั ความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความ

ประทบัใจ การตอบสนองต่อความคาดหวงัที่เกนิเลยขอบเขต เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเพื่อ

สรา้งโลกแห่งความบนัเทงิ โดยการเตมิเตม็ความฝันและจนิตนาการ และเพื่อใหภ้าพลกัษณ์เป็น

ตวักําหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

 ภาพลกัษณ์มคีุณลกัษณะ 6 ประการ ดงัน้ี 

 1. ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีไ่ม่จรงิ ถูกสรา้งขึน้เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคบ์างอย่างเช่น 

การสรา้งภาพลกัษณ์สู่ความมชีื่อเสยีงของเครื่องหมายการคา้และชื่อสนิคา้ เพื่อชื่อสนิคา้นัน้อยู่

ในจติใจของผูบ้รโิภคโดยมวีตัถุประสงคท์างการคา้เป็นสําคญั 

 2. ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่ชื่อถอืได ้ภาพลกัษณ์จะดํารงอยู่ไดถ้้าไม่ขดัต่อสามญัสํานึกของ

คนทัว่ไป การสรา้งความน่าเชื่อถอืต่อสิง่ใดจงึจาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควร 

 3. ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้อย่างมแีผนการ การสรา้งภาพลกัษณ์จะ

ถูกกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัความเป็นจรงิ และกลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑน์ัน้ 

 4. ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจงา่ย การนําเสนอภาพลกัษณ์ผ่านสื่อต่างๆมกัเลอืกกล่าวถงึ

เฉพาะขอ้ดบีางอยา่งของผลติภณัฑ ์เพื่อใหเ้ขา้ใจงา่ยโดยไมต่อ้งตคีวามลกึซึง้ 

 5. ภาพลกัษณ์มลีกัษณะเรยีบงา่ย สนิคา้บางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยรีะดบัสูงมกัมี

การนําเสนอภาพลกัษณ์ในลกัษณะทีเ่รยีบงา่ย 

 6. ภาพลกัษณ์มสีองนัย เป็นความคลุมเครอืระหว่างจนิตนาการและความรูส้กึระหว่าง

ความคาดหวงักบัความเป็นจรงิ 

 สรุปได้ว่า การสร้างภาพลกัษณ์ คอืการสร้างความประทบัใจรวบยอดต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง 

การสรา้งภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีต่้องอาศยัระยะเวลา และไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้อย่างมแีบบแผน 
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เพื่อสนองต่อวตัถุประสงค์ของผู้ผลติ และให้ไดม้าซึ่งการยอมรบั ความเชื่อถอื ความไว้วางใจ 

และความประทบัใจจากกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพลกัษณ์ทีป่รากฏนัน้จะมลีกัษณะทีเ่รยีบง่าย และ

มคีวามคลุมเครอืระหว่างโลกแห่งความเป็นจรงิและโลกแห่งจนิตนาการซึ่งเต็มไปด้วยความ

คาดหวงั อารมณ์และความรูส้กึ 

 

 จากการศึกษาพบว่า การใช้ภาษาที่ปรากฏในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์มี

ลกัษณะของการสรา้งภาพลกัษณ์และเพิม่คุณค่าใหแ้ก่การใหบ้รกิารดา้นทีพ่กัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

  4.1.2.1 การใหบ้รกิารทีพ่กัประเภทรสีอรต์ เป็นการใหบ้รกิารทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 

  4.1.2.2 ธรรมชาตริอบๆรสีอรต์เป็นธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบรูณ์ 

 

  4.1.2.1 การให้บริการท่ีพกัประเภทรีสอร์ต เป็นการให้บริการท่ีได้รบั

มาตรฐาน ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งกําหนดให้ที่พกัเพื่อการท่องเที่ยว ประเภท

สถานพกัตากอากาศ (resort) ตอ้งมอีงคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี  

 1. สถานทีต่ ัง้ สภาพแวดลอ้ม สิง่ก่อสรา้งทัว่ไป และทีจ่อดรถ 

 2. โถงตอ้นรบั หอ้งน้ําสาธารณะ ลฟิท ์และทางสญัจรภายในอาคาร 

 3. หอ้งพกัแบบ Stardard  

 4. หอ้งพกัแบบ Suite 

 5. หอ้งอาหาร คอฟฟ่ีชอ็ป บาร ์และหอ้งครวั 

 6. ส่วนบรกิารดา้นสนัทนาการ 

 7. บุคลากร และการบรกิาร 

 8. ระบบความปลอดภยัในพืน้ทีท่ ัว่ไป 

 9. ทรพัยากร และชุมชนแวดลอ้ม  

10. ส่วนของพนกังาน 

11. คุณลกัษณะเสรมิอื่นๆ  

 

“ฮอลเิดยป์ารค์เขาใหญ่รสีอรท์ รสีอรท์ระดบัมาตรฐาน ทีเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยหอ้งพกักว่า 

100 ห้องพร้อมสิง่อํานวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น แอร์ เครือ่งทําน้ําอุ่น และ ห้องน้ําในตัว 

หอ้งสมัมนา 3 หอ้ง ความจ ุ100-400 ท่าน พรอ้มอุปกรณ์มาตรฐาน และมบีรกิาร อาหาร เครือ่งดืม่ 

มสีถานทีส่ําหรบั จดักจิกรรม Walk Rally ท่ามกลางบรรยากาศเขาใหญ่ ให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามเป้าหมาย...” 

     ฮอลเิดยป์ารค์เขาใหญ่ ไวน์เนอรี&่รสีอรท์ 
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 “บ้านสวนสารกิา รสีอรท์ ห้องพกัมาตรฐาน รายล้อมด้วยธรรมชาต ิสสีนัดอกไมน้านา

พนัธุ ์สายหมอกบนทวิเขาใหญ่ บา้นพกัมคีวามสะอาดเป็นเยีย่มประกอบดว้ย บงักาโลแบบสอง

ห้องคู่ (Deluxe) แบบห้องเดีย่ว (Superior-A) และแบบห้องพกัตดิกนั (Superior-B) ทุกห้องม ี

เครือ่งปรบัอากาศ มนิิบาร ์เครือ่งรบัโทรทศัน์ โทรศพัท ์และเครือ่งทาํน้ําอุ่นในหอ้งน้ําส่วนตวั…” 

     บา้นสวนสารกิา รสีอรท์ 

 

 “โฮมแอนด์ฮลิ รสีอรท์ ตัง้อยู่ห่างจากน้ําตกวงัตะไครเ้พยีง 1/2 กโิลเมตร ประกอบดว้ย

ห้องพกัมาตรฐาน พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวก อย่างครบครนั โฮมแอนด์ฮลิ รสีอรท์ มบีรกิาร

อาคารสมัมนา และห้องสมัมนา พร้อมอุปกรณ์ อํานวยความสะดวก ทีท่นัสมยั ลานกิจกรรม

กลางแจง้สาํหรบั กรุป๊สมัมนา…” 

     โฮมแอนดฮ์ลิ รสีอรท์ 

 

 “…ในทุกโอกาส ด้วยบ้านพกัตากอากาศหลากหลายสไตล์ อาคารหอประชุมสมัมนา

ขนาดใหญ่ หอ้งพกัขนาดมาตรฐานในโรงแรมของเรา พรอ้มดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ...” 

     ธดิาแกรนดว์วิ โฮเตล็ แอนด ์รสีอรท์ 

 

 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้ภาษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าการให้บริการที่พัก

ประเภทรสีอรต์เป็นการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานตรงตามมาตรฐานของการท่องเทีย่วไทย โดยใช้

คําว่า “มาตรฐาน” ตามหลงัคําต่างๆ เช่นเป็น “รสีอรต์ระดบัมาตรฐาน” ประกอบด้วย “หอ้งพกั

มาตรฐาน” “หอ้งพกัขนาดมาตรฐาน” ตามดว้ยการกล่าวถงึลกัษณะการใหบ้รกิารของรสีอรต์ใน

ดา้นอื่นๆ ทีต่รงตามมาตรฐาน เช่น ลกัษณะของหอ้งพกั “บงักาโลแบบสองหอ้งคู่ (Deluxe) แบบ

หอ้งเดีย่ว (Superior-A) และแบบหอ้งพกัตดิกนั (Superior-B)” สนัทนาการต่าง เช่น “มสีถานที่

สําหรบั จดักจิกรรม Walk Rally ท่ามกลางบรรยากาศเขาใหญ่” “ลานกจิกรรมกลางแจง้สําหรบั 

กรุ๊ปสัมมนา” หรือห้องรบัรองต่างๆ เช่น “มีบริการอาคารสัมมนา และห้องสมัมนา พร้อม

อุปกรณ์ อํานวยความสะดวก ทีท่นัสมยั” “อาคารหอประชุมสมัมนาขนาดใหญ่”  

 

  4.1.2.2 ธรรมชาติรอบๆรีสอรต์เป็นธรรมชาติท่ียงัคงความอดุมสมบูรณ์ 

 “... ซึง่แต่ละแห่งก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติ สะอาด สงบ เหมาะสําหรบัวนัพกัผ่อน

หยอ่นใจของคุณไดเ้ป็นอยา่งด ี...” 

     อารยา รสีอรท์ 
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 “อิงดาวฮิลล์รีสอร์ต..รสีอร์ตทีอ่ิงแอบอยู่กับเทือกเขาสอยดาว..เขาสอยดาวทีย่งัคง

สมบรูณ์ดว้ยพนัธุพ์ฤกษ์ ธรรมชาต ิและอากาศทีบ่รสิุทธิ.์..” 

     องิดาวฮลิล ์รสีอรท์ 

 

 “...มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาผืนแผ่นดินบ้านเกิด ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วและพกัผ่อน

หยอ่นใจ สไตลธ์รรมชาตทิีย่งัคงความสวยงามใสบรสิุทธิ.์..” 

     สวนเพชร รเิวอรว์วิ รสีอรท์ 

 

 “...ทีนี่จ่งึเป็น เขาคอ้..เขาคอ้..ขนุเขาทีย่งัคงธรรมชาตขิองป่าไมผ้นืใหญ่อนัเป็นแหล่งต้น

กําเนิดของห่วงโซ่ชวีติพชืสตัวอ์กีหลายรอ้ยสบิพนัชนิด เขาคอ้..ขนุเขาทีเ่ป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํา

สาํคญัอยา่ง ป่าสกัและลาํน้ําปลกียอ่ยอกีหลายสบิสายก่อนไหลลงสู่พื้นล่าง.เขาคอ้..ขุนเขาทีเ่ป็น

ตน้วฎัจกัรของเมด็ฝนและสายหมอกทีม่อบความฉํา่ชื้นและงดงามในช่วงฝนตน้หนาว...” 

