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Tourism and Hospitality 
Forecast
Tourism industry is, as always, an evolving and fast developing industry, with sev-

eral developments in the early of 2013. Together with increasing exports, Thai 

tourism has continued to grow in the first two months of the year—more than 3.5 

million visitors have come to the Kingdom. Hence, the future of tourism growth for 

this year is expected to be brighter than in 2012.

The key factors supporting the strong Thai economic growth are private consump-

tion, overall investments from both foreign direct investment and from local busi-

nesses. Leading export sectors include steel and metals, agriculture and automo-

biles. While the country has improving export performance, the unemployment rate 

continues to be at the low level and inflation rate is under control. The expected 

growth rate for the economy is about 5-6.5% for year 2013. 

Additional factors to support the Thai economy are mainly about the recovery 

of the US economy and the potential economic improvements in Japan after its 

longer-than-two decades of economic recession. 

However, the appreciation of Thai Baht may negatively affect the inflow of inter-

national tourists because international tourists will encounter a higher cost in visiting 

Thailand. 
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Thailand’s Tourism Environment
The high growth in current tourism activities in Thailand can be found in medi-

cal tourism, adventure tourism and long-stay tourism. With an increasing number 

of international visitors, Thai tourism has to get ready for the unexpected. Several 

destinations are considered to face the situation of overcapacity, including Krabi 

and Phuket provinces. The popularity of the destination obviously attracts new and 

repeat visitors to spend their time for leisure for the great memories in Thailand. This 

clearly is the direct challenge for sustainable tourism development. 

The important issues needed to be managed within this short run as of 2013 include 

the issues of tourism infrastructure, tourism logistics, crime against tourists, waste 

management and carrying capacity management. Additionally, these problems 

must be managed through the integrated collaboration of government, private 

companies, local community and educational institutions. 

Trends in the Hospitality 
Industry
Currently international hotel chains are on business expansionmode. Many leading 

Thai hotels have expanded across the world—from the Middle East, Europe to 

Africa—including Dusit International and Centara.

To grow the business with geographical expansion and new product development, 

hospitality firms have to take on new challenges in managing in complex business 

environments, but growing the companies geographically diversifies risks and are 

more likely to enhance their expected returns. However, fast growing companies 

should always be concerned about the high cost of business development and 

debt management. Merger and Acquisition (M&A) activities become increasingly 

popular for the firms to be the leaders in the hospitality industry, especially the 

airline industry. Recently, the merger between US Airways and American Airlines 

raised the issues of potential monopoly in the US domestic markets since after the 

merger the airfares are expected to increase significantly. The airline industry will 

be even more competitive and revenue management practices will definitely be 

implemented to ensure that the companies can always maximize their revenues 

by using the tools, such as dynamic pricing. 
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What’s Next? 
Social media and mobile application are highly crucial for the tourism and hospi-

tality organizations nowadays. All tourism and hospitality firms try to get closer to 

their customers by using the mobile applications to make sure that the firms can 

send the messages, including new promotional packages to the customers at any 

time. These apps allow the customers to have new experiences with the companies 

with the goals to increase direct booking to the hotels or the airlines without pass-

ing through other sites.

In addition, many companies, such as Thai Airways International, launched the new 

activity by offering free stickers through “Line” so that the mobile phone owners will 

add them as friends. The hospitality firms now have to be more creative than ever 

before to raise its brand awareness and to be one of the choices for the customers 

when it comes to selecting the hotels or the airlines. 
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EdgeManagement

ในการบริหารธุรกิจบริการสมัยใหม่ นั้น การบริหารรายได้ (Revenue Management) 

เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้าโดยเครื่องมือ Customer Relationship Management (CRM) ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญ

อีกประการโดยมุ่งหวังให้ลูกค้ากลับมาใช้สินค้าหรือบริการซ้ำาๆ และบอกต่อให้บุคคลอื่นๆ 

มาใช้บริการขององค์กรอีกด้วย แต่เครื่องมือทั้งสองอย่างนั้นมีความขัดแย้งกันในทางปฏิบัติ

อย่างชัดเจน เป้าหมายของการบริหารรายได้คือการมุ่งเน้นการสร้างรายได้ของบริษัทให้เพิ่ม

สูงขึ้นมากที่สุดซึ่งหมายถึง บริษัทจะต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาประเภทต่างๆ เช่นการปรับ

ราคาห้องพักของโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่มีความต้องการห้องพักเพิ่มมากขึ้น (High sea-

son) การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดรายได้สูงที่สุดหรือแม้แต่การ

เลือกให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำาไรให้กับองค์กรสูงสุด เช่นกลุ่มลูกค้าที่จองห้องพักผ่าน

โรงแรมโดยตรง มากกว่ากลุ่มลูกค้าที่จองแบบเหมาเป็นกลุ่มซึ่งจะมีกำาไรจากกลุ่มนี้ค่อนข้าง

