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Overview of Thai Tourism industry

In 2011 foreign tourists posted an 
average of 9.64 days of stay in 
Thailand, and spent an average of 

4,187 Baht per day, according to the 
Ministry of Tourism and Sports. Thai-
land has shown its strength despite the 
problems caused by the floods and 
the concurrent global financial crisis. 
Among its strengths is destination loy-
alty, observed from the number of re-
visits, which accounted for 63.7% of all 
tourists. In addition, Thailand is ranked 
no. 1 for outbound Indian travelers, es-
pecially in the areas of golf, luxury hol-
idays, weddings and medical tourism.

The Central Bank of Thailand expects 
high economic growth for Thailand
at the end of the year. In May 2012, 
many institutions provided the expect-
ed economic expansion to be around 
6-7.5%, despite heated political conflicts.

The soon-to-be formed ASEAN Eco-
nomic Community (AEC) will undoubt-
edly offer both threats and opportuni-
ties. On the growth side, the flow of 
tourists among ASEAN regions should 
lead to a new high record. The high-
est number of tourists from ASEAN 
countries came from Malaysia. On the 
other hand, higher economic growth 
in other neighboring countries, such as 
Vietnam, can be considered the new 
market for Thai tourism. 

Another opportunity for Thai tourism 
industry is related to its being a host 
for international events, such as the 
World Economic Forum and Formula 1 
car race. These events directly support 
positive awareness of Thailand among 
travelers and consequently help boost 
the number of visits by international 
tourists. 

Article By Asst. Prof. Chanin Yoopetch
Chairman Tourism and Hospitality Man-
agement Division

Tourism
and

HospitalityTrend

Photo by Pratchaya Leelapratchayanont



4

Regional Tourism
With the development of AEC and its 
effects on the Tourism industry, tour-
ism organizations should enhance 
their understanding of the culture of 
our neighboring countries to prepare 
for the flow of tourists. Clearly, AEC 
opens many windows of opportuni-
ties for Thai hospitality firms to expand 
their markets and customers. Howev-
er, there are a number of issues that 
have to be improved and prepared. 
For example, languages should not be 
taken for granted. English language is 
still the most widely used  internation-
al language among all travelers from 
around the world. In addition, even 
though ASEAN countries are neighbors, 
detailed cultural differences should not 
be ignored in order to achieve good 
understanding and better collabora-
tion. The Greater Mae Khong Sub-Re-
gion is also a key growth area of the 
tourism sector. Greater and closer col-
laboration among member countries 
will accelerate the mobility of tourists.

Currently, it seems Myanmar is be-
coming ready for a more open mar-
ket policy and as a result, the tour-
ism industry in Myanmar is ready to 
grow too. This will make tourism in the 
western part of Thailand become more 
interesting. Tourism destinations in the 
western parts, such as Kanchanaburi 
and other provinces, should prepare 
for more competition in the regions.

Hospitality Industry
Thailand always has always shown its 
strength in the transportation infra-
structure as demonstrated by more 
than 500 international flights weekly. 
The country connects with more than 
190 cities in all continents. Thai hospi-
tality industry is known to be strong for 
its value-for-money characteristics and 

beautiful Thai culture. All these positive 
aspects continually attract visitors to 
visit and revisit even if the country fac-
es natural disasters and political crisis. 
The development of the hospitality in-
dustry has spread out more to major 
destinations, such as Chiang Mai and 
Samui. However, the higher cost of 
property and land, including construc-
tion costs, affect the hospitality invest-
ments, especially after the flood crisis.

Regional Investments in Hospital-
ity Industry
More investment in hospitality industry 
has been spread out among ASEAN 
countries. Hospitality investment in My-
anmar, especially in hotel sectors, has 
significantly increased after the clear 
signal of political adjustment in Myan-
mar. Hotel investment from Thai inves-
tors, worth more than 8 billion Baht, 
has been poured in to the hotel in-
dustry in Myanmar. In addition, more 
flights and road projects are expected 
in the next two years.  The expected 
growth in tourism industry in Myanmar 
should provide more opportunities for 
hospitality businesses throughout Thai-
land, especially provinces near the 
borders, such as Myanmar and China. 
Thailand now is the second largest 
investor in Myanmar, after Singapore. 
As a result, there are more opportuni-
ties for hotel expansion and increasing 
number of tour packages to Myanmar. 
Furthermore, rules and regulations in 
Myanmar are likely to be changed to 
be more open and friendlier to for-
eign investors. However, at present the 
laws and legislations are considered 
outdated and the country still faces 
threats of political instability. Investors 
should not be too afraid to miss the 
opportunity train and just jump in with-
out considering all important risk issues. 

International Collaboration
The formation of the ASEAN Economic 
Community (AEC) opens up great op-
portunities for Thailand. With its location 
in the middle of ASEAN, Thailand can 
be the strategic location for ASEAN in 
terms of logistics and supply chain. In 
addition, the concept of a single visa 
for ASEAN countries is well adopted 
among its member countries. The fact 
is that the single visa can help support 
the growth of ASEAN tourism network. 
However, security issues should also 
be considered. The trade-off between 
tourism growth and security should be 
further explored and discussed. There 
are wide ranges of areas that ASEAN 
countries can cooperate, such as de-
velopment of tour packages covering 
highlights of each country.

Long-Term Growth of Thai Hos-
pitality
Additionally, Thailand is still strong in 
the area of wellness and medical 
tourism together with the concept of 
green and organic hospitality centers. 
Several resorts and hotels in Chiang 
Mai and Phuket currently promote the 
uses of organic products from their lo-
cal networks.

All in all, tourism and hospitality trends 
of Thailand continue to be positive 
and the country has proved its resil-
ience after the flood crisis and political 
instability.  There are more challenges 
ahead and the hospitality firms have 
to be always prepared, flexible and 
ready to move on.
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ปัจจบุนั องคก์รท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการทอ่งเท ีย่ว

ไมส่ามารถจะดำาเนนิการได้โดยท ี ่ไมม่ ี

ความรว่มมอืหรอืแบง่ป นัขอ้มลูกบัองคก์รอ ืน่ๆ  

ในอตุสาหกรรมทอ่งเท ีย่ว เน ือ่งจากการแบง่ปนั

ขอ้มลู การรว่มใหบ้รกิาร หรอืการสง่ตอ่การ

ใหบ้รกิารกบันกัทอ่งเท ีย่วเป น็สว่นสำาคญัท ี ่

ทำาใหเ้กดิการพฒันาการทอ่งเท ีย่ว รวมถงึสง่

ผลตอ่ความย ัง่ย นืของการทอ่งเท ีย่วดว้ย 

การดำาเนนิการในลกัษณะของการรว่มมอื

ระหวา่งองคก์รมหีลายรปูแบบ เชน่ การรว่ม

กนัวางแผนเพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

นกัทอ่งเท ีย่ว การสรา้งพนัธมติรในเชงิกล

ยทุธ์ การตัง้ราคารว่มกนัเพ ือ่ชว่ยลดตน้ทนุ

การทอ่งเท ีย่วแกน่กัทอ่งเท ีย่ว ซ ึง่ในขณะ

เดยีวกนัจะสามารถชว่ยเพ ิม่จำานวนนกัทอ่ง

เท ีย่วได้ 

แนวคดิเก ีย่วกบัการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

(Supply Chain Management (SCM)) 

ไดถ้กูพฒันาและนำามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายใน

สว่นของอตุสาหกรรมการผลติเพ ือ่ชว่ยให ้

เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในกจิกรรม

ตา่งๆ  ท ัง้ในเร ือ่งของการขนสง่ การวางแผน

กจิกรรม การควบคมุขอ้มลูและวตัถดุบิท ัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร ซ ึง่เป น็การเช ือ่ม

ตอ่กนัระหวา่งองคก์รตา่งๆ  ท ีเ่รามกัจะเรยีก

วา่จากตน้น ้ ำาถงึปลายน ้ ำา เพ ือ่ใหเ้กดิการ

ผลติและสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้

ไดอ้ยา่งถกูท ี ่ถกูเวลา และในตน้ทนุท ีเ่หมาะสม 

EdgeManagement

หว่งโซอ่ปุทานการทอ่งเท ีย่ว (Tourism 

Supply Chain -TSC) หมายถงึเครอืขา่ย

ขององคก์รดา้นการทอ่งเท ีย่วท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมตา่งๆ  ทางดา้นการทอ่งเท ีย่ว ท ัง้

ทางดา้นสนิคา้และบรกิารเชน่ สายการบนิ 

ท ีพ่กั การจดัการดา้นการขายหรอืการตลาด

ของผลติภณัฑ์ ซ ึง่มสีว่นเก ีย่วขอ้งกบัหนว่ย

งานท ัง้ท ีเ่ป น็ภาครฐัและเอกชน รวมถงึ

ชมุชนท ีจ่ดัการการทอ่งเท ีย่วดว้ย 

หลายทา่นอาจสงสยัวา่หากทา่นมกีารจดัการ

กจิการของทา่นไดอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพ

ดแีลว้ เหตใุดจะตอ้งใหค้วามสำาคญักบัหว่ง

โซอ่ปุทานของการทอ่งเท ีย่วดว้ย เหตผุล

กค็อือตุสาหกรรมทอ่งเท ีย่วประกอบดว้ย

องคก์รทอ่งเท ีย่วตา่งๆ  ซ ึง่มสีว่นรว่มในการ

พฒันาการทอ่งเท ีย่วอยา่งแยกออกจากกนั

ไดย้าก ยกตวัอยา่งเชน่ กอ่นท ีน่กัทอ่งเท ีย่ว

จะเดนิทางมาถงึรสีอรท์แหง่หน ึง่ท ีเ่กาะสมยุ 

นกัทอ่งเท ีย่วจะตอ้งใชบ้รกิารสายการบนิ 

บรกิารของบรษิทัทวัร ์ รวมถงึบรกิารท ีพ่กั 

โดยปกตแิลว้นกัทอ่งเท ีย่วโดยท ั ว่ไปจะมกีาร

พจิารณาและตดัสนิใจวางแผนการทอ่งเท ีย่ว

ใหค้รบถว้นกอ่นออกเดนิทาง ดงัน ั น้หากผ ู ้

ประกอบการทอ่งเท ีย่วใหค้วามสำาคญัและม ี

ความเขา้ใจท ีถ่ กูตอ้งเก ีย่วกบัหว่งโซอ่ปุทาน

การทอ่งเท ีย่วแลว้ จะสามารถบรหิารจดัการ

ธรุกจิหรอืกจิกรรมทอ่งเท ีย่วของตนไดอ้ยา่ง

ม ีประสทิธภิาพย ิง่ข ึน้ 

ความเข้าใจเรื่องห่วงโซ่อุปทาน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เรื่อง: ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร
ประธานกลุ่มสาขาวิชาและอาจารย์กลุ่มสาขา
วิชาการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เปา้หมายหลกัของการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน

ทอ่งเท ีย่วคอืทำาทอ่งเท ีย่วคอืทำาทอ่งเท ีย่วคอืทำ ใาใา หน้กัทอ่งเท ีย่วสามารถเดนิ

ทางทอ่งเท ีย่วในหน ึง่ทร ิปได้ อยา่งมคีวาม

พงึพอใจโดยรวมสงูสดุ และในดา้นขององคก์ร

ทอ่งเท ีย่วกค็อืสามารถปรบัตวัและตอบสนอง

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่ง

เท ีย่วท ีม่กีารเปล ีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็

และทนัทว่งท ี

ภาพกวา้งๆ ของหว่งโซอ่ปุทานโดยท ั ว่ไปกค็อื

ใหค้วามสำาใหค้วามสำาใหค้วามสำ คญักบัการไหลเวยีน (Flows) ของคญักบัการไหลเวยีน (Flows) ของค

ขอ้มลู สนิคา้และบรกิาร จากตน้ทางจนถงึ

ปลายทาง

นอกจากน ีอ้งคก์รทอ่งเท ีย่วยงัคงตอ้งทำานอกจากน ีอ้งคก์รทอ่งเท ีย่วยงัคงตอ้งทำานอกจากน ีอ้งคก์รทอ่งเท ีย่วยงัคงตอ้งทำ ความ

เขา้ใจเก ีย่วโครงสรา้งของอตุสาหกรรมทอ่ง

เท ีย่วท ีส่ำาเท ีย่วท ีส่ำาเท ีย่วท ีส่ำ คญัตา่งๆ  เหลา่น ีค้อื คญัตา่งๆ  เหลา่น ีค้อื ค

ผูใหบริการขั้นที่ 1
(เชน โรงแรม 

รานอาหาร สายการบิน)

Travel Agents นักทองเที่ยวTour Operators
ผูใหบริการขั้นที่ 2

(เชน ผูผลิตอาหาร 

เครื่องดื่ม 

เฟอรนิเจอร อุปกรณครัว)

การไหลของสินคาและบริการ

การไหลของขอมูล

รูปที่ 1 หวงโซอุปทานการทองเที่ยว

- การทอ่งเท ีย่วเป น็อตุสาหกรรมท ีเ่นน้ใน

เร ือ่งของความเช ือ่มโยงและสอดคลอ้งกนั

ระหวา่งสนิคา้และบรกิารตา่งๆ  ท ัง้ การเดนิ

ทาง อาหารและท ีพ่กั เพ ือ่ประกอบกนัเป น็

สนิคา้การทอ่งเท ีย่วโดยรวม 

- สนิคา้หรอืบรกิารทอ่งเท ีย่วมชีว่งเวลา

ท ีเ่ฉพาะของแตล่ะประเภทของการทอ่ง

เท ีย่ว เชน่ การเท ีย่วชมดอกบวัตอง หรอื

ท ุง่ดอกกระเจยีว ซ ึง่จะเกดิข ึน้ในชว่งเวลา

หน ึง่ๆ  เทา่น ั น้ ดงัน ั น้ การนำาหน ึง่ๆ  เทา่น ั น้ ดงัน ั น้ การนำาหน ึง่ๆ  เทา่น ั น้ ดงัน ั น้ การนำ เสนอและการ

ขายจะตอ้งเกดิข ึน้ในชว่งเวลาดงักลา่วและ

ไมส่ามารถขยายหรอืเกบ็เอาไวข้ายได้ในชว่ง

เวลาอ ืน่ๆ  

- การทอ่งเท ีย่วเป น็อตุสาหกรรมท ีเ่นน้ใน

เร ือ่งของขอ้มลูเป น็อยา่งย ิง่ ขอ้มลูจะตอ้งม ี

ความทนัสมยัเน ือ่งจากการพฒันาสถานท ี ่

ใหม่ๆ  เกดิข ึน้ตลอดเวลา การตดัถนนใหม่ 

หรอืสายการบนิตน้ทนุต่ ำาหรอืสายการบนิตน้ทนุต่ ำาหรอืสายการบนิตน้ทนุต่ ำ มกีารเป ดิเท ีย่วมกีารเป ดิเท ีย่วม

บนิไปยงัสถานท ี ่ใหม่ๆ  อย ูเ่สมอ ซ ึง่ป จัจยั

น ีจ้ะมผีลตอ่การปรบัปรงุแพค็เกจ็ทวัร ์ หรอื

มกีารปรบัราคาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์

มากย ิง่ข ึน้

- โดยท ั ว่ไป ธรรมชาตขิองสนิคา้หรอืบรกิาร

การทอ่งเท ีย่วเป น็ผลติภณัฑท์ ีม่คีวามซบั

ซอ้น เพราะนกัทอ่งเท ีย่วมกัจะมองการทอ่ง

เท ีย่วหรอืการตดัสนิใจทอ่งเท ีย่วซ ึง่ข ึน้อย ู่

กบัองค์ประกอบโดยรวม เชน่ ในการเลอืก

ท ีพ่กัของนกัทอ่งเท ีย่วซ ึง่อาจจะมองหา

โรงแรมท ีอ่ย ู่ใกลก้บัแหลง่ทอ่งเท ีย่วท ีส่ำาโรงแรมท ีอ่ย ู่ใกลก้บัแหลง่ทอ่งเท ีย่วท ีส่ำาโรงแรมท ีอ่ย ู่ใกลก้บัแหลง่ทอ่งเท ีย่วท ีส่ำ คญั

และตอ้งใกลก้บัสถานรีถไฟฟา้เพ ือ่ความ

สะดวกในการเดนิทาง โดยท ีจ่ะตอ้งใกลก้บั

แหลง่รา้นอาหารดว้ย 

- ประการสดุทา้ย องคก์รทอ่งเท ีย่วจะตอ้งเต

รยีมพรอ้มรบักบัอปุสงคข์องนกัทอ่งเท ีย่ว

ท ีม่คีวามไมแ่นน่อนและเปล ีย่นแปลงได้

อยา่งรวดเรว็อย ูเ่สมอ ยกตวัอยา่ง เชน่ การ

โฆษณาทำาโฆษณาทำาโฆษณาทำ ใาใา หส้ถานท ีท่อ่งเท ีย่วไดร้บัความ

นยิมเพ ิม่มากข ึน้แตห่ากมกีล ุม่นกัทอ่งเท ีย่ว

เร ิม่มกีารใหค้วามคดิเหน็เชงิลบอาจทำาเร ิม่มกีารใหค้วามคดิเหน็เชงิลบอาจทำาเร ิม่มกีารใหค้วามคดิเหน็เชงิลบอาจทำ ใาใา ห ้

ความตอ้งการทอ่งเท ีย่วในแหลง่ทอ่งเท ีย่ว

น ั น้ลดลงไปไดอ้ยา่งรวดเรว็จนผ ู ้ประกอบ

การธรุกจิทอ่งเท ีย่วปรบัตวัได้ไมท่นัและอาจ

ประสบผลขาดทนุเน ือ่งจากไดม้กีารเตรยีม

สนิคา้คงคลงัไวม้าก เป น็ตน้

ความเขา้ใจในเร ือ่งของหว่งโซอ่ปุทานการ

ทอ่งเท ีย่วจะมสีว่นสำาทอ่งเท ีย่วจะมสีว่นสำาทอ่งเท ีย่วจะมสีว่นสำ คญัท ีจ่ะชว่ยใหอ้งคก์ร

ทอ่งเท ีย่วสามารถจดัการกจิกรรมของตนได้

อยา่งม ีประสทิธภิาพมากข ึน้และท ีส่ง่ผลด ี

ตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท ีย่วและการ

พฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเท ีย่วใหย้ ั ง่ย นืใน

ระยะยาว
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สิ่งท ีท่า้ทายสำาหรบัผ ู ้ประกอบการ

ธรุกจิทอ่งเท ีย่วในชว่งสภาวะเศรษฐกจิ

ถดถอยคอื ทำาอยา่งไรใหส้ นิคา้สว่นท ีเ่กนิใน

ทอ้งตลาดสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ท ีม่ นีอ้ยน ั น้ได้ การประมลูแบบ

ยอ้นกลบั (Reverse Auction) เป น็อกีทาง

เลอืกในการดำาเนนิธรุกจิรปูแบบใหมส่ำาหรบั

บรษิทัตวัแทนทอ่งเท ีย่วในประเทศไทย 

การประมลูแบบยอ้นกลบั หมายถงึธรุกจิ

การเป น็คนกลางในการประมลูซ ือ้ขายสนิ

คา้เเบบยอ้นกลบั เป น็การจบัค ูร่ะหวา่งคน

ซ ือ้และคนขาย ท ีส่ำาคญัคอืลกูคา้สามารถม ี

สว่นรว่มในการเสนอซ ือ้ส นิคา้ในราคาท ีต่น

ตอ้งการได้ 

บรษิทั Priceline.com Incorporated กอ่

ตัง้ข ึน้เม ือ่ค.ศ. 1997 ท ีเ่มอืง Deleware 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป น็บรษิทัออนไลน ์

