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ABSTRACT

This study aims to study personal characteristics. Awareness and marketing
communications in the industry of tourism tourists affect the decision to travel to
Thailand international travelers under the circumstances of the political conflicts that
affect or not. Population used in this study is that tourists arrived in Thailand in Tourism
in August 2009. Sample of 400 questionnaires collected data. Statistics used in the
analysis include the average percentage and standard deviation values. Analysis of
multiple linear regression. And one-way variance test research found that the 3 factors
are Personal characteristics. Perception of Tourism Industry Promotion. Political
Conflict Situation in Thailand affecting the Touring Intention of Foreign-Tourist in
Thailand. Most samples are about 18-30 year old tourists and Europeans. The level of
awareness in the media moderates. They realize the conflicts in the political in high
level and are nervous of coming attractions with tourists however, still decide to travel in
Thailand. And they are interesting in tourism in Attractions natural high level. When they
travel in Thailand and found that tourist satisfy in high level of their travel in all types of
travel.
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หัวขอวิทยานิพนธ

ชื่อนักศึกษา
ปริญญา
ภาควิชา
อาจารยที่ปรึกษา
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะประชากร และการรับรูการสื่อสาร
การตลาดในอุตสหกรรมทองเที่ยวของนักทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยของนัก ท อ งเที่ย วชาวต า งชาติ ภายใตส ถานการณ ขัด แย ง ทางการเมื อ งว า มี ผ ลหรื อ ไม
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยในเดือน
สิงหาคม2009 กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสมการ
ถดถอยพหุคูณ และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบวา ทั้ง 3 ปจจัย คือ
คุณลักษณะประชากร การรับรูการสื่อสารการตลาดในอุตสหกรรมทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
การรั บ รู ถึงป ญหาความขัดแยงทางดานการการเมืองมีผ ลต อการตั ดสิ นใจมาทองเที่ย วของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่มีอายุประมาณ 18-30 ป และเปนชาวยุโรป มี
การระดับการรับรูสื่อในระดับปานกลาง มีการรับรูถึงปญหาความขัดแยงทางดานการการเมือง
ในระดับสูง รวมทั้งมีความกังวลใจในการเดินทางมาทองเที่ยวดวย อยางไรก็ดี นักทองเที่ยวยังคง
ตัดสินใจมาทองเที่ยวในประเทศไทย และสนใจในการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ในระดับสูง
เมื่อไดทองเทีย่ วในประเทศไทยแลวพบวานักทองเที่ยวมีความพึงใจในการทองเทีย่ วใน
ระดับสูงของทุกรูปแบบการทองเที่ยว
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CHAPTER I
INTRODUCTION

1.1 Introduction and Problem Statement

Today tourism industry is influence the economic and social role which is

important way to develope countries. Thailand is a country in the group of developing
countries to focus on tourism industry. Because of the travel has led to foreign tourists
spend foreign currency in our country. The service is the products that tourists have to
spend to obtain such services as benefits to be in Thailand.

Tourism is a service industry that has very high role in bringing foreign

currency into the economy of Thailand. It is the industry number one revenue when
compared with other export. Tourism are important to economic and social following ,
Source of income in foreign currency, Reduces the problem of deficit between the
countries, Help create jobs and employment, the income distribution, It changes in
economic structure and local and the production.

To achieve the goals set in 2008, Tourism Authority of Thailand (TAT) will

focus on creating a flow of travel both foreign and domestic markets to occur throughout
the year with the promotion campaign strategy in 2008-2009 of Tourism Thailand
according to government policy. The distinguished strategy will be different according to
market conditions and trends in each area.

The position of the target market is "A variety of tourist quality can provide
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valuable experience and impressive." There are targeting the following ;
Table 1.1 Estimates Revenue
Title

Revenue goal of tourism

Estimates Number of visitors

Tourism Industry of Thailand in 2007

International market

Local market

increased 5 %

Increased 5 %

(Estimated revenue

(Estimated revenue

630,000 million baht)

407,600 million baht)

16 million baht

87.06 million baht

Source : Tourism Authority of Thailand, January 2007

During the first half of 2007 the Thai tourism is growing up due to year-end

2007, with foreign tourists traveled to Thailand totaled approximately 7.9 million, up 14
% from the prior year period.