ต่ำา โดยที่มีเป้าหมายในการก่อให้เกิดกำาไรสูงที่สุด

ในขณะทีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) 

เป็นการมุ่งเน้นการสร้างความรูู้สึกที่ดีให้กับลูกค้าต่อบริการและสินค้าของบริษัทเพื่อให้เกิด

ความจงรักภักดีในตราสินค้าของบริษัทโดยอาจผ่านโปรแกรมความจงรักภักดีประเภทต่างๆ 

(Loyalty Program) หรือมีการให้สะสมแต้มเพื่อใช้ในการอัพเกรดห้องพักได้ โดยมุ่งหวังให้

ลูกค้าใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายๆ ปี

เรื่อง: 
ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร
ประธานกลุ่มสาขาวิชาและอาจารย์กลุ่มสาขา
วิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การสร้างความสมดุลระหว่างการ
บริหารรายได้และ การจัดการความ
สัมพันธ์ลูกค้าในธุรกิจบริการ 
(Optimizing Revenue Management Practices and 

Customer Relationship Management in the Hospitality 

Industry)
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ส่ิงที่ท้าทายก็คือการที่จะสร้างรายได้

ให้เกิดขึ้นสูงสุดโดยกลยุทธ์ทางด้าน

การบริหารรายได้และการจัดการความ

สัมพันธ์กับลูกค้าในขณะเดียวกันเป็น

สิ่งที่ปฏิบัติได้ยาก เพราะโดยทั่วไป

การเพิ่มรายได้จากการปรับราคาอย่าง

รวดเร็ว เช่น บางโรงแรมราคาช่วง high 

season และ low season ต่างกันมาก

เกือบถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้ลูกค้า

บางกลุ่มรู้สึกไม่เป็นธรรมและเปลี่ยนไป

ใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ แต่

ในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านั้น

บริษัทจะประสบความสำาเร็จหากมีการ

ใช้ราคาที่คงที่ (Static pricing) แต่

บริษัทจะสูญเสียโอกาสที่จะทำากำาไร

ได้มากขึ้นในช่วงที่มีความต้องการใช้

บริการเพิ่มมากขึ้น

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประเภทต่างๆ พร้อมทั้ง

หาข้อมูลเพิ่มปริมาณของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดย

อาจมีการจัดทำาฐานข้อมูลเป็นรายวัน หรือราย

เดือนเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของ

กลุ่มลูกค้า

ในการปรับเพิ่มราคาต้องทำาให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับมูลค่าเพิ่ม 

หากบริษัทมีการปรับเปล่ียนราคาโดยไม่มีบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

แน่นอนว่าลูกค้าจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม แต่การแถมสินค้าหรือ

บริการอื่นๆ เพิ่มเล็กน้อยจะทำาให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้มีบางอย่าง

ชดเชย เช่น โรงแรมอาจจะแถมบริการสปาให้กับลูกค้าเป็น

เวลา 30 นาที ซึ่งอาจจะทำาให้ลูกค้ามีการซื้อบริการสปาเพิ่ม

เติมต่อเน่ืองไปอีกเป็น 2 ช่ัวโมง ทำาให้โรงแรมมีรายได้มากย่ิงข้ึน

พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี

การสร้างแพ็คเก็จผลิตภัณฑ์บริการ ใหม่ๆ ให้ลูกค้า

รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงของธุรกิจอยู่เส

มอๆ โดยที่เมื่อลูกค้ามาใช้บริการของธุรกิจอีกในครั้ง

ต่อไปจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและรู้สึกยินดีท่ีจะ

ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาโปรแกรมความจงรักภักดี (Loyalty program) ให้มีคุณค่า

ที่แท้จริงสำาหรับลูกค้า หลายๆ บริษัทมี Loyalty program แต่

สิ่งที่มอบให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าแทบจะไม่ได้ใช้ เช่น สะสมได้ 

10,000 แต้มสามารถนำามาอัพเกรดห้องพักได้ ซึ่งกว่าที่ลูกค้าจะ

ได้นำาแต้มมาใช้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆ ทำาให้ Loyalty pro-

gram ดังกล่าวขาดความน่าสนใจ และลูกค้าอาจเปลี่ยนไปใช้

บริการกับบริษัทอื่นๆ ซึ่งอาจจะได้ส่วนลดรวดเร็วกว่า และเห็น

ประโยชน์ของ Loyalty program ได้ชัดเจนมากกว่า

ข้อแนะนำา  5 ประการ สำาหรับธุรกิจบริการในการใช้เครื่องมือ 

Revenue Management และ CRM ไปพร้อมๆ กันนั้นมีดังนี้คือ

รู้จักกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะรักษาไว้ 

ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถบอกได้ว่า

ลูกค้าทุกกลุ่มมีความสำาคัญเท่ากัน ดังนั้น

บริษัทเองจะต้องรู้ถึงระดับความสำาคัญ

ต่อองค์การสำาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่าง

ชัดเจน

ในทางปฏิบัติ ธุรกิจบริการยังคงสามารถใช้กลยุทธ์ทางด้านการบริหารรายได้ควบคู่กับ

กับการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าโดยที่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันที่มีคู่