     นาตยา รสีอรท์ 

 

 “... พรัง่พร้อมไปด้วยธรรมชาติทีย่งังดงามและยงัเต็มไปด้วยธรรมชาติ ทีย่งัไม่ถูก

ทาํลาย น้ําใส หาดสวย และวถิชีวีติของชาวประมงทีห่าดไูดย้ากในประเทศไทย ณ ขณะน้ี…” 

     อนัดามนับุร ีรสีอรท์ 

 

 “...เปิดรองรบัให้บรกิาร ด้วยธรรมชาติทีย่งับรสิุทธิ ์หาดทรายสวย ทะเลใส ภูเขาโอบ

ลอ้ม ความเป็นมติรของผูค้น...” 

     จนัทรเ์จา้หลาว บชี รสีอรท์ 

 

 “เกาะขามรสีอรต์นบัเป็นรสีอรต์ทีย่งัรกัษาความเป็นธรรมชาตริอบดา้นไดอ้ย่างด ีเหมาะ

สําหรบัผู้ทีร่กัธรรมชาตคิวามเงยีบสงบและต้องการเขา้ถงืธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ สงัเกตได้จาก

แนวปะการงัรอบเกาะทีม่ปีรมิาณเพิม่ขืน้...” 

     เกาะขาม รสีอรท์ 

 

 จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการใช้ภาษาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ว่าบรเิวณ

รอบๆรสีอร์ตนัน้แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ชุดคําที่แสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น “ยงัคงความเป็นธรรมชาติ” “ยงัคงความสวยงามใส

บรสิุทธิ”์ “ยงัคงสมบูรณ์ด้วยพนัธุพ์ฤกษ์ ธรรมชาติ และอากาศที่บรสิุทธิ”์ “พรัง่พรอ้มไปด้วย
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ธรรมชาตทิีย่งังดงามและยงัเตม็ไปดว้ยธรรมชาต”ิ “ดว้ยธรรมชาตทิีย่งับรสิุทธิ”์ “ยงัรกัษาความ

เป็นธรรมชาติรอบด้านได้อย่างด”ี ต่อท้ายลกัษณะทางธรรมชาติที่แวดล้อมรสีอร์ตแต่ละแห่ง 

เช่น “ภเูขา + ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาต”ิ “สายน้ํา + ทีย่งัคงความสวยงามใสบรสิุทธิ”์ เป็นตน้ 

การใชค้ําเพื่อสื่อถงึความเป็นธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์นัน้ มกัปรากฏต่อทา้ย

ลกัษณะทางธรรมชาต ิดงัน้ี 

 ภเูขา + ทีย่งัคงความเป็นธรรมชาต ิ

 สายน้ํา + ทีย่งัคงความสวยงามใสบรสิุทธิ ์

 ป่าไม ้+ ทีย่งัคงสมบรูณ์ / ทีย่งัคงอุดมสมบรูณ์ 

 ทะเล + ทีย่งัคงงดงาม 

 ธรรมชาต ิ+ ทีย่งับรสิุทธิ ์/ ทีย่งัไมถู่กทาํลาย 

 เกาะ + ทีย่งัรกัษาความเป็นธรรมชาตไิดด้ ี

 

4.1.3 การใช้ภาษาเพ่ือเสนอเอกลกัษณ์ของสินค้า 

การใช้ภาษาในข้อความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ต มลีกัษณะที่มุ่งเสนอเอกลกัษณ์    

ที่เป็นจุดขายของสนิค้าเพื่อสรา้งความน่าสนใจ ความแตกต่าง และความโดดเด่นให้แก่สนิค้า 

การนําจุดขายมาใส่บุคลกิใหแ้ก่สนิคา้นัน้ ต้องอาศยัหลกัจติวทิยาการจงูใจทีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค และตอ้งสมัพนัธก์บับุคลกิของสนิคา้ดว้ย  

 จากการศกึษาพบว่าการใชภ้าษาในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์มลีกัษณะเด่น 

4 ประการ ดงัน้ี 

  4.1.3.1 การใชค้าํทีแ่สดงถงึความใกลช้ดิธรรมชาต ิ

  4.1.3.2 การใชค้าํทีแ่สดงถงึความเป็นส่วนตวั 

  4.1.3.3 การใชค้าํทีแ่สดงถงึความเงยีบ สงบ เหมาะแก่การพกัผ่อน 

  4.1.3.4 การใชค้าํทีแ่สดงถงึการใหบ้รกิารทีอ่บอุ่น เป็นกนัเอง 

 

 4.1.3.1 การใช้คาํท่ีแสดงถึงความใกล้ชิดธรรมชาติ 

“..รสีอรท์ตากอากาศในรปูแบบบงักะโลทีซ่่อนตวัอยูท่่ามกลางทวิสนและดงมะพรา้ว...” 

    เบยว์วิ บชี รสีอรท์ 

 

“...ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาตขิุนเขา แม่น้ํา และสายหมอก... ทรพัยค์ณา รสีอรต์ 

เป็นรสีอรท์ทีส่วยแอบองิอยูท่่ามกลางไออุ่นของธรรมชาต.ิ..”                         

ทรพัยค์ณา รสีอรท์ 
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“...บรรยากาศสบายๆแวดลอ้มไปด้วยต้นไมส้ายน้ํา ผสมผสานความเป็นธรรมชาตกิบั

แนวความคดิไดอ้ยา่งลงตวั บา้นพกัส่วนตวัในออ้มกอดของธรรมชาต.ิ..” 

    หนองววัซอ รสีอรท์ 

 

“...รายลอ้มดว้ยหมูแ่มกไมอ้นัอบอุ่นและ ออ้มกอดของภผูาทีส่วยงาม…” 

    เรอืนภผูาน้ํา รสีอรท์ 

 

“...ภูชมดาวรสีอรท์ ตัง้อยู่ท่ามกลางขุนเขา ทีโ่อบล้อมไปด้วยสวนดอกไม้เมอืงหนาว

นานาชนิด...” 

    ภชูมดาว รสีอรท์ 

 

“...เพือ่ใหท่้านไดส้มัผสัธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิภายใตอ้อ้มกอดของขุนเขาป่าไม ้และสาย

ธารทีพ่รอ้มตอ้นรบัท่านดว้ยความยนิด”ี 

    หว้ยขาแขง้ คนัทรีโ่ฮม รสีอรท์ 

 

“...พกัผ่อนในบรรยากาศทีอ่บอุ่นไปด้วยสายหมอกในยามเช้า อบอุ่นในอ้อมกอด

ธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ...” 

    ภสูามหมอก รสีอรท์ 

 

“...ซึง่รายลอ้มไปดว้ย ป่ากงกาง ร่มรืน่ไปดว้ยแมกไมน้าๆพนัธุ ์และอยู่ไม่ห่างจากหาด 

คลองเจา้เลยค่ะ...” 

    คลองเจา้ รสีอรท์ 

 

“…ดว้ยทาํเลทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและทะเล ทุกห้องประกอบด้วยหอ้งน้ําแบบ outdoor

เพือ่สรา้งความเป็นธรรมชาตทิีสุ่ดใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั...” 

    อนัดามนับุร ีรสีอรท์ 

 

“...ท่ามกลางไอเยน็ของสายหมอก โอบลอ้มดว้ยความเขยีวขจขีองเทอืกเขา...” 

    ภแูกว้ รสีอรท์ 
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“...ท่ามกลางทวิเขาสงูตํา่ลอ้มรอบผนืน้ําทีส่งบร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไมร้ายรอบ...”   

    เกาะวงัแกว้ รสีอรท์ 

 

“...หอ้มลอ้มดว้ยทวิเขาสเีขยีวอนัรม่รืน่ และสายน้ําทีโ่อบลอ้มอาณาบรเิวณ...” 

    ไรจ่ฑุามาศ รสีอรท์ 

 

“... ท่ามกลางขนุเขารมิถนนเชยีงราย-แมส่าย"บา้นระเบยีงชมฟ้า รสีอรท์" ทุกหอ้งชุดสุด

หรสูไตลโ์มเดริน์ท่ามกลางธรรมชาตอินัสุขสงบของเชยีงราย ในอ้อมกอดของขุนเขา และดอกไม้

นานาพนัธุ…์” 

    บา้นระเบยีงชมฟ้า รสีอรท์ 

 

จากตวัอย่างข้อความโฆษณาข้างต้น ปรากฏการใช้คําเพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาต ิ

และความใกล้ชิดธรรมชาติของสถานที่ตัง้ของรีสอร์ต โดยใช้ชุดคําว่า “ซ่อนตัว” “แอบอิง” 

“แวดล้อมไปด้วย” “ในอ้อมกอดของ...” “รายล้อม” “โอบล้อม” “ ท่ามกลาง” “ห้อมล้อมด้วย” 

นําหน้าลกัษณะทางธรรมชาติ เช่น “ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางทวิสนและดงมะพร้าว” “แอบอิงอยู่

ท่ามกลางไออุ่นของธรรมชาต”ิ หรอื “แวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้ายน้ํา” เป็นตน้ 

ซึ่งการใช้คําเพื่อสื่อถึงความใกล้ชิดธรรมชาตินัน้ มักปรากฏนําหน้าลักษณะทาง

ธรรมชาต ิดงัน้ี 

 ซ่อนตวั + ตน้ไม ้/ ป่าไม ้

 แอบองิ + ขนุเขา / ธรรมชาต ิ

 แวดลอ้มไปดว้ย + ตน้ไม ้/ สายน้ํา / ดอกไม ้

 ในออ้มกอดของ + ขนุเขา / แมน้ํ่า / ป่าไม ้/ ดอกไม ้

 รายลอ้ม + ตน้ไม ้/ แมกไม ้/ ป่า / ทะเลหมอก 

 โอบลอ้ม + สายน้ํา / ภเูขา / ทะเล / สายหมอก 

  ท่ามกลาง + ภเูขา / ขนุเขา 

 หอ้มลอ้ม + ภเูขา / ธรรมชาต ิ

 

 4.1.3.2 การใช้คาํท่ีแสดงถึงความเป็นส่วนตวั 

“...หาดทรายทอง รสีอรท์ บา้นพกัทีเ่น้นความเป็นส่วนตวัของผูม้าเขา้พกั ...” 

    หาดทรายทอง รสีอรท์ 
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“...หาดทีส่วยงามแห่งหนึง่ในเกาะชา้ง ท่านจะไดพ้บกบัความเป็นส่วนตวัโดยแทจ้รงิ...” 

    เอราวณั รสีอรท์ 

 

“...เหมาะสาํหรบัการพกัผ่อนดว้ยบรรยากาศเป็นส่วนตวัอนัสมบูรณ์แบบ...” 

    ภแูกว้ รสีอรท์ 

 

“...หอ้งพกัทีส่ะอาด ตกแต่งอยา่งมสีไตล ์สะดวกสบายเป็นส่วนตวั...” 

    จนัทรเ์จา้หลาว บชี รสีอรท์ 

 

“...คุณจะมคีวามสุขเตม็ทีท่่ามกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม บรรยากาศทีเ่ป็นส่วนตวั…” 

    รม่ไมช้ายเล รสีอรท์ 

 

“...บา้นพกัใหมส่ะอาดไดม้าตรฐาน เงยีบสงบ มคีวามเป็นส่วนตวัในวนัพกัผ่อน...” 