However, Thai tourism was flat to undermine after 6 month from disturbance

events in the country when the meeting of the People's Alliance for Democracy (PAD)
has expanded and intensifying in late August. Governments have announced state
emergency in Bangkok area on 2 -14 September 2007, which severely affect tourism
industry. The governments of many countries alert their citizens to avoid travel to
Thailand and warning tourists who live in Thailand for the care by avoiding the visit in a
place that has gathered to protest for their security.

3

That situations are likely effect to market of foreign tourists to Thailand that
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was predict will be grow 10 % in July 2007 are likely to slow growth in August and fall
down markedly in September. Overall in the 3 quarter of the year 2007 are foreign
tourists traveled to Thailand totaled 3.4 million people, down 2 % from the prior year
period.

In October 2007 foreign tourist market continues to trend continued

slowdown in the rate 6 % by foreign visitors travel to approximately 1.1 million people
affected by events as the break of the meeting on October 7 in 2007 which are many
deaths and many injuries.

In November, the start into the tourism high season from Europe remote

markets. Market foreign tourists in Thailand are likely to adapt in a better direction but
the event blockade Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport by People's Alliance
for Democracy destroyed the tourism industry again. The Thai Airport company
announced the closing of from 2 to 26 November 2008. It ‘s hard to increase number of
foreign tourists

The People's Alliance for Democracy has stop closing Suvarnabhumi Airport

and Don Muang Airport on 3 December 2008 allows airport to begin service on 4
December 2008. The Suvarnabhumi Airport began its service in full funtional on 5
December 2008 which can solve the crisis go to - out in the air through Suvarnabhumi
Airport back to normal down.( www.positioning.com, 8 Dec 2008)

4

Summary figures tourists and foreign tourists has dropped following ;
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Table 1.2 International Tourist Arrivals To Thailand By Nationality At Suvarnabhumi
International Airport
Country of

2008

2007

2006

Nationality

Number

%Share

Number

%Share

Number

%Share

East Asia

4,437,694

44.00

4,792,955

46.22

7,622,244

55.15

Europe

3,109,286

30.88

3,072,113

29.62

3,490,779

25.26

The Americas

756,217

7.51

778,565

7.51

923,382

6.68

South Asia

663,731

6.59

663,889

6.40

631,208

4.57

Oceania

558,061

5.54

550,376

5.31

651,262

4.71

Middle East

444,230

4.41

415,303

4.00

392,416

2.84

Africa

98,614

0.98

97,285

0.94

110,511

0.80

13,821,802

100.00

Grand Total

10,067,833

100.00 10,370,486 100.00

Source : Immigration Bureau, Royal Thai Police.2008
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Figure 1.1 International Tourist Arrivals To Thailand By Nationality At Suvarnabhumi
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International Airport

Note : Primary Data Tourist Arrivals excluded Overseas Thai Updated :7/01/2009
/9.53 AM

Source : Immigration Bureau, Royal Thai Police.

Closing Suvarnabhumi Airport affect severely the confidence of security in

Thailand of foreign tourists, Most foreign tourists to avoid travel to Thailand in this
period until they feel confidence of travel safety, especially tourists markets in Asia such
as Japan, China and South Korea, where more sensitive to events that affect the safety
of life and property.
Kasikorn Research Center estimates in 2 cases, the first case that the
events back into normal situation. All parties help accelerate the building and restoration
of international confidence returned more quickly including activities of other attractions
to entice tourists to return to travel in Thailand. The business operators believe that

6

tourists will travel to Thailand, down just 13% or a total of only about 6.9 million people
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in the first half of year 2009. In the second half of visitors increased 18% or
approximately 7.1 million. In total year 2008 expects 14 million tourists. The number of
tourist in 2008 close to the number of tourist in 2008, and revenue from tourism into the
country increased about 5.16 billion baht. It increase 3%.