แหง่แรกในโลกท ีเ่ป น็คนกลางในการประมลู

ซ ือ้ขายสนิคา้เเบบยอ้นกลบั (Reverse Auc-

tion) โดยใหล้กูคา้ลงทะเบยีนเป น็สมาชกิ 

สามารถเลอืกสนิคา้ประเภทตา่งๆ ตามความ

สนใจ รวมทัง้ระบเุองวา่ตอ้งการเดนิทาง

ท ี ่ไหน เม ือ่ไหร่ อยา่งไร และเตม็ใจจะจา่ย

เทา่ไร โดยท ีบ่รษิทัตวัเเทนจะเป น็คนกลาง

จบัค ูร่ะหวา่งลกูคา้เเละผ ูข้ายซ ึง่เสนอขาย

สนิคา้ในราคาท ีล่ กูคา้ตอ้งการ คร ั น้ประมลู

ไดแ้ลว้บรษิทัตวัแทนจะตรวจสอบท ีน่ ั ง่

จาก 30 สายการบนิท ีเ่ขา้รว่มรายการ ซ ึง่

ลกูคา้จะทราบภายใน 15 นาททีางจดหมาย

อเิลก็ทรอนกิส ์ (E-mail) วา่ ตวัเองประมลู

ไดห้รอืเปลา่ ถา้เสนอราคาต่ ำาไปกจ็ะถกูปฎ ิ

เสธ ซ ึง่บรษิทัจะเสนอกลบัใหล้กูคา้ปรบัราคา

ใหส้งูข ึน้ โดยท ีล่ กูคา้ตอ้งตดัสนิใจในระยะ

เวลาท ีก่ำาหนด จากการทำาธรุกจิแบบยอ้น

กลบัน ี ้ บรษิทัตวัแทนสามารถสรา้งรายได้

หลกัจาก

1. รายไดจ้ากการจำาหนา่ยบตัรโดยสารเคร ือ่ง

บนิ โรงแรม และรถเชา่

2. คา่ธรรมเนยีมจากการสง่เสรมิการขาย

ในระบบ Adaptive Marketing Program 

แบบตา่งๆ  เชน่การซ ือ้ส นิคา้ท ีม่ รีาคาสงู

ในราคาเทา่เดมิ โดยสว่นท ีเ่เพงข ึน้จะม ี

บคุคลอ ืน่เชน่ บรษิทับตัรเครดติเป น็ผ ูร้บั

ภาระเเทน โดยมเีง ือ่นไขพเิศษท ีล่ กูคา้

ตอ้งปฏบิตัติามเชน่ สมคัรเป น็สมาชกิบตัร

เครดติ หรอืใหข้อ้มลูสว่นตวั เป น็ตน้

3. รายไดเ้พ ิม่เตมิจาการจองบตัรโดยสารและ

คา่บรกิารลกูคา้

4. คา่ธรรมเนยีมจากการใหบ้รกิารสนิเช ือ่

และรถยนต์

บรษิทั Priceline ไดเ้ร ิม่ใหบ้รกิารขายบตัร

โดยสารเคร ือ่งบนิ ตอ่มาไดข้ยายกจิการเขา้ส ู่

ธรุกจิอ ืน่ๆ เชน่ ท ีพ่กัโรงเเรม รถเชา่ รถยนต์

ใหม่ เเละสนิเช ือ่ท ีอ่ย ูอ่าศยั เป น็ตน้ สนิคา้

ดงักลา่วน ีม้ลีกัษณะเหมอืนกนัคอื

1. เป น็สนิคา้ท ีเ่กนิความตอ้งการของตลาด

ในขณะน ั น้ จำาเป น็ตอ้งขายสนิคา้ในราคาถกู

กวา่ปรกต ิ เพราะมลูคา่ของสนิคา้จะลดลง

อยา่งรวดเรว็เหมอืนเวลาท ีผ่า่นไป 

2. สามารถสรา้งความเเตกตา่งจากสนิคา้ได้

ไมย่าก ซ ึง่ทำาใหก้ำาหนดราคาปรกตเิเละราคา

พเิศษไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. เป น็สนิคา่ท ีอ่ย ู่ในตลาดท ีม่กีารเเขง่ขนั

เสร ี ทำาใหม้กีารบรกิารหลากหลายเเละมรีา

คาเเตกตา่งกนั 

การประมูลแบบย้อนกลับ

ทางเลือกใหม่สำาหรับธุรกิจท่องเที่ยว

เรื่อง: ผศ.ดร.สมพงษ์ อำานวยเงินตรา
อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการบริการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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อยา่งไรกต็ามลกูคา้ของ Priceline จะ

สามารถซ ือ้ส นิคา้ในราคาพเิศษน ั น้ตอ้ง

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้จำายอมรบัเง ือ่นไขขอ้จำายอมรบัเง ือ่นไขขอ้จำ กดั ซ ึง่อาจไม่ไดร้บั

ความสะดวกบางประการ เชน่ ในการซ ือ้

บตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ลกูคา้จะตอ้งยอมรบั

เง ือ่นไขดงัตอ่ไปน ี ้

1. ยอมรบับรกิารของสายการบนิทกุสาย 

โดยไมส่ามารถเลอืกสายการบนิได้ 

2. จำา2. จำา2. จำ กดัเวลาในการออกเดนิทางระหวา่ง 

06:00 - 22:00 น ของวนัท ีร่ะบใุนการซ ือ้

บตัรโดยสาร โดยไมส่ามารถเปล ีย่นแปลงได้ 

3. ตอ้งเดนิทางไปกลบัระหวา่งจดุเร ิม่ตน้และ

จดุหมายเดยีวกนั 

4. ตอ้งยอมรบัการหยดุพกัเพ ือ่เปล ีย่นเคร ือ่ง

อยา่งนอ้ย 1 คร ัง้ 

5. ไมส่ามารถรบัสะสมไมลก์ารเดนิทาง หรอื

ปรบัเล ือ่นช ั น้พ เิศษ (Upgrade) 

6. ไมส่ามารถคนืบตัรโดยสาร หรอืเปล ีย่น

วนัเดนิทาง

การดำาการดำาการดำ เนนิธรุกจิแบบประมลูเเบบยอ้นกลบั

สำาสำาสำ หรบัประเทศไทยเป น็โอกาสท ีผ่ ู ้ประกอบ

การในอตุสาหกรรมทอ่งเท ีย่ว เชน่ บรษิทั

ตวัแทนทอ่งเท ีย่ว และธรุกจิท ีพ่กั โรงเเรม 

รสีอรท์ท ีม่ หีอ้งพกัเหลอืสามารถใชก้ลยทุธ์

การประมลูเเบบยอ้นกลบัเป น็ชอ่งทางการ

จำาจำาจำ หนา่ยสนิคา้ใหเ้กดิประโยชนเ์เกอ่งคก์ร 

สามารถทำาสามารถทำาสามารถทำ กำาไาไา รเพ ิม่เตมิเน ือ่งจากยอดขาย

ไดเ้กนิกวา่จดุค ุม้ทนุแลว้โดยไมส่รา้งความขดั

แยง้กบัชอ่งทางจดัจำาแยง้กบัชอ่งทางจดัจำาแยง้กบัชอ่งทางจดัจำ หนา่ยปกต ิ นอกจาก

น ีร้ปูแบบการทำาน ีร้ปูแบบการทำาน ีร้ปูแบบการทำ ธรุกจิแบบประมลูนา่จะได้ธรุกจิแบบประมลูนา่จะได้ธ

รบัการตอ้นรบัจากคนสว่นใหญท่ ีต่อ้งการ

เดนิทางทอ่งเท ีย่วในราคาประหยดั เป น็การ

กระต ุน้ใหเ้กดิการบร ิโภคสนิคา้และบรกิาร

ภายในประเทศมากข ึน้

ตวัอยา่งการประมลูแบบยอ้นกลบัโดย Priceline.com

ท ีม่า: http://www.priceline.com/
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Among the varieties of tourism 

existing today, cultural tour-

ism has seen its own boom. 

In itself, cultural tourism is as old as 

humankind. Going back to 600 BCE, 

Greek writers such as Hecataeus and 

Herodotus visited Egypt in order to ex-

perience a completely different land. 

Coming to more recent times, the 

Grand Tour done by young members 

of Western aristocracy, mostly French, 

German and English, to Italy, Greece 

and the Middle East can be seen in 

the same light. They were visiting lands 

that were viewed as the ancestors of 

their own cultures. From these “noble” 

origins, cultural tourism has become an 

economically attractive tourist activity. 

In modern tourism, cultural tourism is 

one of the major assets. As tourists 

flock to France, UK, Italy, they go and 

visit the Eiffel Tower in Paris or the 

Coliseum or Sistine Chapel in Rome or 

Buckingham Palace in London. From 

an economic point of view, a large 

part of the local economies in those 

countries depends on such tourism, 

from small souvenir shops to hospitality 

industry, passing through guiding and 

other similar activities. 

The beach resort has been the im-

age Thailand has become famous for, 

together with the friendliness of Thai 

people. But I am wondering wheth-

er the numerous structures present in 

some localities are already spoiling 

the solitary atmosphere and the virgin 

beauty of many of those resorts, which 

are the main selling point. Moreover, 

targeting only one kind of tourists 

Article By Robert(o) B. Gozzoli
Lecturer 
The Tourism and Hospitality Manage-
ment Division
Mahidol University International College
(All photos are taken by the author)

Cultural Tourism
and

Socio-Economic
Development
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completely ignores potential visitors 

who are barely interested about sun 

and sea. This in turn limits tourist visits 

only to certain parts of the country, 

while others are completely excluded.