แข่งมากมาย และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง

รวดเร็ว
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หัวใจของการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาตินั้นอยู่

ที่ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) หรือพื้นที่การท่องเที่ยว (Tourism 

Areas) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวหรือเป็นปัจจัย

ที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม การพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นอาจมองได้ในหลาย

ลักษณะเช่นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวจำาเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับผลกระทบที่

จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีความเป็นสวยงามและ

มีความธรรมชาติสูง แต่เมื่อมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญแล้ว กลับมาผลทำาให้

เกิดมลพิษด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ท่องเที่ยวของอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ จาก

หาดทรายที่เคยสวยสะอาด แต่ปัจจุบันกลับเต็มไปด้วยคราบน้ำามันของเรือที่คอยรับส่งผู้

โดยสาร และปริมาณขยะในบริเวณที่มีจำานวนมากในบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น

ได้ชัดเจน หากพิจารณาโดยทั่วไป อาจถือได้ว่าอ่าวนางยังคงประสบความสำาเร็จในด้าน

เศรษฐกิจ เพราะจำานวนนักท่องเที่ยวยังคงมีอยู่จำานวนมากเพราะชื่อเสียงความงดงามใน

อดีตที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ แต่หากพิจารณาต่อไปในอนาคตถ้าปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษดังกล่าวยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้า

มาลดน้อยลง

ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจในวิวัฒนาการของพื้นที่ท่อง

เที่ยวซึ่งมีนักวิชาการ (Butler, 1980)ได้เคยนำาเสนอไว้ดังนี้ (รูปที่ 1)

เรื่อง: 
ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร
ประธานกลุ่มสาขาวิชาและอาจารย์กลุ่มสาขา
วิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
(Effective and Sustainable Tourism 
Area Development )
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จะเห็นได้ว่าในการพัฒนาการพื้นที่ท่องเที่ยว

นั้นจะต้องเริ่มจากการสำารวจพื้นที่ (Explo-

ration) และการที่มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนา (Involvement) 

ซึ่งในช่วงนี้ปริมาณนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น

อย่างช้าๆ จากนั้นจำานวนนักท่องเที่ยวจะ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการพัฒนาอย่าง

เต็มรูปแบบมากขึ้น (Development) และ

เมื่อถึงจุดหนึ่งจะมีการพัฒนาอย่างเต็มที่

แล้วคือจำานวนนักท่องเที่ยวจะไม่เพิ่มขึ้น

แล้ว  (Consolidation) และเข้าสู่ช่วงซบเซา 

(Stagnation) และเข้าสู่ช่วง และจะเข้า

สู่ภาวะถดถอยหรือตกต่ำาของสถานที่ท่อง

เที่ยว (Decline) แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหาร

พื้นที่ท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปรับปรุง (Rejuvenation ) เพื่อให้คืน

สภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและ มี

ความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพที่แท้จริงใน

การบริหารจัดการหากทำาได้สำาเร็จ หรือหาก

ไม่สามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวได้ ก็

อาจจะประสบกับการตกต่ำาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งก็จะมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว  

ในการนี้มีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อ

ก่อให้เกิดความยั่งยืนและประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

1. มีการวางแผนการพัฒนาการท่อง

เที่ยวระยะยาวโดยอาศัยพื้นฐาน

ความเข้าใจตามวิวัฒนาการของพื้นที่ท่อง

เที่ยว

2. มีการประชุมระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งชุมชน เอกชน 

ภาครัฐและนักวิชาการอย่างสม่ำาเสมอ 

โดยอาจเป็นการประชุมทุกเดือนหรือ

ไตรมาสเพื่อ ประเมินผลของการพัฒนา

พื้นที่ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในระยะ

ยาวหรือไม่เพื่อที่จะได้มีการเตรียมหา

มาตรการรองรับต่อไป

3. มีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ท่อง

เที่ยวว่าสามารถรองรับนักท่อง

เที่ยวได้อย่างเต็มที่ได้เท่าไร เพื่อเตรียม

รองรับให้ได้ตามกำาลังความสามารถ 

เพราะหากว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก

จะทำาให้เกิดผลเสียทางด้านมลพิษต่างๆ 

รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำาให้นักท่องเที่ยวไม่

เกิดความประทับใจในการท่องเที่่ยว จะ

ทำาให้มีการบอกต่อในด้านลบเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 

4. มีการกำาหนดตัวชี้วัดทางด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น 