At the same time, if in second case the political unrest until year 2009 It will

be affect the image and confidence of the international countries. Will result in the first
half of year 2009 will be visitors to Thailand, down 20%, or approximately 6.3 million
people in the second half are foreign tourists, up 10%, or approximately 6.6 million.
Total year 2009 expected visitors to the country of about 13 million, down 7% compared
with year 2558 revenue from tourism will be approximately 4.6 billion baht, down about
8 percent.

Table 1.3 Estimates the percentage of tourist visitors in 2009.
Forecasting in 2009

Case of clam situation
Case of emergency
situation

Trend of Tourism
decrease in half year

Trend of Tourism
increase in half year

13

18

20

10

7
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Figure 1.2 Estimates the percentage of tourist visitors in 2009.

Source: www.positioning.com , 8 Dec 2551

The lack of political stability situation and global economic crisis are affect

tourism business. Private sectors and government have to prepare to break through this
critical. Particularly tourism urged the new government to reduce VAT to help operators
in the tourism industry and reduce the cost of landing aircraft for the airlines can
discount airline tickets to create incentives to encourage tourists to travel. The various
proposals of measures to assist private and public sectors to help tourism may also not
very clear because the new government has recently come to manage the political
system.
This educational research learn the Number of foreign tourists after the
events that occurred closing airport of People's Alliance for Democracy in the first half
of the year. During 2007 -2008 both public and private sectors to accelerate the
recovery image, security and confidence draw foreign tourists to return. To encourage

8

foreign tourists to the market to recover back to normal soon. The Program promotes
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tourism are tremendous, adjust the new marketing plan focus on Asia and the Middle
East. Create a new sales made package tour prices and savings are worth the money
to pay according foreign tourists behavior that trend to more cost saving.

These strategies are needed to do to reinvigorate the tourism industry can

survive in this crisis. Accelerate recovery in the tourism trade will result in tourists both
foreign or not. This study will be one part to showing the result following the objectives

1.2 Research Objectives

In this study, the following objectives will be required:

1. To study the personal characteristics of the respondents as the foreign-

tourists in Thailand

2. To study the level of the Thailand’s tourism industry promotion in the

point of view of the respondents as the foreign-tourists in Thailand.

3. To study the level of the foreign-tourists’ perception in term of the

political conflict situation in Thailand.

4. To study the level of the touring intention of the respondents as the

foreign-tourists in Thailand.
5. To study the level of the satisfaction of the respondents as the foreigntourists in Thailand.

9

6. study the dependence of the output variable, the touring intention of the
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foreign-tourists on the three input variables; the personal characteristics, the tourism
industry promotion, and the perception of the political conflict situation in Thailand.
To study the dependence of the outcome variable, the foreign-tourists’

1.3 Research Question

This study has determined the Satisfaction of Tourists in Bangkok, Kingdom

of Thailand.

Specifically, it has sought answers to the following

1. What is the profile of the respondents in terms of the following

DEMOGRAPHIC factors?

2. What is the level of the tourism industry promotions ?

3. What is the level of the perception of the political conflict situation in

Thailand?

4. What is the level of the touring intention of the foreign-tourists before

journey to Thailand ?

5. What is the level of the foreign-tourists’ satisfaction of Thailand?

6. Are the touring intention of foreign-tourists (before journey to Thailand)
influenced by the following;
i. the demographic factors,
ii. the tourism industry promotions, and
iii. the perception of the political conflict situation in Thailand?

10

7. Is the foreign-tourists’ satisfaction influenced by the output of the touring
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intention of foreign-tourists?

1.4 Scope of the Research

The research is an assessment of the tourism industry of Thailand. The

scope of the study will require only foreign-tourists who have been leaving Thailand at
Suvarnabhumi Airport around smoking area.