What is the solution to it? Thailand, the 

11th leading tourist destination world-

wide, has many offerings: It has three 

World Heritage sites in the Built Herit-

age list, other sites are awaiting reg-

istration. It also has natural heritages, 

and many natural beauties spanning 

from north to south. 

Therefore, I propose here that cultural 

tourism be seriously considered as an 

asset. My use of the term cultural tour-

ism refers to art, history and archaeol-

ogy, the so-called tangible heritage, 

against the wider usage of the term. 

At the moment, cultural tourism does 

not really have a great impact on Thai 

tourism figures. It cannot be denied 

that the Grand Palace at Bangkok is 

full of tourists, with Wat Pho and its Re-

clining Buddha also enjoying a good 

share. But I would consider them as a 

general part of the Bangkok experi-

ence, together with the Thai food or 

the Floating Market.

The classic image of cultural tourism 

is that of senior tourists going through 

dusty ruins, trying to understand fully 

collapsed buildings. An image like that 

is certainly not particularly attractive 

to anyone nor does it look like worthy 

investing time and money on it. I will 

give the example of the Ayutthaya 

Historical Park, a project dear to me. 

Huge ruins, not many visitors and 

usually concentrated around Viha-

ra Mongkholborphit, with tourists just 

coming from Bangkok only for a daily 

visit (fig. 1: Vihara Mongkholborphit). 

The encroachment between Ayut-

thaya Historical Park and the modern 

city around and in it creates a dis-

sonant feeling about the park itself, 

as the buildings of the old capital are 

actually surrounded by factories and 

modern structures. 

As soon as dark falls, there are not 

enough attractions to keep any visitor 

in place. With the exclusion of the an-

nual celebration marking the anniver-

sary of the registration of Ayutthaya in 

the World Heritage List in December, 

there is really nothing to enliven the 



11

atmosphere there. Thus, the tourists do 

not have any reasons to stay. Conse-

quently, the local economy is stag-

nating and the presence or absence 

of the historical park substantially irrel-

evant for any local development. The 

entrance fees go only to the Fine Arts 

Department.

A way of improving Ayutthaya has 

been seen through the selection of 

the city as a Thai candidate for the 

2020 World Expo. While different Thai 

national agencies are still working on 

it, the severe flooding that submerged 

the city in its entirety last year might 

have struck a severe blow over such 

aspirations. The flood has also severely 

damaged partially collapsing struc-

tures such as Wat Chaiwatthanaram, 

so the fate of the old capital and its 

park may seem doomed (fig. 2: side 

entrance of Wat Chaiwatthanaram).

Trying to strike a positive note, there 

are at least a couple of directives to 

be followed for Ayutthaya:

1. Make a final decision that Ayut-

thaya should be a tourist place, 

therefore relocating the factories 

in the immediate surroundings and 

bringing back the original land-

scape, an alluvial floodplain with 

the city island protected by its kh-

longs. As the floods demonstrated, it 

is quite difficult to save the heavy 

industrial estates present on the ter-

ritory if another inundation comes to 

happen. Such a return to the origins 

will also help the historical site in 

case of any future inundation. 

2. There should be an interaction 

between the Fine Arts Department 

and the local community, in order 

that the park itself is offered to the 

local community as an asset, where 

they can enjoy its profits. Such in-

teraction will favor establishing tour-

ist directives and opportunities in 

a greater span.  Activities can be 

created, services improved, so that 

the local economy can develop 

and thrive. At the same time, the 

Fine Arts Department would have 

the opportunity to do its job in pre-

serving the antiquities, not its actual 

development. 

A sense of entrepreneurship and out-

of-the-box thinking can bring dusty 

sites into a cultural and economic 

boon for the local communities. I can 

supply a quite recent example about 

it. The visit to Ayutthaya by Their Maj-

esties, the King and Queen of Thai-

land, has demonstrated the possibility 

to attract people there, with re-en-

acting past events of the city history.  

While the scale of the events  cannot 

be replicated in such a large measure 

many times during the year, it is also 

not impossible preparing it for more 

frequent occasions.  

And the Ayutthaya model can be 

substantially replicated for other cit-

ies, for instance, Sukhothai (fig. 3: Wat 

Sa Si, Sukhothai). But other sites such 

as Phimai can be included in the list 

itself, with the obvious advantages. It 

is not by chance in fact that I have 

talked about social development. 

Ayutthaya, Sukhothai, and Isaan can 

profit from this kind of alternative tour-

ism, in order to supplement economies 

mainly based on agriculture. The de-

velopment of this alternative tourism, 

of which the cultural tourism here pro-

posed is only one aspect of, can have 

great impacts over these regions.

If all these developments are really 

going to happen, will Thailand’s tourist 

image change from being the “Land 

of Beautiful Sandy Beaches” to the 

“Land of Stupas and Prangs”? 

Obviously not, and there is no reason 

for such a drastic change. At least, 

cultural tourism may give the Tourism 

Authority of Thailand some more offer-

ings to tourists and improve the num-

ber of visitors to the Kingdom.
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ธรุกจิทอ่งเท ีย่วและการบรกิารถอืไดว้า่เป น็ธรุกจิท ีเ่นน้ในเร ือ่งของความร ู ้ (Knowledge-

based sectors) เน ือ่งจากจะตอ้งมกีารปรบัตวัท ัง้ตอ่กฎระเบยีบ ขอ้กฎหมายของท ัง้ใน

และตา่งประเทศ และในขณะเดยีวกนัยงัตอ้งเรยีนร ูแ้ละปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการท ี ่

เปล ีย่นแปลงอยา่งตอ่เน ือ่งของลกูคา้อกีดว้ย

ความร ูเ้ป น็สนิทรพัยท์ ีจ่บัตอ้งไม่ไดแ้ตม่คีวามสำาความร ูเ้ป น็สนิทรพัยท์ ีจ่บัตอ้งไม่ไดแ้ตม่คีวามสำาความร ูเ้ป น็สนิทรพัยท์ ีจ่บัตอ้งไม่ไดแ้ตม่คีวามสำ คญัเป น็อยา่งย ิง่ตอ่องคก์รธรุกจิโดยเฉพาะคญัเป น็อยา่งย ิง่ตอ่องคก์รธรุกจิโดยเฉพาะค

อยา่งย ิง่ในธรุกจิบรกิาร และความร ูข้องแตล่ะบคุคล (Individual Knowledge) ในองคก์ร

เม ือ่ถกูมองในภาพรวมแลว้จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความร ูข้ององคก์ร (Organizational Knowl-

edge) สำาedge) สำาedge) สำ หรบัองคก์รโดยท ั ว่ไปน ั น้ ส ิง่ท ีส่ำารบัองคก์รโดยท ั ว่ไปน ั น้ ส ิง่ท ีส่ำารบัองคก์รโดยท ั ว่ไปน ั น้ ส ิง่ท ีส่ำ คญัอยา่งย ิง่ในการจดัการความร ูค้อืความร ูแ้บง่คญัอยา่งย ิง่ในการจดัการความร ูค้อืความร ูแ้บง่ค

ออกเป น็ก ี ่ประเภท และองคก์รควรมวีตัถปุระสงคอ์ยา่งไรในการจดัการความร ูต้า่งๆ  น ั น้

ความร ู ้ (Knowledge) สามารถแบง่เป น็ประเภทได้ 2 ประเภท คอื ความร ูท้ ี ฝ่ งัอย ู่ในคน 

(Tacit Knowledge) หมายถงึความร ูท้ ีเ่ป น็ลกัษณะของทกัษะและความเช ีย่วชาญเฉพาะซ ึง่

ถา่ยทอดไดย้าก เชน่ ความเช ีย่วชาญในการทำาถา่ยทอดไดย้าก เชน่ ความเช ีย่วชาญในการทำาถา่ยทอดไดย้าก เชน่ ความเช ีย่วชาญในการทำ อาหารของพอ่ครวัท ีม่ ชี ือ่เสยีง ซ ึง่แมว้า่เราจะ

เรยีนร ูส้ว่นผสมในการทำาเรยีนร ูส้ว่นผสมในการทำาเรยีนร ูส้ว่นผสมในการทำ อาหารและจดัหาสว่นประกอบตา่งๆ ใหพ้รอ้มกอ็าจไมส่ามารถทำาอาหารและจดัหาสว่นประกอบตา่งๆ ใหพ้รอ้มกอ็าจไมส่ามารถทำาอาหารและจดัหาสว่นประกอบตา่งๆ ใหพ้รอ้มกอ็าจไมส่ามารถทำ อาหาร

ไดอ้รอ่ยเหมอืนพอ่ครวัทำาไดอ้รอ่ยเหมอืนพอ่ครวัทำาไดอ้รอ่ยเหมอืนพอ่ครวัทำ เอง และ ความร ูท้ ีช่ดัแจง้ (Explicit Knowledge) หมายถงึความร ู ้

ท ีถ่า่ยทอดไดอ้ยา่งชดัเจน ยกตวัอยา่งเชน่ ความร ูท้ ีส่ามารถหาอา่นไดจ้ากหนงัสอื หรอื ความ

ร ูท้ ีเ่ป น็ขอ้มลูเชงิขอ้เทจ็จรงิท ีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 

องคก์รธรุกจิบรกิารเชน่ โรงแรมโดยท ั ว่ไปจะมรีะบบในเร ือ่งของการจดัเกบ็ฐานขอ้มลูของลกูคา้

อย ูแ่ลว้ ซ ึง่ในทางปฏบิตัจิะสามารถนำาอย ูแ่ลว้ ซ ึง่ในทางปฏบิตัจิะสามารถนำาอย ูแ่ลว้ ซ ึง่ในทางปฏบิตัจิะสามารถนำ ขอ้มลูตา่งๆ  มาวเิคราะหแ์ละจดัทำขอ้มลูตา่งๆ  มาวเิคราะหแ์ละจดัทำข าอ้มลูตา่งๆ  มาวเิคราะหแ์ละจดัทำาอ้มลูตา่งๆ  มาวเิคราะหแ์ละจดัทำ เป น็ขอ้มลูเพ ือ่ให ้