    ยทุธ รสีอรท์ 

 

“...ไดบ้รรยากาศของความเป็นส่วนตวั และกลิน่อายของธรรมชาต.ิ..” 

    หาดทราย รสีอรท์ 

 

“...สถานทีพ่กัผ่อนท่ามกลางธรรมชาตใินบรรยากาศของความเป็นส่วนตวั...” 

    ธดิา แกรนดว์วิ โฮเตล็แอนดร์สีอรท์ 

 

“…เงยีบสงบเป็นส่วนตวัแสงเทยีน บชี รสีอรท์ เป็นรสีอรท์ส่วนตวัทีต่ ัง้อยู่บนหาดแสง

เทยีน เกาะเสมด็ เงยีบสงบ บนหาดส่วนตวั...” 

    แสงเทยีนบชี รสีอรท์ 

 

“...เราขอเสนอบรกิารทีเ่ป็นส่วนตวัและเป็นกนัเอง ทีไ่ม่สามารถหาพบไดใ้นรสีอรท์ทีม่ ี

ขนาดใหญ่กว่า…” 

    บา้นสวนสารกิา รสีอรท์ 
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จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการใช้คําทีส่ ื่อถงึความเป็นส่วนตวัของที่พกั 

“ความเป็นส่วนตัว” ตามหลังคําที่ต้องการขยาย เช่น “บ้านพักที่เน้นความเป็นส่วนตัว” 

“บรรยากาศเป็นส่วนตวั” “บรรยากาศความเป็นส่วนตวัอนัสมบูรณ์แบบ” “สะดวกสบายเป็น

ส่วนตวั” “บรรยากาศทีเ่ป็นส่วนตวั” “เงยีบสงบเป็นส่วนตวั” “บรกิารทีเ่ป็นส่วนตวั” เป็นตน้ 

การใชค้าํเพื่อสื่อถงึความเป็นส่วนตวันัน้ มกัปรากฏตามหลงัคาํต่างๆ ดงัน้ี 

บา้นพกั + เน้นความเป็นส่วนตวั 

บรรยากาศ + เป็นส่วนตวั  

บรกิาร + เป็นส่วนตวั 

สะดวกสบาย + เป็นส่วนตวั 

เงยีบสงบ + เป็นส่วนตวั 
   

 4.1.3.3 การใช้คาํท่ีแสดงถึงความเงียบ สงบ เหมาะแก่การพกัผอ่น 

“...ภายในหอ้งพกัไดถู้กออกแบบใหเ้รยีบงา่ย ในบรรยากาศธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ...” 

    ละง ูภผูา รสีอรท์ 

 

“...เราขอเชญิท่านมาสมัผสับรรยากาศทีเ่งยีบสงบของรสีอรท์…” 

    คุม้เจา้ รสีอรท์ 

 

“...บา้นพกัอยูใ่นบรรยากาศทีร่่มรืน่  เงยีบสงบ  เป็นสดัสว่น...” 

    ทวชียัแลนด ์รสีอรท์ 

 

“...เน้นความเรยีบงา่ย เงยีบสงบไมพ่ลุกพล่าน...” 

    ปิรามดิ รสีอรท์ 

 

“...เกาะสุกรรสีอรท์เป็นรสีอรต์ทีเ่งยีบสงบและงดงามไปดว้ยธรรมชาต…ิ” 

    เกาะสุกร รสีอรท์ 

 

 “...บรรยากาศทีเ่หมาะสาํหรบัผูแ้สวงหาความสงบท่ามกลางธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ...” 

    เกาะวงัแกว้ รสีอรท์ 
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“...ภายในหอ้งพกัถูกออกแบบใหเ้รยีบงา่ย ในบรรยากาศธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ...” 

    ละง ูภผูา รสีอรท์ 

“...รสีอร์ทสําหรบัผู้ทีต่้องการพกัผ่อนท่ามกลางความสวยงาม ความสงบเงยีบ เป็น

ส่วนตวั…” 

    บา้นรมิน้ํา รสีอรท์ 

 

จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการใช้คําที่สื่อถงึความเงยีบ สงบ เหมาะแก่

การพกัผ่อน “เงยีบสงบ” “สงบเงยีบ” “ความสงบ” ตามหลงัคําทีต่้องการขยาย เช่น “ธรรมชาติ

ที่เงยีบสงบ” “บรรยากาศที่เงยีบสงบ” “รสีอรท์ที่เงยีบสงบ” หรอืใช้ประกอบเขา้กบัอกีคําหน่ึง

เพื่อเน้นยํา้ความหมาย เช่น “เงยีบสงบไมพ่ลุกพล่าน” “เงยีบสงบเหมาะแก่การพกัผ่อน”  

 

 4.1.3.4 การใช้คาํท่ีแสดงถึงการให้บริการท่ีอบอุ่น เป็นกนัเอง 

“...พรอ้มบรกิารการตอ้นรบัและมติรภาพทีอ่บอุ่น ทีคุ่ณจะตอ้งประทบัใจมลิมืเลอืน...”     

    รม่ไมช้ายเล รสีอรท์ 

 

“...การบริการของเรา เน้นความเรียบง่ายเป็นกันเอง ในรูปแบบหมู่คณะ หรือเป็น

ครอบครวั บรกิารลกูคา้เสมอืนหนึง่ท่านเป็นครอบครวัของเรา...” 

    ปิรามดิ รสีอรท์แอนดแ์คมป้ิง 

 

“...ณ ทีแ่ห่งน้ีเราเตรยีมพรอ้ม ดว้ยการบรกิาร ทีจ่ะทําใหท่้านรูส้กึประทบัใจ ในทุกครัง้

ทีม่าเยอืน…” 

    โฮม แอนด ์ฮลิล ์รสีอรท์ 

 

“พกัผ่อนอยา่งสุขสบาย ภายใตบ้รกิารทีป่ระทบัใจ เหมอืนกบับา้นพกัส่วนตวัของท่าน..” 

    ภชูมดาว รสีอรท์ 

 

“...ดว้ยการตอ้นรบัอนัอบอุ่น และเป็นกนัเองในบรรยากาศทีป่ระทบัใจมริูล้มืจากเรา... 

ไดท้ีนี่.่..ทุกๆวนั” 

     เรอืนภผูาน้ํา รสีอรท์ 
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 “...พร้อมด้วยการบรกิารอนัประทบัใจ จนทําให้คุณรู้สกึเหมอืนอยู่บ้านคุณเอง มาทีนี่ ่

เหมอืนมาเยอืนเพือ่นทีรู่ใ้จ...” 

     ไรจ่ฑุามาศ รสีอรท์ 

 “...พกัผ่อนอยา่งสุขสบาย ภายใตบ้รกิารทีป่ระทบัใจ เหมอืนกบับา้นพกัส่วนตวัของท่าน

เอง...” 

     ภชูมดาว รสีอรท์ 

 

“…และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาสถานทีพ่กัและงานด้านบรกิารอย่างไม่หยุดยัง้เพือ่ไปสู่ความ

เป็นเลศิการบรกิารของเราให้บรกิารแบบง่ายๆ เน้นความเป็นกนัเองไม่มรีะเบยีบเขม้งวดอะไร

มากมายบรกิารลกูคา้เสมอืนหนึง่ท่านเป็นครอบครวัของเรา” 

    บา้นสวนกองทอง รสีอรท์ 

 

“...ไม่ว่าจะมาเป็นส่วนตัว มาเป็นครอบครวัหรอืมาเป็นกรุ๊ปหมู่คณะเราก็สามารถ

รองรบัไดแ้ละพรอ้มที ่จะใหบ้รกิารใหท่้านไดห้ายเหนือ่ยจากการทาํงาน…” 
    กรนีววิ รสีอรท์ 
 
“...เราได้ให้ความสําคญักบัสภาพ  ภูมทิศัน์โดยรอบรสีอรท์ และเรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

พฒันาสถานทีพ่กั และ งานด้านบรกิารลูกค้าอย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ไปสู่ความเป็นเลศิ เมือ่ท่าน

ได้มาใช้บรกิารของสวนเพชร รเิวอร์วิว รสีอร์ท ท่านจะรู้สึกเหมอืนได้มาพกักับครอบครวัที ่

คุน้เคย” 

    สวนเพชร รเิวอรว์วิ รสีอรท์ 

     

จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น เป็นการใชค้ําทีส่ ื่อถงึการให้บรกิารที่อบอุ่น เป็น

กนัเอง และความตัง้ใจในการใหบ้รกิาร เช่น “บรกิารการต้อนรบัและมติรภาพทีอ่บอุ่น” “บรกิาร

ที่จะทําให้ท่านรูส้กึประทบัใจ” “ภายใต้บรกิารที่ประทบัใจ” “บรกิารให้ท่านได้หายเหน่ือยจาก

การทํางาน” และการใช้ความเปรยีบ โดยเปรยีบเทยีบลกัษณะของการให้บรกิารว่าเป็นการ

ให้บรกิารที่อบอุ่น เป็นกนัเองจนทําให้ผู้บรโิภครูส้กึเหมอืนอยู่ที่บ้าน หรอือยู่กบัครอบครวัของ

ตนเอง เช่น “บรกิารลูกค้าเสมอืนหน่ึงท่านเป็นครอบครวัของเรา” “เหมอืนกบับ้านพกัส่วนตวั

ของท่าน” “ท่านจะรูส้กึเหมอืนได้มาพกักบัครอบครวัที่คุ้นเคย” “ทําให้คุณรูส้กึเหมอืนอยู่บ้าน

คุณเอง มาทีน่ี่เหมอืนมาเยอืนเพื่อนทีรู่ใ้จ...” เป็นตน้ 
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4.2 การสร้างวฒันธรรมบริโภคนิยมในข้อความโฆษณาท่ีพกัประเภทรีสอรต์ 

  

โบดรยิารด์  (Jean Baudrillard) ไดว้พิากษ์สงัคมบรโิภคนิยม และได้อธบิายวฒันธรรม

การบรโิภคในสงัคมปัจจุบนัไว้ว่า การบรโิภคในปัจจุบนัไม่ใช่การบรโิภคเพื่อตอบสนองความ

จาํเป็นขัน้พืน้ฐาน หรอืการใชป้ระโยชน์จากตวัวตัถุสนิคา้อกีต่อไป หากแต่กลายเป็นการบรโิภค

เชงิความหมาย ซึ่งอยู่บนรากฐานของการสร้างคุณค่าและความหมายใหม่ให้แก่วตัถุ หรอืที่

เรยีกว่า การบรโิภคเชงิสญัญะ (the consumption of sign) ซึง่เป็นการทําใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูส้กึ

ว่าตนเองมเีอกลกัษณ์ (Identity) แตกต่างไปจากผูอ้ื่นในสงัคม ส่งผลใหเ้กดิเป็นการบรโิภคอย่าง