1. The focus of assessment is the profiles of foreign-tourists who had come

to Thailand in August 2009 in terms of gender, age, marital status, nationality, income,

educational attainment, number of visiting Thailand, budget for the trip, and number of
spending day in Thailand; the level of the tourism industry promotion namely, the public
sector by the tourism authority of Thailand and the private sector by the entrepreneurs;
their level of acknowledgement of the political conflict situation in Thailand along the
media and the sharing experience; their level of touring intention before journey to
Thailand along the business group of service, the business group of trading merchandise,
and the group of touring place; and their level of satisfaction.

2. The respondents are the foreign-tourists who came from the ASEAN

member countries such as Malaysia, Singapore, Vietnam; the East Asia such as China,
Japan, Korea; the Europe such as France, Germany, Spain; the America such as
Canada, Mexico, USA; the Latin America such as Argentina, Brazil, Paraguay; the
South Asia such as Bangladesh, India, Pakistan; the Oceania such as Australia, New
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Zealand; the Middle East such as Egypt, Israel, Saudi Arabia; and the Africa such as
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Nigeria, South Africa, Sudan.
3. The questionnaire is the main tool in gathering the data needed in this

study. Data to be gathered in the study have been analyzed using the following
statistical tools: Frequencies, Percentages, Mean, and Multiple Regression Analysis.

1.5 Expected Benefits of the Research

1. The Tourism Authority of Thailand (TAT) and Private sector or the

travelling business can use the research result about the perception of tourism
industry promotion use the media as a guide in choosing the most effective media.
2. The Tourism Authority of Thailand (TAT) and tourism related businesses

can use the research result about the touring intention of the foreign-tourists use to be
the way in tourism planning and development to meet the needs of tourists.

3. Tourism Authority of Thailand (TAT) and entrepreneurs use the research

result to be the way of improving performance in overseas markets more efficiently.

1.6 Operational Definition of Terms

The following terms are hereby defined as they are used in this study to
ensure a common frame of reference on their meaning:
Business Group of Service is influenced by input variables namely, the
Personal Characteristics, the Tourism Industry Promotions, and the Acknowledgement
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of the Political Conflict Situation. The Foreign-tourists’ Satisfaction is delivered by the
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Business Group of Service.
Business Group of Trading Merchandise is influenced by input variables

namely, the Personal Characteristics, the Tourism Industry Promotions, and the
Acknowledgement of the Political Conflict Situation. The Foreign-tourists’ Satisfaction is
delivered by the Business Group of Trading Merchandise.

Group of Touring Place is influenced by input variables namely, the

Personal Characteristics, the Tourism Industry Promotions, and the Acknowledgement
of the Political Conflict Situation. The Foreign-tourists’ Satisfaction is delivered by the
Group of Touring Place.

The Foreign-tourists’ Satisfaction is defined as the satisfaction of foreign-

tourists that is the core objective of the Thailand’s tourism industry. This core objective
cannot be accomplished without considering the context of touring climate.

Tourism Industry Promotions is defined as a part of the marketing mix to

improve the Thailand’s Tourism Industry in term of two actors, the public sector and the
private sector.

Public Sector is defined as the Tourism Authority of Thailand which the

respondents are ability to provide the instruction, guiding, consulting, motivation, and
promotion including the public relations.
Private Sector is defined as the entrepreneurs of Thailand’s tourism industry
which the respondents could be provided the channel of service and goods in Thailand
touring trip.

13

Perception of the Political Conflict Situation is defined as a threat of
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Thailand’s Tourism Industry about closing airport of People's Alliance for Democracy
And the governments have announced state emergency in Bangkok area on 2 -14
September 2007 affect severely the confidence of security in Thailand of foreign
tourists. It categorized as two major channels of foreign-tourists’ perceiving namely, the
media and the sharing experience .

Media indicates level of the perception of the political conflict situation in

diversified channel such as television, radio, news paper etc.

Sharing Experience indicates level of the acknowledgement of the political

conflict situation by sharing information with other people.

Dr is defined as the tourist decision of rate use to indicate level of the

perception their opinion.

Age indicates the chronological age of the respondent measure in years.