เป น็ความร ูท้ ีช่ดัแจง้ เพ ือ่ใหเ้ขา้ใจถงึลกัษณะท ีเ่ปล ีย่นแปลงไปของลกูคา้ท ัง้ในรปูแบบของการ

เขา้พกั ประเภทหอ้งพกัท ีเ่ลอืก ระยะเวลาเขา้พกั รวมถงึวธิกีารจองหอ้งพกัท ีม่กีารจองผา่น 

ตวัแทนสำาตวัแทนสำาตวัแทนสำ นกังานทอ่งเท ีย่วออนไลน ์ มากข ึน้ ซ ึง่การจดัการความร ูย้งัรวมถงึการกระจาย

ขอ้มลูใหก้บัคนในองคก์รไดร้บัทราบ และยงัรวมถงึการเป ดิรบัความคดิเหน็จากสว่นงานตา่งๆ  

ในองคก์รเพ ือ่ใหเ้กดิการแบง่ป นัความร ูแ้ละขอ้มลู ไดอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพสงูสดุ 

การจัดการความรู้ขององค์กร
สำาหรับธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการ

เรื่อง: ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร
ประธานกลุ่มสาขาวิชาและอาจารย์กลุ่มสาขา
วิชาการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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การจดัการความร ูเ้ป น็สว่นหน ึง่ของการจดัการเชงิกลยทุธข์องขององคก์รซ ึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมาย
ระยะยายของธรุกจิเสมอ ในการบรหิารและจดัการความร ูน้ ั น้เปา้หมายอาจแบง่ไดเ้ป น็ 2 ลกัษณะคอื
การจดัการความร ูเ้ป น็สว่นหน ึง่ของการจดัการเชงิกลยทุธข์องขององคก์รซ ึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมาย
ระยะยายของธรุกจิเสมอ ในการบรหิารและจดัการความร ูน้ ั น้เปา้หมายอาจแบง่ไดเ้ป น็ 2 ลกัษณะคอื
การจดัการความร ูเ้ป น็สว่นหน ึง่ของการจดัการเชงิกลยทุธข์องขององคก์รซ ึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมาย

1.การวดัความร ู ้ และการจดัเกบ็ความร ู ้

ส ิง่หน ึง่ท ีอ่งคก์รธรุกจิจำาส ิง่หน ึง่ท ีอ่งคก์รธรุกจิจำาส ิง่หน ึง่ท ีอ่งคก์รธรุกจิจำ เป น็ตอ้งตัง้คำาป น็ตอ้งตัง้คำาป น็ตอ้งตัง้คำ ถามคอืความ

ร ูท้ ีอ่งคก์รมอีย ู่ในปจัจบุนัน ีค้อืความร ู ้ประเภทไหน 

ความถนดัขององคก์รคอือะไร เชน่ ธรุกจิโรงแรม นอก

เหนอืจากการใหบ้รกิารดา้นท ีพ่กัแลว้ โรงแรมยงัมคีวามสามารถ

ในการใหบ้รกิารดา้นอ ืน่ๆ  อกีหรอืไม่ เชน่ สปา หรอื อาหาร

นานาชาต ิ และอกีคำานานาชาต ิ และอกีคำานานาชาต ิ และอกีคำ ถามหน ึง่กค็อื ความร ูท้ ีอ่งคก์รยงัขาดอย ูค่อื

ความร ูด้า้นไหน ในข ั น้ตอนน ีเ้ป น็ข ั น้ตอนท ีเ่รยีกวา่เป น็การตรวจ

สอบประเภทของความร ูข้ององคก์ร ซ ึง่จะชว่ยทำาสอบประเภทของความร ูข้ององคก์ร ซ ึง่จะชว่ยทำาสอบประเภทของความร ูข้ององคก์ร ซ ึง่จะชว่ยทำ ใาใา หเ้หน็ชอ่งวา่ง 

(Gap) ระหวา่งความร ูท้ ีอ่งคก์รมอีย ู่ในขณะน ีแ้ละความร ูท้ ีจ่ำา(Gap) ระหวา่งความร ูท้ ีอ่งคก์รมอีย ู่ในขณะน ีแ้ละความร ูท้ ีจ่ำา(Gap) ระหวา่งความร ูท้ ีอ่งคก์รมอีย ู่ในขณะน ีแ้ละความร ูท้ ีจ่ำ เป น็

จะตอ้งม ี  นอกจากน ั น้ ในดา้นของการจดัเกบ็ความร ู ้ หลาย

องคก์รมกีารเกบ็ความร ู ้ในรปูแบบของการเขยีนรายงานประจำาองคก์รมกีารเกบ็ความร ู ้ในรปูแบบของการเขยีนรายงานประจำาองคก์รมกีารเกบ็ความร ู ้ในรปูแบบของการเขยีนรายงานประจำ

เดอืน เพ ือ่ใหเ้หน็ถงึความร ูค้วามสามารถของพนกังานในแตล่ะฝา่ย 

ซ ึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็เป น็ความร ูข้องแผนกตา่งๆ   บางองคก์รใชว้ธิ ี

การสมัภาษณแ์ละเกบ็ไว ้ในไฟลเ์สยีงหรอืวดี ีโอ ในเร ือ่งของวธิกีาร

ทำาทำาทำ งานของบคุลากรท ีม่คีวามเช ีย่วชาญเพ ือ่ใหพนกังานอ ืน่ๆ  หรอื

รุน่หลงัไดศ้ กึษาเพ ือ่พฒันาทกัษะในการทำารุน่หลงัไดศ้ กึษาเพ ือ่พฒันาทกัษะในการทำารุน่หลงัไดศ้ กึษาเพ ือ่พฒันาทกัษะในการทำ งานตอ่ไป

2.การสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนร ูแ้ละการพฒันา
ความร ู ้

องคก์รสว่นใหญม่กีารจดัการอบรมเพ ือ่พฒันาความร ู ้

ใหแ้กพ่นกังานแตห่ลายคร ัง้ การจดัอบรมไม่ไดม้คีวาม

เก ีย่วขอ้งโดยตรงกบัเปา้หมายเชงิกลยทุธข์ององคก์ร ดงัน ั น้ การ

จดัการความร ูข้ององคก์รจะม ุง่เนน้และสง่เสรมิการเรยีนร ูท้ ีจ่ำาจดัการความร ูข้ององคก์รจะม ุง่เนน้และสง่เสรมิการเรยีนร ูท้ ีจ่ำาจดัการความร ูข้ององคก์รจะม ุง่เนน้และสง่เสรมิการเรยีนร ูท้ ีจ่ำ เป น็ตอ่

การบรรลเุปา้หมายระยะยาว ซ ึง่ผ ูบ้รหิารจำาการบรรลเุปา้หมายระยะยาว ซ ึง่ผ ูบ้รหิารจำาการบรรลเุปา้หมายระยะยาว ซ ึง่ผ ูบ้รหิารจำ เป น็ตอ้งสนบัสนนุเก ีย่ว

กบัการสรา้งทกัษะใหม่ๆ  รวมถงึองคค์วามร ู ้ใหม่ๆ  อยา่งสม่ ำากบัการสรา้งทกัษะใหม่ๆ  รวมถงึองคค์วามร ู ้ใหม่ๆ  อยา่งสม่ ำากบัการสรา้งทกัษะใหม่ๆ  รวมถงึองคค์วามร ู ้ใหม่ๆ  อยา่งสม่ ำ เสมอ 

และจะตอ้งมกีารพฒันาตวัช ีว้ดัจากการเรยีนร ูด้งักลา่วดว้ย และเปา้

หมายท ีส่ำาหมายท ีส่ำาหมายท ีส่ำ คญัในการพฒันาความร ูค้อืการทำาคญัในการพฒันาความร ูค้อืการทำาคญัในการพฒันาความร ูค้อืการทำ ใาใา หอ้งคก์รเป น็องคก์รแหง่

การเรยีนร ูร้ะยะยาว โดยท ีก่ารแบง่ป นัความร ูร้ะหวา่งบคุลากรกบั

บคุลากร ระหวา่งหนว่ยงานกบัหนว่ยงาน หรอืระหวา่งองคก์รและผ ูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกองคก์ร จะไม่ใชเ่ร ือ่งแปลกใหมส่ำาสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกองคก์ร จะไม่ใชเ่ร ือ่งแปลกใหมส่ำาสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอกองคก์ร จะไม่ใชเ่ร ือ่งแปลกใหมส่ำ หรบัองคก์ร

อกีตอ่ไป 

สำาสำาสำ หรบัการพฒันาการจดัการความร ู ้ใหม้ ีประสทิธภิาพน ั น้จำารบัการพฒันาการจดัการความร ู ้ใหม้ ีประสทิธภิาพน ั น้จำารบัการพฒันาการจดัการความร ู ้ใหม้ ีประสทิธภิาพน ั น้จำ เป น็

จะตอ้งมกีารสรา้งวฒันธรรมของการรกัความร ูแ้ละการทา้ทายความ

ร ูเ้กา่ๆ  หรอืความเช ือ่เกา่ๆ  ดว้ยขอ้มลูใหม่ๆ  อย ูเ่สมอ  การจดัการ

ความร ูถ้อืวา่เป น็กจิกรรมท ีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในเชงิกล

ยทุธซ์ ึง่จะชว่ยเพ ิม่ความสามารถในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมไดอ้ยา่ง

ม ีประสทิธภิาพในระยะยาว
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ดิฉนัรกัท ีจ่ะเปรยีบเทยีบเสมอวา่โลกแหง่