ด้านสังคม (ได้แก่ ความกลมเกลียวของ

คนในชุมชน ความร่วมมือกันของท้อง

ถิ่น) ด้านเศรษฐกิจ (เช่น ระดับรายได้

ของชุมชน จำานวนโครงการลงทุนของ

ธุรกิจท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น) และด้าน

สิ่งแวดล้อม (เช่น การวัดค่ามลพิษด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านเสียง คุณภาพของน้ำา 

และการบริหารจัดการขยะ)

การบริหารพื้นที่การท่องเที่ยวให้มีความ

ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสามารถทำาให้

เกิดขึ้นได้จริงและความเข้าใจในเรื่องของ

วิวัฒนาการของพื้นที่ท่องเที่ยวยังเป็น

สิ่งที่สำาคัญเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ท่องเที่ยวทำาให้ผู้มี

ส่วนร่วมในพื้นที่ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนเข้า

มาร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และที่สำาคัญทำาให้แหล่งท่องเที่ยวดัง

กล่าวไม่ต้องเผชิญกับช่วงของความตกต่ำา 

(Decline) หรือถดถอยอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
Butler, R.W. (1980). The Concept of a 

Tourism Area Cycle of Evolution: Impli-

cations for

Management Resources . The Cana-

dian Geographer, 24(1), 5-16.
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เรื่อง:
ผศ.ดร.สมพงษ์ อำานวยเงินตรา
อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องมีใจความหลัก (Theme)
Theme เป็นความคิดหลัก แก่นเรื่อง ใจความหลัก หรือหัวใจของเรื่องราวที่ต้องการสื่อไปยัง

นักท่องเที่ยวหรือผู้ชม การสร้างใจความหลัก (theme) เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่ช่วยให้การ

สื่อความหมายทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ใจความหลักมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1.ช่วยให้นักท่องเที่ยวให้ความใส่ใจ (focus) ในเรื่องราวที่นำาเสนอ โดยทั่วไปเราอาจมีข้อมูลหรือเรื่องราวมากมายที่ต้องการนำาเสนอไปยังนักท่องเที่ยว เราคงไม่

สามารถจะนำาเสนอได้ทุกเรื่องในเวลาจำากัด และที่สำาคัญนักท่องเที่ยวเองก็ไม่มีความ

สนใจในทุกเร่ือง ดังน้ันเราจำาเป็นต้องเลือกพิจารณาว่าเร่ืองราวใดมีความสำาคัญ มีคุณค่า 

น่าสนใจ รวมทั้งมีประเด็นใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและสมควรแก่การศึกษาวิจัย 

และนำาเสนอเพิ่มเติม 

2. ช่วยพิจารณาในการเรียงลำาดับความสำาคัญของข้อมูลว่า ข้อมูลใดเป็นใจความ

หลักหรือใจความรองที่สนับสนุน รวมทั้งข้อมูลใดควรเสนอก่อนหลังเพื่อทำาให้

นักท่องเที่ยวได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยในการวางแผนและกำาหนดโครงสร้างในการนำา

เสนอให้มีความชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการค้นหา

ข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในที่สุดโปรแกรมที่นำาเสนอจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่มี

ความสำาคัญ น่าสนใจ และตรงประเด็นความสนใจของนักท่องเที่ยว

3. ช่วยกำาหนดโครงสร้างท่ีชัดเจน เน้ือหามีความสัมพันธ์ สอดคล้องและต่อเน่ืองไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในใจความ

หลักเดียวกัน และชวนติดตามเรื่องราวนำาเสนอที่เหลือ ซึ่งจะช่วยทำาให้เข้าใจในภาพ

รวมได้ดี และที่สำาคัญคือ ช่วยจดจำาเรื่องราวได้นานมากขึ้น 

โดยทั่วไปผู้ชมสามารถจดจำาโครงสร้างและใจความหลักของเรื่องราวได้ แต่ไม่ใส่ใจกับข้อ

เท็จจริง (Fact) และรายละเอียดปลีกย่อย สำาหรับการนำาเสนอที่ไม่มีใจความหลักที่เด่นชัด 

บางครั้งทำาให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน และไม่เข้าใจในเรื่องราวที่นำาเสนอ อย่างไรก็ตาม 

Theme จะช่วยเตือนพวกเขาให้กลับมายังความคิดหลัก สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเป็น

ระบบ ทำาให้เข้าใจเรื่องราวภาพรวมและจดจำาโครงสร้างได้ดี และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าการสื่อ

ความหมายที่มีใจความหลักย่อมจะทำาให้เกิดความสนใจ และความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นในเรื่อง

ราวที่นำาเสนอ

Making a thematic 
interpretation (ต่อจากฉบับที่แล้ว) 