This is being categorized into early adulthood stage (18 - 30 years old), middle
adulthood stage (31 - 40 years old), adulthood stage (41 - 50 years old), and late
adulthood stage (over 51 years old).

Nationality indicates the homeland of respondent in term of the country

group. The foreign-tourist as respondent is identified as the following: ASEAN such as
Malaysia, Singapore, Vietnam; East Asia such as China, Japan, Korea; Europe such as
France, Germany, Spain; America such as Canada, Mexico, USA; Latin America such
as Argentina, Brazil, Paraguay; South Asia such as Bangladesh, India, Pakistan;
Oceania such as Australia, New Zealand; Middle East such as Egypt, Israel, Saudi

14

Arabia; Africa such as Nigeria, South Africa, Sudan.(

Immigration Bureau, Police

Department 2007)
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Income refers to the earning of respondent a year in his/her country namely,

0 - 50,000 USD per year, 50,001 - 100,000 per year, 100,001 - 300,000 per year, and
Over 300,000 a year. (Office of Academic Services of Burapha University.2005)
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CHAPTER II

THE LITERATURE REVIEW

In this chapter, the researcher has studied not only theories, doctrines, concepts,

and fact information but also studied the researches related to the approach. The concepts,
the fact information, and the related researches have been reviewed along the following:
2.1 Concept of Tourism Industry

2.2 Demographic Factors

2.3 Service Marketing Mix

2.4 Thailand Tourism Strategy

2.5 Impact Political Conflict Situation in Thailand on Thailand Tourism industry

2.6 Concept of Perception

2.7 Concept of Decision-Making Process
2.8 Concept of Satisfaction

2.9 Perspectives on Tourists’ Satisfaction with a Destination
2.10 Basic elements of tourism
2.11 Related Researches

2.12 Conceptual Framework
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2.1 Concept of Tourism Industry
An Integrated Model of Tourism, Cook, Yale, and Marqua (1989) have

contributed their tourism model, notice its open nature and hoe each of the segment is
related to the others. This model will begin the study of tourism by looking at travelers
(tourists) who serve as the focal point are three large bands containing several
interdependent groups of tourism participants and organization. Individual tourists may deal
directly with any of these tourism service suppliers, but they customarily rely on the
professional services provided by tourism promoters shown in the first band of model,
Tourism promoters, such as travel agencies and tourist boards, provide information and
other marketing services. The next band of model is the key tourism suppliers who provide
transportation, accommodations, and other services required by travelers. Tourism

suppliers may provide these services independently, they may compete with each other,
and in the same times, they may work together for example, airline, bus, railroad, cruise

ship, and car rental companies may compete individually for a traveler’s business. Hotels
and resort may also compete against each other for the same traveler’s patronage, yet
cooperate with transportation providers to attract tourists to a specific location. Service

provides representing all segment of the tourism industry may often work together to
develop promotional packages designed to attract tourists to destinations. How closely
these individuals and organizations work together is ultimately influenced by the forces
shaping the fact of tourism activities. As the model shows, the tourism industry does not

17
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operate in a vacuum. All of the participants, either individually or as a group, are constantly
responding to a variety of social/culture, political, environmental and economics forces.
These forces may range from subtle changes, which are noticeable only after many years,
to more dramatic changes, which have immediate and visible impacts (Cook, Yale, and

Marqua, 1989).

2.2. Personal characteristic factors

This study seeks to account for the effects of age of the respondent, gender,

education, occupation level and income seriously considered by the respondents on the

amount of search.
Age

Consumers of different are groups obviously have very different needs and

wants. Although people who belong to the same age group differ in many other ways, they
do tend to share a set of values and common cultural experiences that they carry
throughout life (Natalie Perkins, 1993).
Gender

Within every society, it is quit common to find products that are either
exclusively or strongly associated with the members of one sex. Sex roles have important
cultural component. It is quite fitting to examine gender as a sub-cultural category (Kanuk
Schiffman, 1997)

18
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Marital Status
Person's marital status describes their relationship with a significant other.