การโรงแรมน ั น้คอืโลกแหง่ความจรงิท ี ่

สอดแทรกอย ูบ่นโลกอนัแสนกวา้งใหญข่องเรา  

โลกโรงแรมเป น็โลกของความหลากหลาย ม ี

แผนกการทำางานหลายแผนก บา้งกพ็บลกูคา้

โดยตรง บา้งกส็นบัสนนุอย ูด่า้นหลงัจงึไดพ้บ

ลกูคา้เป น็คร ัง้คราว  บางแผนกจบัเขยีงจบั

มดี จบัจาน ชอ้นสอ้ม น ้ ำาแขง็ แอร์ คอ้น 

ตะป ู  บางแผนกอย ูก่บัเตยีงนอน เส ือ้ผา้ 

ไมก้วาด โถสว้ม โตะ๊ต ัง่เตยีง บางแผนกจบั

ปากกา กระดาษ ดนิสอ คอมพวิเตอร์ และ

บางแผนกตอ้งใชท้กัษะการส ือ่สารพดูคยุคอ่น

ขา้งมาก ในขณะท ีบ่างแผนกกต็ ัง้หนา้ต ัง้ตา

ทำางานอย ูก่บัต ูเ้ยน็ ขนมปงั ผกัผลไม ้ หม ู 

ปลา ไก่ เตยีง เขยีง โดยท ี ่ไม่ไดม้ ีโอกาสท ี ่

จะใชท้กัษะการส ือ่สารกบัลกูคา้มากนกั 

ในขณะเดยีวกนักม็ พีนกังานอย ูห่ลายระดบั 

ตัง้แตร่ะดบัท ีอ่ย ูก่บักองขยะ น ้ ำายาลา้งจาน 

กบัไม ้ป ั ม๊โถสขุภณัฑท์ ีแ่สนจะข ีอ้ายไมพ่ ดู

ไมจ่าและไมม่คีวามม ั น่ใจพอท ีจ่ะสบตาใคร 

บางทถีงึข ั น้วา่ไมอ่ยากให ้ใครไปย ุง่กบัเขามาก

นกั แตค่นเหลา่น ีก้ม็คีวามตอ้งการในใจท ี ่ไม่

อยากพดูแตอ่ยากใหค้นรบัร ู ้ไดด้ว้ยวธิ ีใดวธิ ี

หน ึง่ บางระดบัท ีต่อ้งดแูลบรกิารลกูคา้อย ู่

กบัเพ ือ่นรว่มงานกจ็ะมรีายละเอยีดมากหนอ่ย 

ระดบัน ีต้อ้งบรหิารแบบดแูลจติใจกนัลกึซ ึง้

บา้งในบางคร ัง้ และตอ้งพยายามน ัง่เทยีนใหร้ ู ้

คนเก่ง คนดี คนกล้า
เป็นที่ต้องการในโลกโรงแรม

ServiceExcellence

ผู้เขียน เนตรา เทวบัญชาชัย
ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
และอาจารย์ประจำาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

© Author: Nate-tra Dhevabanchachai, General Manager, Salaya Pavilion Hotel and 
Training Center and Lecturer, Travel Industry Management Division, Mahidol University 
International College
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วา่เขาตอ้งการอะไร ถกูบา้งผดิบา้งกว็า่กนัไป  จนถงึระดบัท ีส่ามารถ

ถกเถยีงพดูคยุกนัไดต้าตอ่ตาฟ นัตอ่ฟ นั หากกย็งัตอ้งทำาความเขา้ใจ 

การใหเ้กยีรตขิ ึน้ไปอกีระดบั บางคร ัง้การส ือ่สารกบัคนระดบัน ี ้ 

เวลาพดูอะไรตอ้งตัง้ใจฟงัอยา่งมาก เพราะบางทกีพ็ ดูดว้ยความไม่

ต ัง้ใจหรอืต ัง้ใจมากเกนิไปจนฟงัไมร่ ูเ้ร ือ่ง วธิกีารส ือ่สารและความ

สามารถรวมถงึความตอ้งการหลากหลายมากถงึมากท ีส่ดุและอย ูล่กึ

ท ีส่ดุ หรอืบางคร ัง้กต็ ืน้ท ีส่ดุ

ในอกีมมุหน ึง่ของโลกแหง่โรงแรมท ีก่ำาลงัดำาเนนิไป  เวลาทานขา้ว 

เวลาในหอ้งเปล ีย่นเส ือ้ผา้(ลอ๊คเกอร)์ หรอืเวลาออกไปทานขา้วกลาง

วนัขา้งนอกถอืเป น็เวลาท ีน่า่รกั เหมอืนพ ีน่อ้งอย ูด่ว้ยกนัโดยไมม่ ี

พอ่แม่  อาจจะมบีน่อบุอบิวา่ป นี ีเ้รานา่จะไปเท ีย่วท ีน่ ูน่ หรอืทำา

กจิกรรมน ูน่น ีท่ ีเ่ราอยากทำา แต่ไมร่ ูพ้อ่แมจ่ะอนญุาตหรอืเปลา่ หรอื

อาจมกีารเปรยถงึเร ือ่งเงนิ ๆ ทอง ๆ วา่ป หีนา้พอ่แมจ่ะข ึน้คา่ขนม

ให ้ไหม เพราะเงนิท ีส่ะสมไวเ้ร ิม่จะรอ่ยหรอ่แลว้  หรอืพอพ ีค่นแรก

เดนิออกไป นอ้งสองคนกจ็ะสมุหวับน่วา่พ ีว่า่ไมม่คีวามเป น็ผ ูน้ำาเลย 

ไมเ่สยีสละใหน้อ้งบา้ง ใหน้อ้งทำาแตง่านหนกัๆ    ในขณะเดยีวกนั

กบัท ีพ่ ีก่ำาลงัเดนิไปฟอ้งพอ่และแมว่า่นอ้งงอแงเหลอืเกนิ พอ่และ

แมห่ลายรายจงึตอ้งลงมาจดัการปญัหาของพ ีน่อ้งและนโยบายของ

ครอบครวัใหเ้ขา้ใจ  แลว้ประเด ีย๋วอกีสองสามวนัถดัไปท ัง้ครอบครวั

กจ็ะรว่มกนัจดัการภารกจิของครอบครวัใหผ้า่นไปดว้ยด ีในการเตรยีม

อาหารเยน็ ดแูลญาตทิ ีม่าเย ีย่มครอบครวั และทยอยกนัทำางานหลงั

จากท ีญ่าตกิลบับา้นไปแลว้อยา่งมอือาช พีและทกุอยา่งดำาเนนิไปจน

กระท ัง่วงจรเดมิ ๆ กจ็ะกลบัมาเร ิม่ตน้ข ึน้อกีคร ัง้ 

จากการเรยีนร ูแ้ละทำางานบรหิารงานและคนมาโดยตลอด ๒๐ ป ี  

ดฉินัมองวา่ศาสตรก์ารบรหิารคนน ั น้เป น็ศาสตรท์ ีท่า้ทาย เพราะเตม็

ไปดว้ยความแตกตา่งท ีม่ รีายละเอยีดแตกตา่งกนัไป ในแตล่ะเร ือ่ง

ราวซ ึง่ซอ้นกนัอย ูอ่ยา่งหลายช ั น้หลายมมุ  ศาสตรก์ารบรหิารคน

ตอ้งการศลิปะมากท ีส่ดุ ในขณะเดยีวกนัตอ้งการความเป น็จรงิ และ

ตอ้งการการพฒันาอย ูต่ลอดเวลา ดงัน ั น้จงึเป น็เร ือ่งท ี ่ไมง่า่ยเอาเสยี

เลย  นอกเสยีจากเราจะเขา้ใจวา่ศาสตรค์วบค ูอ่ยา่งไรกบัศลิป ์ ใน

สถานการณ์ใดตอ้งใชศ้าสตรม์ากกวา่ศลิป ์ หรอืศลิปม์ากกวา่ศาสตร์ 

แลว้ความเป น็จรงิท ีว่า่จะยนืตรงจดุใดของศาสตรแ์ละศลิป ์ รวมถงึจะ

มกีารพฒันาอยา่งไร ใครจะเร ิม่ ใครจะตาม ใครจะคอยตดิตามการ

พฒันา จะมคีนรว่มมอืมากนอ้ยเพยีงใดหรอืสว่นใหญจ่ะคอยทำาลาย 

โดยสรปุดฉินัมองวา่โลกแหง่การโรงแรมตอ้งการ “คนเกง่เร ือ่งคน คนด ี

กบัคน คนกลา้ส ือ่สารกบัคน” เป น็อยา่งมาก เกง่เร ือ่งงานอยา่งเดยีว

ไมพ่อ คนดที ีจ่ะหยดุการทำางานไปวดั ๓ วนั ๗ วนัแลว้กบัมาทำางาน

ก ็ไมพ่อ เพราะบางทจีะหลดุโลกเลก็นอ้ยเพราะผสมธรรมะเขา้กบัช วีติ

จรงิไมค่อ่ยได้  คนท ี ่ไมก่ลา้ส ือ่สารอยา่งตรงไปตรงมาย ิง่เป น็ส ิง่ท ี ่

โลกโรงแรมไมค่วรม ี เพราะไมม่ เีวลาในการตามไปทำาความเขา้ใจหรอื

ใหค้วามอบอ ุน่กนั  แตพ่อจะส ือ่สารตรงไปตรงมากแ็รงและเสยีดสกีนั

เหลอืเกนิ ไมเ่ขา้ใจวา่การส ือ่สารอยา่งตรงไปตรงมาน ั น้คอือะไร ไม่

วา่จะเป น็เร ือ่งงานหรอืเร ือ่งความร ูส้กึตา่ง ๆ ของคนมคีวามสำาคญั

ตอ่โลกโรงแรมมาก เพราะย ิง่วนัเวลาผา่นไป โรงแรมเป น็ธรุกจิท ีข่าย

ความร ูส้กึด ี ๆ ใหล้กูคา้ ไม่ใชเ่พยีงแตเ่ตยีงนอนอาหารหอ้งประชมุ 

ดงัน ั น้คนทำางานจงึตอ้งมคีวามร ูส้กึมากมายเป น็ธรรมดาเพ ือ่ด แูล

ความร ูส้กึมากมายของลกูคา้เชน่กนั  ดฉินัจงึคดิเสมอวา่ “คนเกง่ คน

ด ี คนกลา้ – เร ือ่งคน” อยา่งมศีาสตรแ์ละศลิป ์ จงึเป น็คนท ีถ่ กู

ตอ้งการตวัมากท ีส่ดุ และดว่นท ีส่ดุ เพ ือ่ใหท้กุวนัดำาเนนิไปดว้ยความ

เรยีบงา่ยและปญัหานอ้ยท ีส่ดุ
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THM-MUICInside

Ms Czarina Tanprasert, a current Tourism and Hospitality Management 

student, Mahidol University International College, was one of the two 

winners of the creative challenge and attending the FLF at IMEX in 

Frankfurt, courtesy of TCEB, on 22-24 May 2012.