สื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ฉบับนี้
ผมขอเน้นประเด็นการสร้าง Theme ในการนำาเสนอ
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ความแตกต่างระหว่าง หัวข้อ (Topic) และ
ใจความหลัก (Theme)
ในการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพนั้นเราจำาเป็นต้องทำาความ

เข้าใจลักษณะที่แตกต่างระหว่าง หัวข้อ และใจความหลัก เพราะ

ว่าทั้งสองคำานี้ผู้คนทั่วไปนิยมใช้คำาทั้งคู่สลับไปมา ทำาให้เข้าใจว่า

ทั้งหัวข้อและใจความหลักเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริง 

ใจความหลักไม่ใช่หัวข้อในการนำาเสนอ

หัวข้อนั้นระบุเพียงหัวเรื่องที่นำาเสนอ มีลักษณะเป็นคำาทั่วไป ไม่ชี้

เจาะจง และไม่อยู่ในรูปประโยคที่สมบูรณ์ เช่น นก ป่าไม้ ภูเขา 

การแข่งขันระหว่างสัตว์ การกัดเซาะของดิน ความสำาคัญของ

หัตถกรรม การรักษาประติมากรรม เป็นต้น ในขณะที่ใจความหลัก 

นั้นเป็นแนวคิดสำาคัญของการนำาเสนอเรื่องราวที่ช่วยตอบคำาถาม

ว่า ‘ทำาไม’ และนิยมเขียนในรูปประโยคที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วย 

ประธาน และคำากริยาเป็นสำาคัญ ตัวอย่างใจความหลัก สำาหรับ

หัวข้อ ‘นก’ มีดังนี้ 

1. นกเป็นสัตว์ที่น่าสนใจเพราะมีความสามารถพิเศษด้านปรับ

ตัวในการบิน

2. นกพื้นเมืองในประเทศนี้กำาลังเสี่ยงต่อการสูญพันธ์อย่าง

รวดเร็ว

3. นกอินทรีและเหยี่ยวมีความสามารถในการช่วยเหลือมนุษย์

4. การหาเศษอาหารตามกองขยะของอีแร้งในประเทศตุรกี มี

บทบาทสำาคัญที่มักถูกมองข้ามในการช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยา

5. การศึกษาว่านกบินได้อย่างไร นำาไปสู่การประดิษฐ์เครื่องบิน

ในสมัยเริ่มแรก

เป็นที่น่าสังเกตว่าการระบุหัวข้อ เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำาให้ผู้

ชมมีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆในภาพรวมได้ ทั้งนี้ผู้ชมอาจจะเกิด

ความสับสน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเป็นเรื่องเดียวกันได้ ซึ่ง

ทำาให้ไม่เป็นที่น่าสนใจที่จะติดตามเรื่องราวที่เหลือ อนึ่งในการสื่อ

ความหมายที่มีประสิทธิภาพนั้นใจความหลัก  ควรมีลักษณะดังต่อ

ไปนี้

1. ควรเป็นประโยคที่สั้นกระชับ เข้าใจได้ง่ายตรงไปตรงมา 

2. มีความคิดหลักที่สำาคัญเพียงหนึ่งเดียว 

3. สามารถสื่อให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอได้ในภาพ

รวม 

4. สามารถชี้เฉพาะเจาะจง 

5. มีการใช้ภาษาที่น่าสนใจ 

แฝดสยามอิน-จัน

ที่มา: http://board.postjung.com/583123.html

ตัวอย่างของใจความหลักที่ใช้ในการนำาเสนอ และช่วยทำาให้นักท่อง

เที่ยวมีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

1. อนาคตของลูกหลานพวกเราขึ้นอยู่กับการอนุรักษ์ดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติของคนในรุ่นปัจจุบัน

2. ทุกชีวิตในโลกนี้ต่างพึ่งพาดวงอาทิตย์ด้วยกันทั้งสิ้น

3. การอนุรักษ์ระบบนิเวศเปรียบเสมือนการทำาประกันชีวิตสิ่ง

แวดล้อม

4. อิน-จัน เป็นแฝดสยามตัวติดกันที่มีชื่อเสียงคู่แรกของโลก 

แต่ชีวิตครอบครัวของพวกเขายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

5. สถาปัตยกรรมที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

สะท้อนถึงนโยบายการเมืองชาตินิยม ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เด่นชัดที่สุด
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Miscellaneous

Photo by Pratchaya  Leelapratchayanont
Museums Siam

Airports nowadays have become much more than the infrastructures for air 

transportation. They have evolved from being platforms dealing with aircrafts, 

airlines, passengers and cargo freight to providing leisure facilities for air passengers 

as well as being retail outlets for a number of top brands. In fact, airports can be 

regarded as complex enterprises due to the variety of goods and services they 

provide. Airports today not only seek to gain revenue from aviation-related busi-

ness, but also offer a variety of non-aviation goods and services such as hotels, 

conference venues, shopping centers, travel agencies, and real estate develop-

ments. 