Some common statuses are consist of single - a person who is unmarried or unattached to

someone; married - a couple who lives together and is bounded by a contract before the
state or the church with legal age; separated - one of the couples are not living with them,
not in the household; divorced – they are not living together with legal; widowed - a person
whose spouse is dead; engaged, annulled, cohabitating - a couple that is attached yet
unmarried with each other (Kanuk Schiffman, 1997).
Education

Education levels vary substantially among regions of a nation and affect

considerably on need and wants of each region (Proctor, 1996).

A higher level of education can be expected to increase the amount of search,

as educated people are more likely to engage in more meaningful search for information,

thereby contributing to a higher level of search (Kiel and Layton, 1981; Marvel, 1976;
Newman and Staelin, 1971; Schaninger and Sciglimpaglia, 1981; Sharir, 1974).
Income level

The effect of wage rate on search is less clear. While one may assume that the
higher the hourly wage rate, the less search one can expect owing to the greater
opportunity costs of search, the opposite may also be true. Studies have shown that lower
income consumers are less efficient shoppers owing to a lack of search resources or a

19
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lower ability to process information in the search rather than a lack of motivation to search
(Andreasen, 1975; Goldman, 1976; Sturdivant, 1973).
Occupation

Actual physical possession or use of a dwelling or piece of land. Occupation

exists only where it is recognizable as such, and where the occupant has a sufficient
measure of control that prevents interference from strangers. Or usual or principal
business, calling, trade, or work a person is engaged in earning a living (Proctor, 1996).
Occupation are official designation of an employed or self-employed person,

such as architect, doctor, engineer, or manager (Andreasen, 1975).

2.3. Service Marketing Mix ( 7 ‘P)

The marketing mix is the combination of marketing activities that an

organization engages in so as to best meet the needs of its targeted market. Traditionally
the marketing mix consisted of just 4 Ps. The additional Ps have been added because

today marketing is far more customer oriented than ever before, and because the service
sector of the economy has come to dominate economic activity in this country. These 3
extra Ps are particularly relevant to this new extended service mix. The three extra Ps are:
People, Process and Physical Evidence as following (Christopher Loveluck, 2004).

20
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Product Elements
Manager must select the features of both the core product either a good or a

service elements surrounding it, with reference to the benefits desired by customer and
how well competing products perform. In short, we need to be attentive to all aspects of the
service performance that the potential to create value for customers (Christopher Loveluck,

2004).

Place and Time

Delivering product elements to customers involves decisions on the place and

time of delivery, as well as on the methods and channels used .Delivery may involve

physical or electronic distribution channels used. Delivery may involve physical or electronic
distribution channels or both, depending on the nature of the service being provided .Use of

messaging services and the Internet allows information-based services to by delivered in
cyberspace for retrieval where and whenever it suits the customer .Firm may deliver service
directly to customers or through intermediary organization, such as retail outlets that
receive a fee or a percentage of the selling price, to perform certain tasks associates with
sales, service, and customer contact. Speed and convenience of place and time for the
customer are becoming important determinants in service delivery strategy (Christopher
Loveluck, 2004).

21
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Promotion
Sale promotion is a range of tactical marketing techniques designed within a

strategic marketing framework to add value to a product or service in order to achieve
specific sales and marketing objective (Brassington and Pettitt, 2000). The promotion mix is
the direct way in which an organization attempts to communicate with the various target

audiences.

1. Advertising

Advertising is defined as a marketing communications element that is

persuasive, non-personal, paid for by an identified sponsor, and disseminated through
mass channels of communication to promote the adoption of goods, services, persons, or
ideas (Spandler, 1987 : p.20).

2. Direct marketing

Advertising is defined as a marketing communications element that is

persuasive, non-personal, paid for by an identified sponsor, and disseminated through

mass channels of communication to promote the adoption of goods, services, persons, or
ideas (Fill, C., 1999).