The 10th edition of the IMEX-MPI-IT&CMA Future Leaders Forum took place on 

4-5 October 2011 in Bangkok, Thailand. At total of 66 students from 15 different 

Thai universities attended the forum which included two days of student focused 

education and two separate challenges with fantastic prizes.

Tom Hulton and Miguel Neves led the event on behalf of IMEX Group and 

Miguel reported, “This really was an outstanding event, every single student was 

engaged during this challenging two day programme. I see a great future for 

these Thailand future leaders. All the speakers and challenge judges were very 

impressed with the quality and drive of all of the students.”

Congratulations Czarina!

Photo and story - IMEX

THM Student Achievement
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Miscellaneous

Museums are learning cent-

ers.  Ever since the second 

half of the 20th century, 

most museums have seen the im-

portance of their role in enhancing 

the diffusion of knowledge.  They are 

learning centers that provide infor-

mal education to satisfy the learn-

ing needs of people.  The common 

challenges of today’s museums are 

the massive changes in the environ-

ment within which museums work, the 

complex social and cultural context of 

museum visitors, and increased com-

petition from centers and activities 

of amusement such as theme parks, 

playgrounds and digital games.  To 

meet these challenges, museums must 

keep abreast with new ideas and new 

practices to match their educational 

context to the current temporal and 

spatial context of museums, uphold 

their educational role and make them-

selves attractive to visitors.  Current 

museum education must be entertain-

ing to involve visitors as co-owners in 

the process of learning and to deci-

pher relevant meaning of museums to 

visitors, societies and the world.

Museum education is to entertain.  

Some museums are in the trend of 

upgrading their amenities and facilities 

such as exterior and interior design, 

signage and lightings. Some museums 

are keen on adapting digital technol-

ogies which are similar to those used 

in amusement parks and playgrounds 

such as audio-guides, touch-screen 

kiosks, high resolution videos and 

graphic censors (figure 1).  These are 

not meant to change museums into 

amusement parks or playgrounds but 

merely to compete against them.  The 

upgrading and adaptation are aimed 

at making museum visits enjoyable, to 

make people think of visiting a mu-

seum during their leisure time, and to 

give relevance to people, in particular 

young people who were brought up in 

the age of computers.

Museum education is to involve.  Mu-

seum education is visitor-determined 

owing to the fact that visitors are not 

Museums are Places of Tourist Attractions:

The Educational Role of 

Museums

Article By Chen Ka Tat, Nixon
Lecturer 
The Tourism and Hospitality Manage-
ment Division
Mahidol University International College
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obliged to visit museums; they are free 

to go to any sections of museums and 

are flexible in their time inside mu-

seums. To attract more visitors to the 

museum and make them stay longer 

and see every section, museums must 

involve visitors in the learning process. 

Museums cannot assume that visitors 

learn in accordance with what was 

given to them. Thus, visitors must be 

provoked into thinking and coming 

up with questions.  Museums should 

give visitors a sense of discovering 

knowledge through their own experi-

ences and at their own pace (figure 

2).   Visitors can construct meaning by 

interacting actively with them in the 

learning environment.

Museum education is to decipher.  

Museums have to define the nature 

of today’s visitors.  Today’s visitors are 

concerned about their livelihood, their 

environment, their heritage, their rights 

and mutual relationships. Today’s visitors 

are knowledgeable.  Visitors expect 

museums to trigger their concerns 

and prior knowledge. There must be 

a well-defined discourse which gives 

direction to museums. This discourse 

has to be related to the social and 

cultural context of today’s visitors. Mu-

seum education is to help visitors con-

ceptualize and understand the world.  

Museums are to provide information 

and knowledge to people, to foster 

mutual understanding and to encour-

age mutual debates among people.  

Museum education is to decipher rel-

evance to visitors.

Figure 1 (left): The use of digital interpretation at the National Museum of Singapore

The photo was taken by Chen Ka Tat, Nixon at the National Museum of Singapore 

on August 27, 2010

Figure 2 (right): The use of games to trigger the curiosity of visitors to discover 

knowledge

The photo was taken by Chen Ka Tat, Nixon at the Siam Museum (Bangkok) on 

June 4, 2012

Museums are not just to teach.  Museums should make the context of education 

relevant to visitors.  This aim of providing relevance is not static. It has to be 

changed and updated in accordance with the spatial and temporal context of 

museums.  Through these, museums can keep on adapting to and reflecting the 

changes of societies and the world.  Museums are learning centers. Museums 

are to provide informal education to visitors to satisfy their learning needs.  By 

being relevant to visitors in their educational approach, museums themselves 

become visitor attractions.
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ASEAN (Association of South 

East Asian Nation) comprises 

10 countries namely Thai-

land, Singapore, Malaysia, Cambodia, 

Myanmar, Vietnam, Lao PDR, Brunei 

Darrussalam, the Philippines and Indo-

nesia. Based on recent data from the 

ASEAN Travel & Tourism Competitive-

ness Report 2015 by the World Eco-

nomic Forum (WEF), the overall popu-

lation of all ASEAN countries is around 

600 million people, of diverse race 

and languages, and accounting for 

nearly 5 percent of the world’s GDP. 

When including China, South Korea, 

Japan, India, Australia and New Zea-

land (becoming ASEAN + 6), the group 

contributes up to 22 percent of the 

world’s GDP.  ASEAN was established 

to provide both social and economic 

benefits to all of its members. By 2015, 

the ASEAN Community (AC) hopes to 

have fully promoted and established 

the three pillars of Security, Economic 

and Socio-Cultural amongst countries 

in the region.

The Travel and Tourism (T&T) industry 

is estimated to account for 4.6 per-

cent of ASEAN’s GDP and 10.9 percent 

when taking into account all indirect 

contributions. The fact sheets show 

that ASEAN welcomes more than 73 

million international arrivals annually. 

Intra-ASEAN travel was the major mar-

ket source for the region, with a share 

of 47 percent in 2010 . It is anticipated 

that by 2015 international arrivals com-

ing into the ASEAN region will have 

grown to 86.7 million people, repre-

senting a growth rate of 25%.

The level of competitiveness of ASEAN’s 

Travel and Tourism industry is quite out-

standing, considering the richness in 

cultural and historical resources as well 

as price competitiveness. The region 

posts itself as an attractive destina-

tion for tourists around the world with 

Singapore, Malaysia, Thailand and the 

Philippines ranked in the top fifty of 

the most popular tourist destinations in 

2012 ( by Viator Travel Award). More-

over, Siem Reap in Cambodia and 

Chaing Mai in Thailand were ranked 

as the top 25 destinations (by Tripad-

visor, the world’s largest travel site) in 

2012. The Travel & Tourism Competitive 

Index (TTCI) conducted by the WEF 

and experts in the field, generates 

travel and tourism competitive lev-

els amongst 139 countries; with four 

countries in ASEAN listed in the first 

half of the ranking – Singapore(10th), 

Malaysia(35th), Thailand(41st), and Bru-

nei Darussalam (67th).

Despite the region’s competitive edge, 

GETTING TO KNOW: 
HOW ASEAN TOURISM 

PERFORM

Article By Walanchalee Wattanacha-

roensil
Lecturer 
The Tourism and Hospitality Manage-
ment Division
Mahidol University International College
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challenges facing the ASEAN commu-

nity in the area of Travel and Tour-

ism do exist. The economic and social 

disparity amongst the ASEAN nations 

caused by inequality and heterogene-

ity factors, as well as the different and 

slow pace of development in many 

facets, such as infrastructure, human 

resources, and government policies 

are the key barriers to the overall 

development in the region. The only 

advanced economy in ASEAN is Sin-

gapore, for example, which is 80 times 

richer that Myanmar; Malaysia, on the 

other hand, welcomed around 25 mil-

lion visitors in 2010, which is 6 times 

more than the Philippines which has a 

much larger population . This will pose 

some challenges towards achieving an 

equal movement in travel and tourism 

development.

In order to move the overall ASEAN 

tourism forward, the ASEAN govern-

ments have established shared strate-

gies in the following areas: 

Increasing the number of visitors to the 

ASEAN region; 

Promoting authentic and diverse cul-

tures and products; 

Increasing the connectivity and equal-

ity of tourism’s human resources; 

Increasing the quality of life through 

responsible and sustainable tourism 

development. 

Some strategies such as increasing the 

equality of tourism’s human resources 

and increasing responsible and sus-

tainable tourism development have 

been criticized as already being areas 

of the ASEAN region’s weaknesses. The 

free flow of labour will harm countries 

such as Lao PDR and Myanmar, where 

their skilled labour will have more op-

portunity to move around in the re-

gion. In fact, all countries apart from 

Singapore and Malaysia have below 

average TTCI scores of the afore-

mentioned factors. Other factors that 

could also prove to be challenging 

include maintaining the environmental 

sustainability, improving health and hy-

giene, building seamless infrastructure, 

and promoting information technol-

ogy. These are issues that are facing 

by most of the ASEAN countries. 