Large airports have added some WOW-elements to impress air travelers. Hong 

Kong International Airport for example has added up-market retail shops for its 

business and high-end leisure travelers along with the world’s largest commercial 

lounge in 2010. Singapore Changi Airport offers an artificial butterfly forest, sauna, 

and cinemas for its air travelers’ entertainment. Incheon Airport turns some of its 

terminal space into ice-skating and shopping & cultural area, which leads to 194% 

increase in sales within a year. Korean developers have further developed a pro-

ject called ‘Air City’ which has applied the concept of an airport city (or aero-

tropolis) to broaden their airport business. Airport city is a real estate development 

around the airport area, converting unused land into a large business complex that 

supports the needs of both the aviation and non-aviation industries in areas such 

as the supply chain, business facilities, and the leisure industry. 

The Changing Face of the 
Airport Industry
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The driving force of this new airport 

business model stems from an increas-

ing focus on competitiveness and also 

on business efficiency. Proof of this can 

be seen from the higher revenues that 

an airport earns from non-aviation 

activities. A report from the ACI (Air-

port Council International) reveals that 

the revenue gained from the airports’ 

non-aviation activities, such as retail-

ing, parking and other concessions and 

rentals can contribute up to 50% of the 

total income of large airports. For Bang-

kok’s Suvarnabhumi airport, the earn-

ings from non-aviation activities in 2011 

represented 40% of the total revenue. 

A study conducted by UNC’s Kenan In-

stitute of Private Enterprise noted that 

the income is significantly higher of air 

travelers which is about three to five 

times that of the national average. This 

is due to the fact that the number of 

air travelers is much higher, as around 

30 million to 90 million people visit large 

airports each year compared to only 8 

million to 12 million for a large mall. The 

revenues earned from retail shopping 

in airports have grown enormously, and 

retail renting is now available in most 

hub airports around the world. Further-

more, this commercial revenue stream 

has proven essential for airports in gen-

erating investors’ interest and in main-

taining the industry’s position as an at-

tractive source of investment.

Suvarnabhumi Airport is ranked third 

within the ASEAN region in terms of in-

ternational reputation, after Singapore 

Changi and Kuala Lumpur International 

Airport. It ranks second after Singapore 

Changi in terms of passenger move-

ments, based on SKYTRAX rankings. 

SKYTRAX based its ranking on 12 mil-

lion passenger surveys viewing service 

and product features in airports within 

a 10-month survey period, and cov-

ers over 385 airports worldwide. Up to 

47 million air travelers passed through 

Suvarnabhumi airport in 2011 and the 

number is expected to rise when free 

movement amongst ASEAN countries 

is allowed under the rules of the Asian 

Economic Community (AEC). This will 

pose a big challenge to Suvarnabhumi 

Airport, both in passenger growth and 

in the ability to capture opportunities 

that come with it. Maintaining up-to-

date developments, providing positive 

airport experiences, ensuring a positive 

brand image, and achieving the busi-

ness sustainability are some of the key 

strategies that the Airport of Thailand 

(AOT) needs to implement as the air-

ports’ quality benchmark is getting high.

Getting more benefits from space utili-

zation within the terminal areas, along 

with a wide range of products being 

offered to travelers, can help airports 

increase revenues. This requires an un-

derstanding of the different needs of air 

travelers. Modern airports require good 

infrastructure nexus. Seamless links be-

tween the major commercial areas, or 

between airports are important to en-

sure effective connectivity. Basic infra-

structure in the terminal area is also im-

portant, such as usable and applicable 

free Wi-Fi for a broad range of travel-

ers to access the internet and applica-

tions for mobile phone, smart phone, 

and other media users to download 

which will save them time, and pro-

vide information. The quality of service 

management within the airports is an 

important criteria both tangible (e.g. 

the 3 Ts – Toilet, Taxi, Trolley, medical 

centers, functional elevators, etc.) and 

intangible elements (e.g. an aesthetic 

atmosphere). Giving air travelers a posi-

tive impression of the airport has a posi-

tive effect on the brand image, and by 

providing improvement that meet the 

changing trends efficiently, the country 

will gain benefits in both the aviation 

business and within the tourism industry. 
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Countries in 
Asia

Airport
Air Travelers’ 

Capacity per Year
(Approximate Number)

Net Profit 2011*

Revenue 
from 

Non-aviation 
Activities*

Airport 
Ranking Year 
2011/2012 by 

SKYTRAX

South Korea
Incheon Interna-

tional Airport
~ 35 million passengers

9.9 billion THB 

(360.9 billion 

Won)

64.2% 1/3

Hong Kong 

(SAR), China

Chek Lap Kok, 

Hong Kong Inter-

national Airport 

(HKIA)