ไมส่ิน้สุด 

ภายใตส้งัคมบรโิภคและสงัคมแห่งสญัญะน้ี ก่อนทีต่วัสนิคา้จะถูกบรโิภค กจ็ะมกีารสรา้ง

สญัญะ (SIGN) ใหต้วัสนิค้า โดยการใส่รหสัต่างๆเขา้ไป เช่น การหบีห่อเป็นต้น เพื่อให้สนิค้า

เป็นสญัลกัษณ์ในการกําหนดภาพลกัษณ์ของบุคคลอกีทอดหน่ึง ซึง่แสดงออกถงึสถานภาพและ

เกยีรตยิศ (status& prestigue)ของผูใ้ชร้หสั ดงันัน้การจดัระเบยีบลําดบัชัน้ของสนิคา้จงึสอดคลอ้ง 

กบัโครงสรา้งลําดบัชัน้ของสงัคมการบรโิภคสนิคา้ ซึ่งเป็นกลไกที่ธํารงรกัษาโครงสรา้งทางชน

ชัน้ของสงัคมการบรโิภค ทําใหผู้บ้รโิภคไม่ได้บรโิภคแต่ “ตวัวตัถุ” หากแต่ได้บรโิภค “สญัญะ” 

ไปพรอ้มๆกนัดว้ย  

ทุกวนัน้ีผูบ้รโิภคจงึบรโิภคสญัญะต่างๆมากมายในตวัสนิค้า มากกว่าทีจ่ะบรโิภคสนิค้า

จรงิๆในแง่ของคุณภาพใช้สอย หรอืราคาของสนิค้า สญัญะในตวัสนิค้าจงึเป็นตวักําหนดแบบ

แผนในการบริโภคของผู้บริโภคให้บรโิภคได้อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด เช่น เราซื้อเสื้อผ้า รองเท้า 

กระเป๋าใหม่ ไม่ใช่เพราะของเดมิทีเ่รามอียู่เดมิขาดวิน่หรอืพุพงัจนใชก้ารไม่ได ้แต่เราซือ้เสือ้ผ้า 

รองเท้า กระเป๋าใหม่เพราะแฟชัน่ เราเปลี่ยนสิ่งของต่างๆตามสมยันิยม ซึ่งก็คือเราเปลี่ยน

สิง่ของต่างๆตามมูลค่าสญัญะทีเ่ปลี่ยนไป ของใช้ชิ้นเดมิถูกทิ้งก็เมื่อหมดมูลค่าเชงิสญัญะแล้ว

เท่านัน้ นอกจากน้ีการบรโิภคคุณค่าเชิงสญัญะน้ียงับ่งบอกถึงขอบเขตทางวฒันธรรม หรือ

โครงสรา้งทางสงัคมทีต่นดาํรงอยู ่เช่น บอกถงึรสนิยมในการแต่งกาย ชนชัน้ทางสงัคม เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ีการบรโิภคในสงัคมปัจจุบนั จงึเป็นการบรโิภคสนิคา้ดว้ยมลูค่าทางวฒันธรรม

หรอืมลูค่าทางสญัญะ มใิช่มลูค่าทางการใชส้อยหรอืมลูค่าทางการแลกเปลีย่น แต่เป็นการบรโิภค

สนิค้าในฐานะที่มนัเป็น สนิค้าอตัลกัษณ์  การบรโิภคสนิค้าในปัจจุบนัจงึเป็นการแสดงออกถึง

บุคลกิเฉพาะตนดว้ยการบรโิภคสนิค้า ตามความหมายที่สนิคา้แต่ละชนิดไดส้รา้งเสรมิเตมิแต่ง

ไว ้

 แนวคดิดงักล่าวสอดคลอ้งกบั แนวความคดิของ บารธ์ส ์(Roland Barthes) ทีไ่ดช้ีใ้หเ้หน็

ว่า กระบวนการสร้างความหมายซึ่งมอียู่ 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนที่หน่ึง ความหมายนัยตรง 

(Denotative meaning) คอืการใหค้วามหมายกบัสิง่ทีก่ล่าวถงึโดยตรง เป็นความหมายทีม่ลีกัษณะ
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เป็นสากล(Universal) เป็นความหมายเดยีวสําหรบัทุกคน ขัน้ตอนที่สอง ความหมายแฝง 

(Connotative meaning) คอืการใหค้วามหมายทางสงัคม ทีส่ามารถแปรเปลีย่นไปตามวฒันธรรม

การรบัสารในแต่ละบรบิทสงัคม ความหมายทางสงัคมจะเกดิขึน้ไดจ้ากการกําหนดรปูแบบของ

ตวัให้ความหมาย (signifier) ทีจ่ะกระตุ้นใหเ้กดิความเขา้ใจ และการรบัรูท้ ีล่กึซึ้งเกนิเลยไปจาก

ความหมายนยัตรง  ขัน้ตอนทีส่าม มายาคต ิ(Myth) คอืการสื่อความหมายทีม่ลีกัษณะเป็นลูกโซ่

ต่อเน่ือง เป็นการสื่อความหมายในอีกระนาบหน่ึงที่เข้ามาทบัซ้อนบนระนาบแรกอีกชัน้ เช่น 

มายาคติของตํารวจองักฤษ คอื ตํารวจที่เชื่อใจได้ แขง็แกร่ง ไม่ก้าวรา้ว ไม่ใช้อาวุธ เป็นต้น 

มายาคตจิงึทาํงานดว้ยการเขา้ไปครอบงาํ “ความหมายเบือ้งตน้” ของสรรพสิง่  

 นอกจากน้ี บารธ์สย์งัได้อธบิายกระบวนการของการสรา้งมายาคตไิว้ว่า “มายาคตเิป็น

ระบบสื่อความหมายซึ่งมลีกัษณะพเิศษตรงที่ มนัก่อตวัขึน้บนกระแสการสื่อความหมายที่มอียู่

ก่อนแลว้ จงึถอืไดว้่า มายาคตเิป็นระบบสญัญะในระดบัทีส่อง สิง่ทีเ่ป็นหน่วยสญัญะหรอืผลลพัธ์

จากการประกอบกนัของรูปสญัญะกบัความหมาย ในระดบัแรกกลายมาเป็นเพยีงรูปสญัญะใน

ระบบที่สอง ขอยํ้าในที่น้ีว่าวสัดุสําหรบัสรา้งวาทะแห่งมายาคต ิเช่น ภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด 

โปสเตอร ์วตัถุ เป็นตน้ ไมว่่าในเบือ้งตน้นัน้จะมคีวามแตกต่างหลากหลายเพยีงใดกต็าม แต่ครัง้

เมื่อถูกจบัยดึโดยมายาคตแิล้ว กจ็ะถูกทอนให้เหลอืเป็นเพยีงรูปสญัญะเพื่อสื่อถงึสิง่อื่นเสมอ” 

(วรรณพมิล องัคศริสิรรพ, 2544 : 10)  

 เช่นเดยีวกบัการสื่อสารเพื่อการโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ที่ประกอบไปด้วยสญัญะ

ต่างๆ เพื่อดงึดูดความสนใจ และสร้างความเชื่อมัน่ในเชงิบวกให้แก่ผู้บรโิภค โดยผ่านการใช้

ภาษาที่มลีกัษณะของการชี้นําให้เห็นถงึความสําคญัและความจําเป็นในการบรโิภคทีม่ากกว่า

ประโยชน์ตามการใช้สอยจรงิ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิดการตัดสนิใจไปท่องเที่ยว และเกิด

วฒันธรรมการบรโิภคสนิคา้ (รสีอรต์) โดยผูบ้รโิภคอาจไม่รูส้กึถงึกระบวนการสรา้งสญัญะต่างๆ

ดงักล่าว ทาํใหทุ้กวนัน้ีการเดนิทางไปท่องเทีย่วเมือ่ถงึวนัหยดุกลายเป็นบรรทดัฐานหน่ึงของการ

ดาํเนินชวีติของคนในสงัคมอุตสาหกรรม การไปเทีย่ว คอื การแสดงออกถงึความเป็นผูม้รีสนิยม

ในการใช้ชีวติ เป็นผู้ประสบความสําเรจ็ในชวีิต การไปท่องเที่ยวเป็นเหมอืนการไป  รชีาร์จ

แบตเตอรีเ่พื่อใหพ้รอ้มกลบัมาทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที ่(ชศูกัดิ ์ภทัรกุลวณชิย,์ 2539) 

 ดว้ยเหตุน้ี ภาษาในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์จงึเป็นกระบวนการใชภ้าษาที่

เกิดขึ้นอย่างจงใจ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญ และหลักการทางจิตวิทยาต่างๆมา

ผสมผสานกนั เพื่อสรา้งความจงูใจในเรื่องต่างๆทีท่ําใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจ รูส้กึคลอ้ยตาม 

และตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้ดงักล่าวมากขึน้เรือ่ยๆ  ส่งผลใหผู้บ้รโิภคไม่ไดบ้รโิภคทีต่วัสนิคา้เพยีง

อย่างเดยีว หากแต่ได้บรโิภคความหมายและสญัญะทางวฒันธรรมต่างๆที่ผู้ประกอบการปรุง

แต่งขึน้ดว้ย  
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จากการศกึษาพบว่า ขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์มกีารสรา้งความหมายทาง

วฒันธรรมบรโิภคนิยม 6 ประการ ดงัน้ี 

4.2.1 การพกัผ่อนทีร่สีอรต์เป็นส่วนหน่ึงของชวีติคนในสงัคมปัจจบุนั 

4.2.2 การพกัผ่อนทีร่สีอรต์ทาํใหว้นัหยดุมคีวามหมายมากขึน้ 

4.2.3 การพกัผ่อนทีร่สีอรต์ช่วยเตมิพลงัใหช้วีติ 

4.2.4 การพกัผ่อนทีร่สีอรต์สรา้งความสุขสบาย และคลายความตงึเครยีด 

4.2.5 การพกัผ่อนทีร่สีอรต์เป็นช่วงเวลาของครอบครวั 

4.2.6 การพกัผ่อนทีร่สีอรต์สรา้งความภาคภูมใิจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

 

 4.2.1 การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนในสงัคมปัจจบุนั   

 เน่ืองจากสนิคา้ประเภททีพ่กันัน้เป็นส่วนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว และเป็นสนิคา้ที่

มคีวามสลบัซบัซ้อนในการตดัสนิใจซือ้สูง เพราะการเดนิทางแต่ละครัง้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง และ

อาจใชร้ะยะเวลาหลายวนั และผูบ้รโิภคไมส่ามารถจบัต้องหรอืทดลองสนิคา้ก่อนการตดัสนิใจซือ้

ได้ ดงันัน้ผู้ประกอบการจงึต้องอาศยัการขาย “ฝัน” ให้ผู้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อโดยอาศยั

ความคาดหวงั หรอืจนิตนาการที่เกดิจากการชกัจูงหรอืโน้มน้าวจากผู้ขายเพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิ

ความต้องการ และมแีนวโน้มที่จะเดนิทางไปพกัผ่อนยงัรสีอรต์ต่างๆ ผ่านทางการใช้ภาษาที่

สรา้งความหมาย และความสาํคญัใหก้บัการเดนิทางไปพกัผ่อนทีร่สีอรต์ ดงัตวัอยา่ง 

 

 “... ปล่อยวนัเวลาทีน่่าเบือ่หน่ายจาํเจ การงานทีวุ่่นวายสบัสนไว้เบื้องหลงั และเริม่ต้น

รอยยิ้ม แห่งความสุข ในบรรยากาศสงบเงยีบ กบัธรรมชาต ิทีนี่ ่Natural for Life at Baan Saichol 

Amanda Resort” 

     บา้นสายชล อมนัดา รสีอรท์ 

 

 “ภูต้นน้ํา รสีอรท์เหมาะทีจ่ะเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหลกีหนีจากความวุ่นวายกบัชวีติการ

งานในปัจจบุนัไปพกัรอ้น ผ่อนคลาย ใหช้วีติสดชืน่ รืน่รมย”์ 

     ภตูน้น้ํา รสีอรท์ 

 

 “...ท่านจะได้รบัความสุข โดยลมืความวุ่นวายจากเมอืงกรุงสูดอากาศทีส่ดชืน่จากท้อง

ทุ่ง ตืน่ตากบัขนุเขาทีโ่อบลอ้ม อบอุ่นดว้ยมติรไมตรขีองชาวบา้น...” 