Thailand, ranked 41st out of a total of 

139 on the TTCI list, also has its own 

concerns. Although having its name 

as a must visit tourism destination, the 

country has restrictions that will ham-

per its travel and tourism competitive 

level.  They include the policy rules 

and regulations laid down by the 

government, such as the protection 

of property rights, the rules on and 

the foreign direct investment (FDI), and 

visa regulations; as Thailand’s ranking 

is below the ASEAN average (76/73) 

. Other factors include environmental 

sustainability (97/96), safety and securi-

ty (94/76), ICT infrastructure (81/74), and 

the human resources factor (74/62).    

Given ASEAN’s ambition to pose it-

self as an attractive, competitive, sin-

gle tourist destination, all governments 

must take urgent action to strengthen 

their weaknesses and fortify the link-

age amongst countries in travel and 

tourism development. This is not for the 

sake of the individual nation’s com-

petitiveness, but also to support ASE-

AN’s overall competitive edge in the 

Travel and Tourism area.

Photo of ASEAN flag: from Office of the Non-Formal and Informal Education
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Thailand is one of the most 

popular tourist destinations in 

Southeast Asia, surprisingly, for 

all ages because of the uniqueness of 

Thai culture, cuisine, and destinations 

such as beaches and forests. However, 

Thailand is also equally well-known for 

its sex tourism industry. 

Sex tourism in Thailand started to be-

come popular during the Vietnam 

War in the 1960s to mid-1970s due to 

the  massive influx of American sol-

diers seeking  “R and R” or “rest and 

relaxation” from the battlefield. 

After the Vietnam War, Thailand re-

tained this unsavory reputation via 

word of mouth of American soldiers 

who had gone back to their country. 

Until now, Thailand is still popularly per-

ceived among international tourists as 

an attractive destination for sex tour-

ism through the marketing and promo-

tion campaigns of travel agencies in 

various countries. 

Although the Thai government does 

not officially condone sex tourism, 

Thailand could not erase this stigma 

easily since there are still several ar-

eas where the adult entertainment in-

dustry thrives, such as Pattaya, Phuket, 

Chiangmai, and the capital city itself, 

Bangkok,  which is world-famous for 

its licentious nightlife, providing tour-

ists with a full range of entertainment 

centers such as pubs and go-go bars 

in places like Nana and Patpong. This, 

in turn, significantly lends a negative 

image and reputation to the country, 

as well as create social problems such 

as child prostitution and venereal dis-

eases like HIV. In this case, in order to 

get rid of the negative image of the 

city as well as prevent social prob-

lems, it is very important to know why 

Bangkok is considered as a sex tour-

ism destination and what factors have 

the greatest influence in creating and 

sustaining such a perception.

A survey of 100 foreigners who have 

patronized sex tourism in Bangkok 

showed that most of these tourists are 

single, employed, with a monthly in-

come of around US$3,000-US$3,999, 

are Americans, and the age range of 

the majority is between 36-45 years old. 

Seventy-two percent of the respond-

ents said they did not realize that sex 

tourism is illegal in Thailand and 70.71% 

said they would recommend others 

to come to Bangkok for sex tourism 

and that they themselves would come 

back to Thailand again in the future 

to avail of sexual services. This is be-

cause the level of expectation and 

satisfaction after patronizing sex tour-

ism is higher compared to the level 

prior to such an act. This research also 

showed accessibility, convenience, 

and price as the top three pull fac-

tors for the respondents in deciding to 

choose Bangkok as their destination 

for sex tourism. 

Sex Tourism in Bangkok
Kannarun   Wongkhajornkai            
Touchpol   Puyanont                       
Janya   Tummanunkul                
Mattawan   Tovanitchakul                

Voravat   Lertsakdumrongkul        

Tourism and Hospitality Management 
Student,
Mahidol University International College
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The study also indicated that the top 

three sex tourism spots in Bangkok are 

Pat Pong, Soi Cowboy, and others in-

cluding Nana, Sukhumvit, Thong Lhor, 

Ratchada, and Huay Khwang. Accord-

ing to the survey, the first image of 

Bangkok that comes into the mind of 

most tourists is that of being a center 

of nightlife and entertainment. It was 

also learned that the most influential 

channel to advertise information about 

sex tourism in Bangkok is through word 

of mouth, followed by the Internet and 

movies such as The Hangover Part 2. 

Almost all the respondents agreed that 

sex tourism in Bangkok could dam-

age the cultural 

image of Thailand. 

Furthermore, the 

study showed that 

older respondents 

(more than 55 years 

old) are more con-

cerned about safety 

while the younger 

respondents (under 

25 years old) are 

more concerned 

about the price of 

sexual services. 

All in all, the abun-

dant choice and diversity of settings, 

services and servers, all at very afford-

able prices, are the pull factors that 

cause millions of foreign tourists each 

year to choose Bangkok as a sex tour-

ism destination. There is a perception 

that Bangkok provides convenient and 

easy access to these types of ser-

vices. As a result, most of the respond-

ents said they do not realize that sex 

tourism is illegal in Thailand. Many of 

them prefer to travel to Thailand rather 

than deal with the impersonal nature 

in which sexual services are rendered 

in their home countries. Sexual services 

in their home countries are generally 

sold like any other commercial goods, 

the price of which both parties agree 

upon. For those men who do not want 

to see themselves as a sex tourist, the 

personal manner in which services are 

provided in Thailand is alluring. 

Consequently, the top three images 

associated with the word “Bangkok” 

are nightlife and entertainment, Thai 

cuisine, and Thai smile. The phrase 

“nightlife and entertainment” con-

veys a sexual attribute and implies 

sex tourism. “Thai smile” can convey 

the warmth, friendliness, and intimacy 

of Thai people. However, some tour-

ists also associate these traits with Thai 

prostitutes, thinking of them as caring 

persons and distinguishing them from 

sex workers in other countries, who are 

perceived as cold and commercial-

ized. 

Word of mouth is the most influential 

channel through which the reputation 

of Bangkok as a sex tourism destina-

tion is spread. Approximately 72% of 

the respondents said they would rec-

ommend others to come to Bangkok 

for sex tourism. This showed that a 

significant number of the respondents 

have a negative image of Bangkok as 

a major sex tourist destination and that 

this negative image would continue to 

spread abroad if corrective measures 

are not taken. It is thus crucial to exert 

efforts to address 

this problem.

By analyzing 

the current situ-

ation and the 

root causes of 

sex tourism and 

perception prob-

lems in Bangkok, 

the result of the 

study could lead 

to several cor-

rective measures. 

First, there should 

be strategies on 

the development of brand position-

ing through promotional campaigns 

by emphasizing the positive features 

when trying to correct a negative per-

ception. Fortunately, Bangkok possess-

es many positive features and images, 

such as beautiful scenery, a rich history 

and a unique culture. Therefore, there 

is an opportunity to build and develop 

strategies to manage the perceived 
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images of Bangkok. It is crucial to em-

phasize the positive features when try-

ing to correct a negative perception. 

Bangkok has the advantages of a va-

riety of diverse attractions, consisting 

of Buddhist temples, museums, parks, 

and shopping malls, combined with 

a rich history and culture. Traditional 

customs offer occasions to celebrate 

and enjoy festive activities. Bangkok is 

also one of the best places to shop, 

where visitors can find a wide selec-

tion of products and services at rea-

sonable prices. Bangkok has to evoke 

a clear and concrete brand position-

ing as opposed to the business of 

sexual exploitation. 

Second, marketing events are an in-

teractive tool that can communicate 

a desired image and place brand 

positioning to participative audiences. 

Continuous marketing events can cre-

ate strong awareness and gradually 

influence an audience over a period 

of time. For instance, the Tourism Au-

thority of Thailand is presently promot-

ing the concept of health tourism in  

many overseas exhibitions and semi-

nars. With demonstrations by skilled 

Thai masseurs and accurate back-

ground information on the history of 

traditional Thai herbal treatments, the 

organization aims to foster a better 

understanding and correct the neg-

ative association between the word 

“massage” and the common percep-

tion among foreign tourists of massage 

parlors as synonymous to brothels. 

Third, the government needs to take 

direct action against sex tourism via 

government policies. According to the 

survey, most of the respondents said 

they do not know that sex tourism is 

illegal in Thailand. Currently, typical 

government action has been focused 

on prohibiting prostitution, especially 

child exploitation and human traffick-

ing, as long as the NGOs and other 

organizations express public approval. 

It has been noted also that there are 

many promotional campaigns that 

advertise sex tourism in Thailand, for 

example, the “Thailand Express Sex 

Tour” refers to Bangkok as “one big 

brothel” from one of the websites reg-

istered outside of Thailand. The Thai 

government should cooperate with 

NGOs, and related organizations such 

as Ministry of Information and Com-

munication Technology or Tourism Au-

thority of Thailand (TAT) , to address 

these advertisements. 

All in all, the recommendations of 

place branding strategies must be en-

couraged at all levels, including not 

only the organizations involved with 

international tourists but also the local 

people as community self-perception 

is highly important in building long-

term, sustainable place equity. The 

commitment of society as a whole is 

necessary as to understand the real 

situation. This requires research-gen-

erated information. Moreover, critical 

attention to and follow-up of the sit-

uation is crucial in order to address 

the serious image problem of Bangkok 

as a major destination for sex tour-

ism. Cooperation among stakeholders, 

such as local residents, government 

agencies, NGOs, and international or-

ganizations, can help in attacking the 

root causes of Bangkok’s sex tourism 

image, correct this negative image 

and promote the positive positioning 

of Bangkok and the country.