~ 50.9 million pas-

sengers

9.3 billion THB 

(2,433 million HK 

Dollar)

n/a 3/1

Singapore 
Changi Interna-

tional Airport 
~ 48 million passengers

13.3 billion THB 

(553 million SIN 

Dollar

46.8% 2/2

Malaysia
Kuala Lumpur Inter-

national Airport
~ 35 million passengers

3.8 billion THB 

(401.2 million 

Ringgit) 

21.9% 9/8

Thailand
Suvarnabhumi In-

ternational Airport
~ 48 million passengers 2.5 billion THB 40% 13/25 

Author:
WalanchaleeWattanacharoensil

Lecturer

Mahidol University International College

Tourism and Hospitality Management Division

Doctoral student: School of Hotel and Tourism 

Management,

The HK Polytechnic University

Hong Kong
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Visiting rate is important for museums because it is the way with which to 

measure their popularity.  In turn, this popularity is important for museums to 

enlist funds from governments or seek donations from private organisztions.  This 

popularity claim becomes sensitive during the economic downturn of a country.  

Popularity is also an indicator of the contribution of museums to society.  Museums 

have to identify themselves as an “industry with an economic role to play in social 

life, and with customers to satisfy (Hooper-Greenhill, 1995, p. 2).”

Despite its importance, the visiting rate is quantitative and unreliable.  It is quantita-

tive because it only shows the outcome, not the output of museums.  It is unreliable 

because some people visit museums not for exhibitions, but for car parking or de-

touring, for examples.  Museums look into the implication of visiting rate differently.  

The Victoria and Albert Museum used the rate to plan its future strategy and gov-

ernance policy (Helen Jones, Planning Manager of the Victoria and Albert Museum 

personal communication, March 11, 2008).  The Metropolitan Museum of Art used 

the rate as an index to appropriate its facilities and programs.  Seeing an increase 

in the number of Chinese tourists from Mainland China visiting the museum, the 

museum then included Chinese texts onto its orientation pamphlets and signage 

(Ann Matson, Senior Coordinator for Administration Communication Department of 

the Metropolitan Museum of Art, personal communication, June 11, 2008).

Museums as places of consumption would prompt museums to look into their con-

sumptive nature.  Museums are places of learning.  Museums are to satisfy the 

learning needs of people (Dierking and Falk, 2000).  Several educational models 

were then developed by scholars to look into ways to facilitate learning inside 

museums.

Article By 
Chen Ka Tat, Nixon
Lecturer 
Tourism and Hospitality Management 
Division
Mahidol University International College

Museums are Places of 
Consumption: To Facilitate Learning Inside 
Museums
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Some of the educational models are 

didactic.  These models assume that 

visitors are empty vases and passive in 

nature (Hooper-Greenhill, 2000), and 

that visitors learn without question-

ing.    Based on the assumptions of 

these models, museums are to pivot 

the direction of learning and the entire 

learning process of visitors.  They sug-

gest that museums are classrooms and 

visitors are students. They assume that 

visitors absorb what was transmitted to 

them.  Based on this approach, learn-

ing in museum is knowledge-based. 

 

Some museums adopt interactive and 

discovery approaches to facilitate 

learning.  Central to this idea is that 

learning is self-directed and self-deter-

mined. In contrast to the didactic ap-

proach, this approach assumes visitors 

are knowledgeable. The approach fur-

ther assumes visitors justify information 

based on their histories, experiences 

and backgrounds (Hooper-Greenhill, 

2000), and visitors do not absorb what 

was transmitted to them. Zahava Doer-

ing of the Smithsonian Institution con-

cluded that the most successful exhi-

bition of a museum was the one that 

was able to produce resonance with 

the preconceptions and perceptions of 

visitors.  In a survey of a science exhibi-

tion on electricity in 1936, it was found 

out that visitors tended to stay longer in 

an exhibit when they physically interact 

with the components of that exhibit.  

Their average staying time increased by 

10 seconds from 13.8 to 23.8 seconds 

(Hein, 1998).  Based on this approach, 

learning in a museum is experience-

based. 

Some, such as the Interactive Experi-

ence Model of Dierking and Falk (2000), 

illustrates the essentialness to embrace 

three contexts to facilitate learning: 

personal, social and physical.   Personal 

context is the distinctive capacities of 

visitors.  This context includes capacities 

such as motivations, expectations, prior 

knowledge, choice and control.  Inside 

museums, learning is facilitated if visi-

tors can exercise choice and control of 

their pace of learning. Social context is 

interactions within visitors and between 

visitors and staff members of museums.  

In museums, these interactions can ei-

ther enhance or inhibit learning. Physi-

cal context refers to the features, fa-

cilities, policies and rule and activities.  

Inside museums, people can learn bet-

ter if they feel secure, and are oriented 

in their surroundings.  The model looks 

into learning as an interplay of these 

contexts.  The approach of education 

inside museum changes from the tra-

ditional top-down approach to a bot-

tom-up one.  