     ไทเลย รสีอรท์ 
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 “อบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขา หลกีหนีความวุ่นวายของเมอืงใหญ่ พบกบับรรยากาศ

ธรรมชาต…ิ” 

     ระเบยีงชมฟ้า รสีอรท์ 

 

 “...เพยีงชัว่โมงกว่าๆทีห่นัหลงัใหก้บัความวุ่นวายของเมอืงหลวง ท่านจะไดพ้บกบัความ

แปลกใหม.่..” 

     ระเบยีงเรอื รสีอรท์ 

  

 จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าผูป้ระกอบการนิยมใชภ้าษาทีแ่สดงให้

เหน็ว่าการทํางาน หรอืการใช้ชวีติในเมอืงใหญ่นัน้ เต็มไปด้วยปัญหา ความสบัสน และความ

วุ่นวาย เช่น “ปล่อยวนัเวลาทีน่่าเบื่อหน่ายจาํเจ การงานทีวุ่่นวายสบัสนไวเ้บือ้งหลงั” “หลกีหนี

จากความวุ่นวายกบัชวีติการงานในปัจจุบนั” “ลมืความวุ่นวายจากเมอืงกรุง” “หลกีหนีความ

วุ่นวายของเมอืงใหญ่” “หนัหลงัให้กบัความวุ่นวายของเมอืงหลวง” ในขณะเดยีวกนัก็กล่าวถงึ  

บรรยากาศของรสีอรต์ในลกัษณะทีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาต ิความร่มรื่น ความเงยีบสงบ ความผ่อน

คลาย และไมตรจีติ เช่น “เริม่ต้นรอยยิม้ แห่งความสุข ในบรรยากาศสงบเงยีบ กบัธรรมชาต”ิ 

“สูดอากาศที่สดชื่นจากท้องทุ่ง ตื่นตากบัขุนเขาที่โอบล้อม อบอุ่นด้วยมติรไมตรขีองชาวบ้าน” 

“พบกบับรรยากาศธรรมชาต…ิ” เพื่อสรา้งมายาคตใิห้ผู้บรโิภคเกดิความเชื่อว่าการพกัผ่อนที ่     

รสีอรต์เป็นสิง่จาํเป็น และเป็นส่วนหน่ึงของชวีติคนในสงัคมปัจจบุนั 

 

 4.2.2 การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์ทาํให้วนัหยดุมีความหมายมากขึ้น 

 ในสงัคมแห่งการบรโิภคนิยม การท่องเทีย่วไดก้ลายเป็นบรรทดัฐานหน่ึงของการดําเนิน

ชวีติของคนในสงัคมอุตสาหกรรม การไปเที่ยวคอื การแสดงออกถงึความเป็นผู้มรีสนิยม เป็น

รปูแบบการดําเนินชวีติของผูท้ีป่ระสบความสําเรจ็ในชวีติ ผูป้ระกอบการทีพ่กัประเภทรสีอรต์จงึ

อาศยัแนวคดิ หรอืสญัญะทางวฒันธรรมน้ีเขา้มาใช้กบัธุรกจิของตน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมอื

ในการสรา้งคุณค่า สรา้งความหมายพเิศษให้แก่การพกัผ่อนที่รสีอรต์ในช่วงวนัหยุด และทําให้

ผูบ้รโิภคเหน็ถงึความสําคญัของการพกัผ่อนทีช่่วยสรา้งสมดุลใหก้บัชวีติ เพื่อใหผู้บ้รโิภครูจ้กัใช้

ชวีติใหคุ้ม้ค่าทัง้ในส่วนของการทาํงาน และการพกัผ่อนดงัตวัอยา่ง 

 

 “...ปลอดภยั อบอุ่น สามารถลงเล่นน้ําได ้ทาํใหว้นัพกัผ่อนของคุณพเิศษยิง่ขึน้...” 

     หาดสวย รสีอรท์ 
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“เปลีย่นวนัหยดุธรรมดาของท่าน เป็นวนัหยดุสุดแสนประทบัใจกบัเราทีนี่ ่เอส ตา เต”้ 

    เอส ตา เต ้รสีอรท์ 

 

“พรอ้มระเบยีงหน้าห้องพกั เก้าอี้หนิไว้นัง่เล่นทุกหลงั เหมาะสําหรบัวนัพกัผ่อนทีม่คี่า

ของคุณ และสาํหรบัครอบครวั” 

    เรอืนทะเล รสีอรท์ 

 

 “...สถานทีพ่กัผ่อนในวนัหยดุของคุณ..........ทีพ่กัอนัแสนสะดวกสบายสงบร่มเยน็ เป็น

ชายหาดส่วนตวั ทีจ่ะทาํใหว้นัหยดุของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจาํ...” 

     เมโทร แซนดแ์อนดซ์ ีรสีอรท์ 

 

 “เตมิเตม็วนัหยดุน้ีของคุณ ดว้ยบรรยากาศดีๆ  อยู่กบัธรรมชาต ิชายทะเล สมัผสัอากาศ

บรสิุทธิ ์และเกลยีวคลืน่อนัอบอุ่น” 

     ศรไีพรนิทร ์รสีอรท์ 

 

 “ไร่จุฑามาศ รสีอร์ท  ยนิดตี้อนรบัทุกท่านสู่การพกัผ่อนอย่างแท้จรงิ ทีพ่กัท่ามกลาง

ธรรมชาต ิบรรยากาศสงบเงยีบ...สดชืน่กบัไมด้อกเมอืงหนาวสสีนัสะพร่างพราว และสายหมอก

ยามเชา้อนัสดใส เปลีย่นวนัธรรมดาของคุณ ใหเ้ป็นวนัพกัผ่อนอนัสุดแสนวเิศษ” 

     จฑุามาศ รสีอรท์ 

  

 จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าผูป้ระกอบการไดเ้ลอืกใชภ้าษาในการ

สรา้งความพเิศษใหก้บัการใชช้วีติในช่วงวนัหยุดทีร่สีอรต์ โดยแสดงใหผู้บ้รโิภคเหน็ว่าการเลอืก

เดินทางมาพกัผ่อนที่รสีอร์ตในช่วงวนัหยุดนัน้ดูมคี่า มคีวามหมาย และสามารถสร้างความ

ประทับใจให้ผู้บริโภคได้มากกว่าการใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการทํากิจกรรม หรือการ

เดนิทางไปยงัสถานทีอ่ื่น เช่น “...ทาํใหว้นัพกัผ่อนของคุณพเิศษยิง่ขึน้” “เปลีย่นวนัหยุดธรรมดา

...ให้เป็นวนัหยุดสุดแสนประทบัใจ…” ทัง้น้ีเพื่อสรา้งมายาคตใิห้ผู้บรโิภคเกิดความเชื่อว่าการ

เดนิทางไปพกัผ่อนที่รสีอรต์ในวนัหยุดจะเป็นช่วงเวลาที่พเิศษกว่าการทํากจิกรรมอื่น หรอืไป

พกัผ่อนทีอ่ื่น 
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 4.2.3 การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์ช่วยเติมพลงัให้ชีวิต 

 แนวคดิเรือ่งการเตมิพลงัใหช้วีติ เป็นแนวคดิทีส่บืทอดมาจากสญัญะทางวฒันธรรมของ

การท่องเทีย่ว ทีท่าํใหค้นในสงัคมกลายเป็นเหมอืนเครื่องจกัร ซึง่ต้องอาศยัการรชีารจ์แบตเตอรี ่

หรอืการ “เตมิไฟ” เพื่อใหพ้รอ้มกลบัมาทาํงานไดอ้ย่างเตม็ที ่เมื่อคนในสงัคมยอมลงทุนเดนิทาง

ไปท่องเที่ยวยงัสถานที่ที่แปลกไปจากการใช้ชวีติปกติ เพื่อให้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นคนที่มี

รสนิยม ผูป้ระกอบการดา้นทีพ่กัประเภทรสีอรต์จงึไดอ้าศยัแนวคดิดงักล่าว มาใชใ้นการโฆษณา

เพื่อแสดงให้ผู้บรโิภคเห็นว่าการมาพกัผ่อนที่รสีอร์ตของตนก็เป็นอกีทางเลอืกหน่ึงที่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ และแสดงออกถงึความมรีสนิยม ดงัตวัอยา่ง 

 

“…เตมิพลงัใหช้วีติสุขสงบรม่รืน่ สวยงาม เหมาะสาํหรบัพกัผ่อนอยา่งแทจ้รงิ…” 

     ภชูมดาว รสีอรท์ 

 

 “ผ่อนคลายความตงึเครยีด เตมิพลงัใหก้บัชวีติ ท่ามกลางบรรยากาศทีร่่มรืน่...” 

