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งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์อตัถภาคและโครงสร้างของขอ้ความท่ีอยูใ่นส่วน

เน้ือหาของโฮมเพจโรงแรม ร้านอาหาร และจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวนานาชาติ เพื่อระบุ
ลกัษณะภาษาของแต่ละอตัถภาค และความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปและขอ้ความท่ีพบในโฮมเพจ และ
เพื่อค้นหาทัศนธาตุ (Visual Elements) และการจัดวางองค์ประกอบของทัศนธาตุบนโฮมเพจ 
เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเ ก่ียวกับการวิเคราะห์วาทกรรมหลากมิติท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการจัดวาง
องค์ประกอบของรูปและข้อความ และเร่ืองความสัมพนัธ์ของรูปและข้อความบนส่ือโฆษณา
ออนไลน์นั้นยงัมีไม่มากนกัในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดงันั้นผลลพัทข์องงานวจิยัช้ินน้ีจึงจะสามารถ
น าไปเติมเต็มช่องว่างงานวิจยัน้ีได ้งานวิจยัน้ีได้เลือกโฮมเพจของโรงแรม 24 หน้า โฮมเพจของ
ร้านอาหาร 24 หน้า และ โฮมเพจของจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวนานาชาติ 24 หน้าจาก 8 
ประเทศ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ 8 ช้ินในการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์งานวิจยั การศึกษาน าร่องถูกจดัท าข้ึนก่อนท่ีจะน าไปใช้ใน
งานวิจยัหลกั และการประเมินค่าความเช่ือถือได้ในการจ าแนกประเภท (Inter-Coder Reliability 
Test) ถูกใชเ้พื่อปรับปรุงความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของงานวิจยั ผลลพัทง์านวจิยัจากคลงัขอ้มูล
ภาษา (Corpora) 3 คลงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเหมือนและความต่างระหวา่งอตัถภาคท่ีพบจากงานวิจยั
ช้ินน้ี และอตัถภาคท่ีพบจากกรอบแนวคิดท่ีใชเ้พื่อการวิเคราะห์อตัภาค ยิ่งไปกว่านั้น กลยุทธ์การ
เขียนจ านวนมากถูกใช้เพื่อส่ือสารวตัถุประสงค์การส่ือสารในแต่ละอตัถภาค ในส่วนของลกัษณะ
ภาษา นามวลีและค าคุณศพัทถู์กใชม้ากในทั้ง 3 คลงัขอ้มูลภาษา ค าคุณศพัทท่ี์พบในแต่ละคลงัขอ้มูล
ภาษาไดถู้กน ามาจ าแนกประเภทตามความหมาย อย่างไรก็ตาม งานวิจยัช้ินน้ีไดพ้บประเภทของ
ความหมายใหม่ 14 ประเภท มีการพบความเหมือนและความต่างในการใชค้  าคุณศพัทข์ั้นสูงสุดและ
การใช้ประโยคแสดงตัวตน (Ego-Targeting Phrases) ระหว่าง 3 คลังข้อมูลภาษา ในส่วนของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปและขอ้ความ งานวิจยัช้ินน้ีพบความสัมพนัธ์เชิงสถานะ 4 ประการ และ
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล-ความหมาย 6 ประการ รูปบางรูปสามารถใช้ทดแทนการใช้ขอ้ความได้ 
ทศันธาตุและการจดัวางองค์ประกอบของทศันธาตุท่ีพบบ่อยนั้นจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละ
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This research aims to examine the moves and their structure of the textual 

elements in the content area of the homepages of popular international hotel, restaurant, 

and tourist destination websites, to identify the key linguistic features of each move, to 

determine the relations between the visual and textual elements found in these 

homepages, and to investigate the visual elements and their composition presented on 

these homepages. As there is a lack of multimodal discourse analysis research on visual 

and textual organization, and visual and textual relationships in online advertisements 

in tourism industry, the results of this study would be able to fill this mentioned research 

gap. Twenty four hotel, twenty four restaurant and twenty four tourist destination 

homepages from eight different countries were selected for the analysis. Eight different 

analytical frameworks were used to achieve these four aims. A pilot study was 

conducted before implementing the main study and inter-coder reliability test was used 

to improve the reliability and validity of the research. The main results from the three 

corpora show that there are some similarities and differences between moves found in 

the present study and the move analysis framework. Additionally, a variety of writing 