In the next issue, the author will write 

about how museums activate learning 

inside museums.v
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This is the summary of an analysis of the data collected from a group of English-

speaking foreign backpackers who responded to a questionnaire in English 

about their lifestyle as backpackers in Thailand.

Thailand is a popular destination for backpackers who are attracted by the beau-

tiful beaches as well as the culinary and cultural experiences on offer to them in 

a very economical environment. They are able to get a free visa, which can be 

extended allowing many to stay for two months or more in a warm and hospitable 

environment. The low cost of living and opportunities for travelling also make this 

an attractive option for backpackers who are keen to pack many new experiences 

into their lives. 

From our research, we found out that a large number of participants (41%) stayed 

in Thailand for two months or longer. A big majority (69%), travelled with friends 

and or relatives, citing safety and security as an influence in travelling this way. On 

the other hand, 26% of the respondents stated that they preferred to travel alone 

giving reasons such as the inconvenience of travelling with others as they wait for 

each other to make decisions and come to an agreement about their next move. 

This group also indicated that travelling alone gave them an opportunity to make 

new friends from different countries and cultures who shared their interests in terms 

of destination. These relationships between backpackers were generally intense but 

also short-lived.

Two-thirds of the respondent backpackers indicated that they planned their trip 

ahead before coming to Thailand. The ability to extend their stay and budget 

efficiently were major factors in the decision to plan ahead, so that they could 

maximize the value of their Thai Baht and stretch it as far as possible. Others pre-

ferred not to plan in advance because of the difficult and time-consuming nature 

of planning. Some stated that planning took all the fun out of their travels, forcing 

them to focus on and stick to schedules.

Behavior of Foreign Backpackers 
on Their Journey: Bangkok, Thailand
(A summary of a research report written by students of Tourism and Hospitality 
Management Division, Mahidol University International College)

Article by:
Chawannuch Saknarongdech 
Mallika Lengrabam and 
Patcharaporn Laobundhitporn
Tourism and Hospitality Management 
Divisiont 
Mahidol University International College
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The most popular attractions for back-

packers across all age levels seem to 

be the beaches and sunshine. Howev-

er, the beauty of beaches themselves is 

not the only attraction for them. Many 

noted that they were attracted to 

good offers and festivals being held at 

beach destinations. In some areas such 

as Koh Pangan, the uniqueness of “Full 

Moon Parties” added to the attraction 

and helped them in determining their 

choice of destination. 

Transportation during the stay of back-

packers is related to cost and conveni-

ence. Among Backpackers, the unique 

and inexpensive tuk-tuk was cited by 

27% of respondents as a first choice for 

transport, followed by taxi (20%) for its  

convenience), bus (17%) for being in-

expensive, and trains (8%). Interestingly, 

these all rank ahead of car travel and 

air travel, perhaps due to the desire of 

the backpackers to cut on their ex-

penses, as they see car and air travel 

as more expensive alternatives.

With respect to food all age groups of 

backpackers preferred to dine on Thai 

food to gain firsthand experience of the 

famous Thai cuisine. Most backpack-

ers prefer to partake of Thai food in its 

country of origin, believing that Thai-

land is the best place to experience 

Thai food. 

Accommodation provided an interest-

ing diversity of preference that seems to 

be related to the age of the respond-

ents. Younger backpackers are more 

prepared to be adventurous and live lo-

cally to give them more opportunities to 

engage in local activities, tasting more 

local food, and meeting more locals by 

staying in bungalows and apartments, 

while none of those surveyed who were 

in the over-40 age bracket chose this 

form of accommodation. However, 

the favored accommodation appears 

to be hotels (58%). The affordability, 

standard of accommodation, conveni-

ence, safety and security as well as 

the widespread accessibility to English-

speaking staff make hotels a very good 

option for backpackers. It appears that 

while some of the younger respondents 

choose to stay in guesthouses, the lack 

of proper services and a less comfort-

able option make them a less viable 

option for most backpackers. Only 25% 

of respondents indicated an interest in 

staying at resorts. This may be related 

to the fact that the survey was carried 

out at Bangkok’s backpacker haunts 

like Khaosan Road and JJ Markets on 

a weekend. An interesting point of this 

survey was that older –working – 

backpackers were more likely not to 

choose a resort than the younger –stu-

dent – generation.

Overall backpackers these days most-

ly belong in the age group of young 

adults seeking unusual and authentic 

experiences. They behave in ways re-

lated to their local involvement, reflect-

ing the purpose of cultural exchange 

and gaining life experience.

In general it can be said from this survey 

that backpackers share similar prefer-

ence for travelling styles. They prefer to 

stay for more than two months. This has 

the effect of lowering the daily amount 

of money spent, but nonetheless in-

jects money into the economy by local 

spending which is beneficial to local 

communities rather than big corpora-

tions.