     บา้นบงึ รสีอรท์ 

 

“หว้งเวลาหนึง่ของชวีติหากท่านต้องการสมัผสัธรรมชาตแิห่งป่าเขาน้ําตก เพือ่เก็บไว้

เป็นความทรงจําของชวีิตสกัครัง้หนึง่ เพือ่เติมพลงัให้กับชีวิตทีจ่ะได้นําไปเป็นพลงัต่อสู้กับ

อุปสรรคต่างๆในอนาคต อยา่ลมืนึกถงึ"คลองทรายรสีอรท์เขาใหญ่” 

    คลองทราย รสีอรท์ 

 

“พกัผ่อนท่ามกลางบรรยากาศทีบ่รสิุทธิ ์เพือ่เตมิพลงักายและพลงัใจให้กบัชวีติเพือ่ให้

พรอ้มฝ่าฝันอุปสรรคในการทาํงาน” 

    สไมล ์รสีอรท์ 

  

 จากตวัอย่างข้อความโฆษณาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนําเสนอเรื่องของการเติมพลงั

ให้กบัชวีตินัน้ ผู้ประกอบการนิยมใช้ภาษาที่สื่อถงึความเหน่ือยยาก และปัญหาที่เกิดจากการ

ทํางาน เช่น “ความตงึเครยีด” “อุปสรรคในการทํางาน” เพื่อชี้ให้ผู้บรโิภคเห็นถงึความสําคญั

ของการพกัผ่อนทีร่สีอรต์ ซึง่สามารถช่วยฟ้ืนฟูพละกําลงัให้กบัผู้บรโิภคทีเ่หน็ดเหน่ือยจากการ

ทาํงาน ใหส้ามารถมเีรีย่วแรง และความพรอ้มทีจ่ะเผชญิหน้ากบัปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ

ที่รออยู่ภายภาคหน้าได้ เช่น “…เติมพลงัให้ชีวติสุขสงบร่มรื่น สวยงาม...” “…เพื่อเติมพลงั

ให้กบัชวีติที่จะได้นําไปเป็นพลงัต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆในอนาคต...” “...เพื่อเตมิพลงักายและ
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พลงัใจใหก้บัชวีติเพื่อใหพ้รอ้มฝ่าฝันอุปสรรคในการทํางาน” ทัง้น้ีเพื่อสรา้งมายาคตใิหผู้้บรโิภค

เกดิความเชื่อว่าการเตมิพลงัใหก้บัชวีติโดยการพกัผ่อนทีร่สีอรต์นัน้เป็นสิง่ทีอ่ยูคู่่กบัคนทํางาน 

 

4.2.4 การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์สร้างความสขุสบาย และคลายความตึงเครียด 

  เป็นการสรา้งความหมายที่ทําให้การมาพกัผ่อนที่รสีอรต์เป็นเหมอืนการบําบดั รกัษา

ความเหน่ือยล้า และความตงึเครยีดจากการทํางาน โดยแสดงให้ผู้บรโิภคเหน็ประโยชน์ หรอื 

“ผล” ของการมาพกัผ่อนทีร่สีอรต์นัน้ๆ ว่าสามารถสรา้งความสุขสบาย ผ่อนคลาย และลดความ

เหน่ือยลา้ได ้ดงัตวัอยา่ง 

 

“...ด้วยบรรยากาศอย่างน้ีจะสามารถช่วยให้ท่านผ่อนคลาย...และเพิม่ความสดชืน่ได้

เป็นอยา่งด.ี..” 

     เกาะวงัแกว้ รสีอรท์ 

  

“...พรอ้มสระน้ําขนาดยอ่มทีท่าํใหคุ้ณไดรู้ส้กึผ่อนคลายอยา่งเตม็ทีเ่มือ่ไดม้าพกั...” 

     จนัทรเ์จา้หลาว บชี รสีอรท์ 

 

“...เหมาะสําหรบันักเดินทางทีแ่สวงหาซึง่ 'ความสุข' ต้องการพกัผ่อนท่ามกลาง

ธรรมชาตอินัสวยงาม...” 

     วารนิทรบ์ชี รสีอรท์ 

 

 “...สมัผสัธรรมชาตทิางท้องทะเลและสายลมทีป่ราศจากมลภาวะใดๆ จนคุณสามารถ

รูส้กึไดถ้งึความสดชืน่ผ่อนคลายความเครยีด...”        

     แคมป์สน รสีอรท์ 

 

 “...บา้นไมส้กัแสนสบายท่ามกลางขนุเขา ผ่อนคลายหายเหนือ่ยดว้ยสปาธรรมชาตกิลาง

แมกไม ้พรอ้มชืน่ชมสายน้ํารนิไหลรมิเรอืนพกั...” 

     หว้ยน้ํารนิ รสีอรท์ 

 

 “...เหมาะสําหรบัผู้ทีต่้องการพกัผ่อน คลายเครยีด ยามเช้าพระอาทติยข์ึ้นจากผวิน้ํา

ทะเล สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาต.ิ..” 

     เรอืนทะเล รสีอรท์ 
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 “…ช่วยให้ท่านผู้มาเยอืนได้ผ่อนคลายจากการงานทีห่นัก และการพกัผ่อนในช่วงสุด

สปัดาหท์ีแ่สนสัน้ของท่านมคีุณค่ามากขึน้” 

     แสงเทยีนบชี รสีอรท์ 

 

 จากตวัอยา่งขอ้ความโฆษณาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าผูป้ระกอบการนิยมกล่าวถงึ “สิง่” ทีจ่ะ

มอบความสุข และขจดั “ทุกข์” ให้แก่ผู้บรโิภคได้ เช่น “...ทําให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายอย่าง

เตม็ที…่” “ผ่อนคลายหายเหน่ือยดว้ยสปาธรรมชาต”ิ “สมัผสัธรรมชาตทิางทอ้งทะเลและสายลม

...จนคุณรูส้กึไดถ้งึความสดชื่นผ่อนคลายความเครยีด” ทัง้น้ีเพื่อสรา้งมายาคตใิห้ผู้บรโิภคเกดิ

ความเชื่อว่าการมาพกัผ่อนทีร่สีอรต์สามารถขจดัทุกข ์และสรา้งความสุขสบายใหก้บัผูบ้รโิภคได้

อยา่งแทจ้รงิ 

 

4.2.5 การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์เป็นช่วงเวลาของครอบครวั  

 เป็นการสรา้งความหมายใหม่ให้กบัการใช้เวลาอยู่ร่วมกนัแบบครอบครวั โดยแสดงให้

ผูบ้รโิภคเหน็วา่ครอบครวัจะอบอุ่น และเตม็ไปดว้ยความสุขได ้กต่็อเมื่อไดเ้ดนิทางมาพกัผ่อนที ่ 

รสีอรต์และทํากจิกรรมต่างๆร่วมกนั เพราะภายในรสีอรต์นัน้เตม็ไปด้วยความร่มรื่น ความเป็น

ธรรมชาติ ความเป็นสดัส่วน ความเป็นส่วนตวั และมบีรเิวณกว้างขวางเหมาะแก่การพกัผ่อน

และประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครวั ซึ่งจะทําให้การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครวันัน้มี

ความหมายมากขึน้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 “...เพิม่รสชาติให้การอยู่กับครอบครวัและคนใกล้ชิดอย่างมีความหมายมีระเบียง

พกัผ่อนพรอ้มสถานทีท่านอาหารทีห่อ้มลอ้มดว้ยธรรมชาตแิละป่าไม ้ลําธาร เปรยีบเสมอืนบา้น

ท่านเอง”                                        

ตาดหลวง รสีอรท์ 

 

 “รสีอรท์เพือ่การพกัผ่อนแบบครอบครวั ท่ามกลางบรรยากาศสดชืน่ ใกลเ้มอืงเลยเพยีง 

8 กโิลเมตรกบัหอ้งพกัหรหูลากหลายแบบ ในสไตลร์ว่มสมยั อาหารอรอ่ยเพือ่สุขภาพ…” 

     บา้นฟ้าดาว รสีอรท์ 

 

 “… จะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย เมือ่ได้ทอดสายตามองท้องทะเลกว้าง พร้อมกับ

รบัประทานอาหารมือ้สาํคญัของคุณกบัครอบครวั...” 

     หาดทราย รสีอรท์ 
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 “คุณจะมคีวามสุขเตม็ทีท่่ามกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม บรรยากาศทีเ่ป็นส่วนตวั สําหรบั

วนัหยดุพกัผ่อนของคุณและครอบครวั…”     

     รม่ไม ้ชายเล รสีอรท์ 

 

 “..เหมาะอย่างยิง่ สําหรบัครอบครวัทีต่้องการพาบุตรหลาน มาสมัผสั ชวีติทีเ่รยีบง่าย

ท่ามกลาง ธรรมชาตอินัแสนบรสิุทธิ ์อบอุ่นเป็นกนัเอง หลกีหนีจากความพลุกพล่าน..” 

บา้นน้อยหน่าแคมป้ิงรสีอรท์ แอนด ์เรสโต ้

 

 “... พรอ้มระเบยีงหน้าหอ้งพกั เกา้อี้หนิไวน้ัง่เล่นทุกหลงั เหมาะสาํหรบัวนัพกัผ่อนทีม่คี่า

ของคุณ และสาํหรบัครอบครวั” 

     เรอืนทะเล รสีอรท์ 

 

 จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าผูป้ระกอบการจงใจสรา้งความหมาย

ของการพกัผ่อนแบบครอบครวัลงในทุกรายละเอียดเกี่ยวกบัตวัรสีอร์ต เช่นบ้านพกัเพื่อการ

พกัผ่อนแบบครอบครวั การรบัประทานอาหารกบัครอบครวั การพกัผ่อนร่วมกบัครอบครวั และ

การทํากจิกรรมร่วมกบัครอบครวั เพื่อสรา้งมายาคตใิหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อว่าการเดนิทางมา

พกัผ่อนทีร่สีอรต์กบัครอบครวัจะช่วยสรา้งช่วงเวลาพเิศษทีเ่ตม็ไปดว้ยความสุข และความอบอุ่น

ในครอบครวัได ้

 

 4.2.6 การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์สร้างความภาคภมิูใจให้แก่ผูบ้ริโภค 

 เน่ืองจากปัจจุบนัภาวะปัญหาสิง่แวดล้อมได้กลายมาเป็นปัญหาสําคญัที่ทําให้หลายๆ

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนหนัมาใหค้วามสนใจและรณรงค์เรื่องการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม

กนัอย่างต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการที่พกัประเภทรสีอรต์ในฐานะเจา้ของสถานทีพ่กัตากอากาศ ซึ่ง

อยู่ใกล้ชดิกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิจงึอาศยักระแสความตื่นตวัของคนในสงัคมมาใช้

สร้างคุณค่า และความหมายให้การเข้ามาพักที่ร ีสอร์ตของตน โดยใช้ภาษาที่สร้างความ

ภาคภมูใิจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในเรือ่งของการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดงัตวัอยา่ง 

 

“ท่านจะเป็นอกีผูห้นึง่ทีข่ ึ้นชือ่ว่าเป็น “นักท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์” ทีไ่ดส้มัผสัธรรมชาตทิี ่

ยงัคงความบรสิุทธิ ์สมบรูณ์อยา่งแทจ้รงิ” 

    ทลีอซ ูรเิวอรไ์ซด ์รสีอรท์ 
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 “...เชญิรว่มเป็นส่วนหนึง่ในการดแูลรกัษาผนืป่า ดว้ยการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์กบัเรา

ทีนี่ ่สายธารา รสีอรท์” 

    สายธารา รสีอรท์ 

 

 “...กจิกรรมเชงิอนุรกัษ์ อกีหนึง่บรรยากาศทีคุ่ณเลอืกได ้เมือ่มาพกัผ่อนที ่บา้นสวน

สารกิา รสีอรท์…” 

    บา้นสวนสารกิา รสีอรท์ 

 

 “สมัผสักบัการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์ซึง่จะทําใหคุ้ณประทบัใจไปอกีนาน”  

    การเ์ดน้ รสีอรท์ 

  

จากตวัอย่างขอ้ความโฆษณาข้างต้น จะเห็นได้ว่าโฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ตได้นํา

แนวคดิเรื่องการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์เขา้มาใช ้เช่น “การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์” “กจิกรรมเชงิ

อนุรกัษ์” และมกีารเชญิชวนใหผู้บ้รโิภคร่วมอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเช่น “...เชญิร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

การดแูลรกัษาผนืป่า...” เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอตวัรสีอรต์ว่ามคีวามเป็นห่วงเป็นใย

ต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อผู้บริโภคได้เดินทางมาพักผ่อนที ่         

รสีอรต์กจ็ะเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจว่าตนกเ็ป็นส่วนหน่ึงในการช่วยดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 

กล่าวโดยสรุป การสรา้งวฒันธรรมบรโิภคนิยมใหผ้ลติภณัฑท์างการท่องเทีย่ว หรอืการ

ใหบ้รกิารทีพ่กัประเภทรสีอรต์ คอืการสรา้งความหมายใหม่อกีชัน้หน่ึงใหส้นิคา้ เพื่อใหผู้บ้รโิภค

เกดิความเชื่อว่า 

1. การพกัผ่อนทีร่สีอรต์เป็นส่วนหน่ึงของชวีติคนในสงัคมปัจจบุนั 

2. การพกัผ่อนทีร่สีอรต์ทาํใหว้นัหยดุมคีวามหมายมากขึน้ 

3. การพกัผ่อนทีร่สีอรต์ช่วยเตมิพลงัใหช้วีติ 

4. การพกัผ่อนทีร่สีอรต์สรา้งความสุขสบาย และคลายความตงึเครยีด 

5. การพกัผ่อนทีร่สีอรต์เป็นช่วงเวลาของครอบครวั 

6. การพกัผ่อนทีร่สีอรต์สรา้งความภาคภูมใิจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

 

ความหมายทัง้หมดน้ีจะเข้าไปครอบงํา และบดบงัความหมายเดมิของการพกัผ่อนที ่    

รสีอรต์ ซึง่หมายถงึการพกัผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาต ิทําใหทุ้กวนัน้ีการบรโิภค

สินค้าประเภทรีสอร์ตของผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากความพึงพอใจในการพักผ่อนท่ามกลาง
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ธรรมชาติเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นการบรโิภคสญัญะ หรอืความหมายทางวฒันธรรมต่างๆที่

ผูป้ระกอบการจงใจสรา้งขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นความคดิมาเป็นความหมายใหม่ทีถู่กสรา้งขึน้

แทน ดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนภมู ิ

 

 

 

 

 

  

 

ระดบัของมายาคต ิ  

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่3 แสดงการสรา้งความเป็นบรโิภคนิยมใหก้ารพกัผ่อนทีร่สีอรต์ 

การพกัผอ่นท่ีรีสอรต์ 

การพกัผอ่น 
ท่ีรีสอรต์ 

การพกัผอ่น 
ท่ามกลางธรรมชาติ 

การพกัผอ่นท่ีสร้างคณุค่าทางจิตใจ

ให้แก่คนในสงัคมปัจจบุนั 
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บทท่ี 5 

 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์รูปแบบและการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา           

รสีอรต์ทางอนิเทอรเ์น็ต” สามารถสรปุผลไดด้งัน้ี 

1. การสรา้งสรรคแ์ละนําเสนอขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ใหม้คีวามน่าสนใจ 

ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 3 ส่วน คอื 1. ลกัษณะการเขยีนขอ้ความโฆษณาทีโ่ดดเด่น ไดแ้ก่ การ

เขา้เรื่องทนัท ีการพรรณนา การเล่าเรื่อง การแสดงเหตุผล การใชภ้าพและคําบรรยายประกอบ 

และการใชง้านกราฟฟิก 2. การนําเสนอเน้ือหาโดยใชจุ้ดเรา้ใจในสาร ไดแ้ก่ การใชจุ้ดจบัใจใน

เรื่องความสะดวกสบาย อาหารการกิน ความปลอดภัย กีฬาและสันทนาการ ครอบครัว 

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทอ้งถิน่ การอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้ม ราคาและโปรโมชัน่ 3. การใช้

รูปแบบการนําเสนอที่น่าสนใจ ได้แก่ การมุ่งสร้างความน่าเชื่อถอื การเน้นจุดขาย การใช้รอ้ย

กรอง การใหข้อ้มลู และการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัตวัสนิคา้ 

2. ลกัษณะการใชภ้าษาในขอ้ความโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ทีด่งึดูดความสนใจ และ

จงูใจผูบ้รโิภคพบว่าม ี3 ลกัษณะ คอื 1. การใชภ้าษาเพื่อแสดงจนิตภาพ ดว้ยการสรา้งจุดขาย

จากรปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสัของธรรมชาต ิ2. การใชภ้าษาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ ดว้ยการแสดง

ว่าการให้บรกิารของรสีอรต์ได้รบัมาตรฐาน และสภาพแวดล้อมรอบๆรสีอร์ตเป็นธรรมชาติที่

ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ 3. การใชภ้าษาเพื่อเสนอเอกลกัษณ์ของสนิคา้ ดว้ยการใชค้ําทีแ่สดงให้

เหน็ว่า การใหบ้รกิารทีพ่กัประเภทรสีอรต์นัน้มคีวามใกล้ชดิกบัธรรมชาต ิมคีวามเป็นส่วนตวั มี

ความเงยีบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อน และเป็นการใหบ้รกิารทีอ่บอุ่น เป็นกนัเอง 

3. โฆษณาที่พกัประเภทรสีอร์ตมกีารสรา้งวฒันธรรมการบรโิภคในสงัคมสมยัใหม่ ที่

ผู้บรโิภคถูกครอบงําให้บรโิภคสนิค้า โดยผ่านกระบวนการสร้างความหมายทางสญัญะให้การ

พกัผ่อนที่รสีอรท์มคีวามหมายใหม่ ได้แก่ การพกัผ่อนที่รสีอรต์คอืการพกัผ่อนที่เป็นส่วนหน่ึง

ของคนในสงัคม การพกัผ่อนที่ทําให้วนัหยุดมคีวามหมาย การพกัผ่อนที่ช่วยเตมิพลงัให้ชวีติ 

การพกัผ่อนทีส่รา้งความสุข ลดความเครยีด การพกัผ่อนทีเ่ป็นช่วงเวลาของครอบครวั และการ

พกัผ่อนทีส่รา้งความภาคภูมใิจใหก้บัผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุน้ีการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้ของผูบ้รโิภค

จงึไมไ่ดเ้ป็นเพยีงการบรโิภคสนิคา้เพื่อประโยชน์ใชส้อยทีแ่ทจ้รงิของผลติภณัฑเ์พยีงอย่างเดยีว 
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หากแต่ไดบ้รโิภคสญัญะ หรอืความหมายทางวฒันธรรมต่างๆทีถู่กประกอบสรา้งขึน้จาก

การใชภ้าษาในขอ้ความโฆษณาดว้ย 
 

อภิปรายผล 
 ในการทีจ่ะทําให้โฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์สามารถสรา้งจุดสนใจ และแรงกระตุ้นให้

ผู้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อได้นัน้ ต้องอาศยักลวธิใีนการนําเสนอเน้ือหาโฆษณา และการใช้

ภาษาที่มีความโดดเด่น น่าสนใจมากที่สุด เพราะการให้บริการที่พักเป็นสินค้าที่มีความ

สลบัซบัซ้อนในการตดัสนิใจซื้อสูง เพราะการเดนิทางไปพกัผ่อนแต่ละครัง้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 

และใชร้ะยะเวลาหลายวนั ซึง่ผู้บรโิภคไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพหรอืทดลองสนิคา้ก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้ได ้การโฆษณาขายสนิคา้ประเภทน้ีจงึมลีกัษณะเป็นการซือ้ขาย “ฝัน” ซึง่ผูบ้รโิภค

จาํเป็นตอ้งตดัสนิใจซือ้โดยอาศยัจนิตนาการ และความคาดหวงัทีเ่กดิจากการชกัจงูใจของผูข้าย 

ทําให้ผู้ประกอบการต้องคดิค้นหาแนวทางในการโฆษณาสนิค้าทีโ่ดดเด่น เพื่อให้สนิคา้ของตน

สามารถยดึครองจติใจของผูบ้รโิภคได ้
 การสรา้งจุดขายใหส้นิคา้ ผูป้ระกอบการต้องสรา้งสนิคา้ให้มคีุณสมบตัพิเิศษ เพื่อสรา้ง

ความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การสร้างจินตภาพให้แก่

ธรรมชาตบิรเิวณรอบๆที่พกั เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิจนิตนาการ และความนึกคดิคล้อยตาม การ

สรา้งเอกลกัษณ์ให้กบัการให้บรกิารที่พกั ด้วยการนําเสนอบ้านพกัที่มลีกัษณะแตกต่างไปจาก

เดมิ เช่น บา้นพกัทรงปิรามดิ บา้นพกัทีเ่ป็นบา้นดนิ บา้นพกัทีม่ลีกัษณะเป็นแคมป์ เป็นตน้  

 การนําเสนอเน้ือหา และการใชภ้าษาเป็นกลวธิสีําคญัทีช่่วยใหผู้บ้รโิภคสะดุดตาสะดุดใจ 

และเกดิการตดัสนิใจซือ้ ภาษาในขอ้ความโฆษณาประกอบไปดว้ย     คําบรรยายทีเ่ป็นขอ้ความ 

รปูภาพ และงานกราฟฟิกต่างๆ เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์  นําเสนอเอกลกัษณ์ และแสดงจนิตภาพ

ให้แก่สินค้า การใช้ภาษาในข้อความโฆษณารีสอร์ตเป็นเครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารทาง

การตลาดกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อทําให้ผูบ้รโิภคเกดิความเขา้ใจ การรบัรู ้และเกดิการยอมรบัใน

ตวัสนิค้า ตลอดจนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตามวตัถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการได้วางไว ้

การสื่อสารขอ้ความผ่านทางวจันภาษา และอวจันภาษาที่ผูป้ระกอบการสรา้งขึน้สามารถดงึดูด

ความสนใจ เรา้อารมณ์ โน้มน้าวและกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่กีบัตวัสนิคา้ และส่งผลให้

เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการบรโิภคไดใ้นทีสุ่ด  

 นอกจากน้ีการใช้ภาษาในขอ้ความโฆษณาที่พกัประเภทรสีอรต์ในอนิเทอรเ์น็ตยงัแฝง

การสรา้งความหมายทางวฒันธรรมบรโิภคนิยมเพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกบัการ

พกัผ่อนที่รสีอรต์ว่าเป็นส่วนหน่ึงของชวีติคนในสงัคมปัจจุบนั เพราะสามารถขจดัความทุกข์ที่

เกดิจากการทํางาน สรา้งความสุข และความภาคภูมใิจให้ทัง้กบัตวัผู้บรโิภค และครอบครวัได้

เป็นอย่างด ีเพื่อชีใ้หผู้บ้รโิภคเหน็ว่าการไปพกัผ่อนที่รสีอรต์เป็นสิง่จาํเป็น และเป็นเครื่องมอืใน
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การแสดงออกถงึความมรีสนิยม ซึง่ทําให้ผูบ้รโิภคถูกครอบงาํใหเ้ชื่อในสิง่ทีผู่้ประกอบการจงใจ

สรา้งขึน้มากกว่าการบรโิภคดว้ยประโยชน์ใชส้อยทีแ่ทจ้รงิของตวัสนิคา้เอง 

 

ข้อจาํกดัในการวิจยั 

 ในการศกึษาเรือ่ง “การวเิคราะหร์ปูแบบและการใชภ้าษาในขอ้ความโฆษณารสีอรต์ทาง

อนิเทอรเ์น็ต” พบว่ามขีอ้จาํกดัในการศกึษา ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูการโฆษณาทีพ่กัประเภทรสีอรต์ทางอนิเทอรเ์น็ตนัน้มจีาํนวนมาก การสุ่มเลอืก

ขอ้มลูตามลําดบัทีป่รากฏในเวบ็ไซต์ google ซึง่เป็น search engine ทีม่กีารเปลีย่นแปลงลําดบั

การแสดงผลของเวบ็ไซต์ตามความนิยมของผู้เขา้ใช้อยู่เป็นประจาํ ทําให้ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลไดแ้ต่

ขอ้ความโฆษณาในเวบ็ไซต์ของรสีอรต์ซึ่งเป็นทีรู่จ้กั และเป็นนิยมของผู้บรโิภคทัว่ไป จงึทําให้

ขาดขอ้มลูในส่วนขอ้ความโฆษณาของรสีอรต์ซึง่ไมค่่อยเป็นทีรู่จ้กั หรอืไดร้บัความนิยมรองลงมา 

 2. การใชข้อ้มลูตวัอย่างจากทางเวบ็ไซต์นัน้ มปัีญหาในเรื่องของการเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

และการไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลเดมิได้ เน่ืองจากผู้ประกอบการมกีารเพิม่เตมิขอ้มูลอยู่เสมอๆ 

หรอืการที่เว็บไซต์ดงักล่าวหมดสญัญาเช่าพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ทําให้ยากแก่การกลับไป

ตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิ เพราะบางครัง้การบนัทกึหน้าเวบ็ไซต์อาจทําใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่ครบถ้วน 

เน่ืองจากขอ้มลูบางส่วนไมส่ามารถแสดงผลไดเ้มือ่ไมไ่ดท้าํการเชื่อมต่อสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต จงึ

ทาํใหบ้างส่วนของขอ้มลูขาดหายไป 

 3. ประเดน็ในการศกึษา และผลจากการวเิคราะหร์ปูแบบและการใชภ้าษาเป็นเรื่องของ

การตคีวามตามขอ้มูลที่ผู้วจิยัเก็บได้เท่านัน้ ซึ่งเป็นแนวคดิส่วนตวัประกอบกบัความรู้ที่ได้มา

จากการศกึษาขอ้มลูต่างๆของผู้วจิยัเอง จงึอาจทําให้ผลการวเิคราะห์ทีอ่อกมาไม่ตรงกบัความ

คดิเหน็ของบุคคลอื่น หรอืคลาดเคลื่อนไปจากวตัถุประสงคท์ีผู่ป้ระกอบการไดว้างไว ้

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. การวจิยัที่น่าศึกษาครัง้ต่อไป คอื การศึกษาเปรยีบเทยีบการใช้ภาษาในขอ้ความ

โฆษณาระหว่างที่พกัประเภทรสีอร์ต และข้อความโฆษณาที่พกัประเภทอื่นๆ เช่น โรงแรม 

บงักะโล หรอื โฮมสเตย ์เพื่อศกึษาความเหมอืน และความแตกต่างในดา้นการใชภ้าษา 

 2. ควรมกีารศึกษารายละเอียดเฉพาะตวัของรสีอร์ตเพิม่เตมิ เช่น การตัง้ชื่อรสีอร์ต     

ตราสญัลกัษณ์ และลกัษณะสถานทีต่ ัง้ของรสีอรต์ เพื่อศกึษาหาความเชื่อมโยงในการใชภ้าษาว่า

มคีวามสอดคล้อง ความสมัพนัธ์ หรอืมอีทิธพิลต่อการเขยีนขอ้ความโฆษณารสีอรต์แต่ละแห่ง

อยา่งไร 
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ตุย้ ชุมสาย, มล.. 2518.  หลกัวิชาการท่องเท่ียว.  กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพแ์พรพ่ทิยา  

นภาพร เจตะวฒันะ.  2547.  รปูแบบการจงูใจในการโฆษณากบัการรบัรู้คณุค่าตราสินค้า  

(Brand Equity) ในกลุ่มสาวโสด.  วทิยานิพนธว์ารสารศาสตรม์หาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

นฤมล สมตินินัทน์.  2533.  “ทีพ่กั” ในการท่องเท่ียว ตาํราเอกสารวิชาการฉบบัท่ี 30.  

กรงุเทพมหานคร : หน่วยศกึษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัคร.ู 

นิคม จารมุณ.ี 2536. การท่องเท่ียวและการจดัการอตุสาหกรรมท่องเท่ียว. 

          กรงุเทพมหานคร : สาํนกัพมิพโ์อเดยีนสโตร.์ 

พรทพิา ศรขีจรวุฒศิกัดิ.์ 2545.  การบริหารงานประชาสมัพนัธข์องการท่องเท่ียวแห่ง 

ประเทศไทยในต่างประเทศ.  วทิยานิพนธว์ารสารศาสตรม์หาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

พชิญส์นีิ แสงขาํ.  2538.  การส่ือความหมายในการจงูใจนักท่องเท่ียวผ่านเน้ือหาในแผ่น 

พบัเพ่ือการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ขององคก์รส่งเสริมการท่องเท่ียว. 

วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พทิยาวรรณ วอนเพยีร.  2545.  กลยทุธก์ารโฆษณาโครงการเท่ียวทัว่ไทยไปได้ทุกเดือน 

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.).วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตรมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

มารนี รตันฤทธกุิล.  2542.  การศึกษาเชิงวิเคราะหแ์นวทางการใช้ส่ือเพ่ือการพฒันาการ 

ท่องเท่ียว.  วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 
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รชันนั เรอืงชยัวงศ.์  2546.  ความคิดเหน็ของผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ตเก่ียวกบัลกัษณะทางการ 

ส่ือสารการตลาดในเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสด้์านการท่องเท่ียว. 

 วทิยานิพนธว์ารสารศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

รฐัพล ไชยรตัน์.  2536.  บทบาทของภาพถ่ายเพ่ือการโฆษณาส่งเสริมธรุกิจท่องเท่ียวใน 

ประเทศไทย.  วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วรนุช ธรีะวรวงศ.์  2535.  โฆษณากบัการสร้างสรรคข้์อความโฆษณา.  สารนิพนธว์ารสาร 

ศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

วรรณพมิล องัคศริสิรรพ.  2541.  มายาคติ.  กรงุเทพมหานคร  : โครงการจดัพมิพค์บไฟ 

วริชั ลภริตันกุล.  2540.  การประชาสมัพนัธฉ์บบัสมบรูณ์.  พมิพค์รัง้ที ่8. กรงุเทพมหานคร :  

สาํนกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วลิสา สนิสริ.ิ  2542.  การวิเคราะหร์ปูแบบและเน้ือหาของการโฆษณาการท่องเท่ียวเชิง 

อนุรกัษ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตรมหาบณัฑติ  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วลิาวณัย ์เรอืงปฏกิรณ์.  2546.  ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือเพ่ือการ 

ส่ือสารการตลาดกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในโครงการ 

ไทยเท่ียวไทย.  วทิยานิพนธว์ารสารศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ศริลิกัษณ์ อรยิบญัโญทยั.  2540.  ประสิทธิผลของการใช้ส่ือประชาสมพนัธใ์นโครงการ 

อะเมซ่ิงไทยแลนดข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  วทิยานิพนธนิ์เทศศาสตร  

มหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ศุภลกัษณ์ อคัรางกูร.  2549.  พฤติกรรมนักท่องเท่ียว.  พมิพค์รัง้ที ่3.  ขอนแก่น: โรงพมิพค์ลงั 

นานาวทิยา 

ศุภวงศ ์โหมวานิช.  2543.  กลยทุธแ์ละประสิทธิภาพการส่ือสารการตลาดขององคก์าร 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวออสเตรเลียในประเทศไทย.  วทิยานิพนธว์ารสารศาสตร ์

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ศูนยพ์ฒันาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส.์  2543.  พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสเ์พ่ืออตุสาหกรรม 

ท่องเท่ียวไทย. กรงุเทพมหานคร  : ศูนยพ์ฒันาพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส.์ 

สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย.  2544.  รายงานฉบบัสมบรูณ์ แผนแม่บทการ 

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกสด้์านการท่องเท่ียว ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 

 

 



 123 

สมชาต ิสุกฤตยานนัท.์  2533.  ความสมัพนัธข์องการแสวงหาข่าวสารด้านการท่องเท่ียว 

กบัการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของนักท่องเท่ียวไทย.  

วทิยานิพนธว์ารสารศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สุวฒัน์ จธุากรณ์ และ จรญิญา เจรญิสุขใส.  2544.  “แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว” ในเอกสาร 

การสอนชุดวิชา ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอตุสาหกรรมท่องเท่ียว หน่วยท่ี 1-7 . 

กรงุเทพมหานคร  : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

เสร ีวงษ์มณฑา.  2540.  การโฆษณาเชิงปฏิบติัการ.  กรงุเทพมหานคร : เอ.เอน็.การพมิพ ์

อุบลรตัน์ พชรวรรณ.  2545.  การวิเคราะหร์ปูแบบและภาษาบนซองบรรจภุณัฑอ์าหาร 

ประเภทขนมขบเค้ียว.  วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ 

ไทย. 
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ประวติัผูเ้ขียน 

 

 นางสาว ประภสัสร  ชมสุวรรณ เกิดเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2526 สําเรจ็การศึกษา

ปริญญาตรีศิ ลปศาสตรบัณฑิต  ส าขาภาษาอัง กฤษ  เกีย รติ นิ ยมอันดับสอ งจาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เมื่อปีการศึกษา 2547 และเข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทศลิป  

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย ปีการศกึษา 2549 

 

 

 

 