3. Personal selling
Personal selling can be defined as an interpersonal communication tool which
involves face to face activities undertaken by individuals, often representing an
organization, in order to inform, persuade or remind an individual or group to take

22
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appropriate action, as required by the sponsor’s representative (Fill, C., 1999).
4. Sales promotion

Sales promotion includes communications activities that provide extra value or

incentives to ultimate customers, wholesalers, retailers, or other organizational customers
and that can stimulate immediate sales. Sales promotion is a range of tactical marketing
techniques designed within a strategic marketing framework to add value to a product or
service in order to achieve specific sales and marketing objectives (Brassington and Pettitt,
2000).

Information sources

Information sources are divided into two majors’ types, each types in turn falls

into some major smaller types. This division is based on idea of Philips Kotler, Swee Hoon
Ang, Siew Meng Leong, and Chin Tiong Tan (1994).

Marketers are interested in understanding the consumer behavior of the family

because it is considered the most important decision making and consumption unit (Assael,
1998).

1 Personal sources: family, friends, neighbors, acquaintances.

2 Commercial sources: advertising, salespersons, dealers, packaging,
displays.
3 Public sources: mass media, consumer-rating organizations.
4 Experiential sources: handling, examining, using product.

23
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Price and Other User Outlays
This component addresses management of all the outlays incurred by

customers in obtaining benefits form the service product .Consequently ,services marketing
strategy is not limits to the traditional pricing tasks of determining the selling price to
customer s ,setting margin for any intermediaries ,and establishing credit term .Marketers
must understand and ,where feasible, seek to minimize other outlays that customers are
likely to incur in purchasing and using a service ,Theses outlays may include additional
monetary costs (such as travel expense to a service location), time expenditures ,unwanted
mental and physical effort ,and exposure to negative sensory experiences (Christopher
Loveluck, 2004).

Physical Environment

The appearance of buildings, landscaping, vehicles, interior furnishing,

equipment, staff member signs, printed materials, and other visible cues all provide tangible
evidence carefully, as it can have a profound impact on customers’ impressions.
(Christopher Loveluck, 2004).
Process

Creating and delivering product elements to customer require the design and
implementation of effective processes. A process is the method and sequence of action in
the service performance .Badly designed processes often lead to slow bureaucratic, and
ineffective service delivery, and result in dissatisfied customers, Similarly, poor process

24
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make it difficult for front-line staff to their jobs well, resulting in low productivity and
increased likelihood of service failure (Christopher Loveluck, 2004).
People

Many service depend on direct interaction between customers and a firm’s

employee .The nature of these interactions, such as getting a haircut or talking to a call
center staff strongly influences the customer’s interaction with front-line staff, and
successful service firm devote significant effort to recruiting, training, and motivating
(Christopher Loveluck, 2004).

2.4. Thailand Tourism Strategy

TAT communicate by media to tourists in the country and around the world to

reinforce its brand image and make the tourists beliefs that the year 2552 a year cost to

pay to travel to Thailand. TAT will also focus on continuing operations last year because the
strategy in international markets are following ;

2.4.1 Strategy to strengthen the brand “Thailand” offering by media that

highlights is Thai smile which create smile of visitors when they visit to Thailand. Thailand
have happiness products to offer throughout the year with the campaign “Amazing
Thailand” which emphasizes image “value” of Thailand brand through various media access

to visitors worldwide with the global media through channels such as National Geographic
television and local media (in market) such as advertising in the stadium, Body buses /

25
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taxis, Billboard. Tat also invites the World Writers Association to do the Annual Meeting in
Thailand to write articles about tourist destinations of Thailand, to publish abroad.

2.4.2 Expansion Quality market Group strategy: to increase cost of visitor per

each travel. It will focus on high purchasing power market as high-income groups and

special interest market segments. TAT focus on building cooperation with marketing
partners, both in and outside the tourism industry to offer quality products to support the
brand on specific target groups such as wedding a way of Lanna Thailand, International
sports management (New York / Golf), organizing shopping in luxury department,
Organizing adventure travel in different sources, etc. and join groups to offering such as
Luxury Mart, Golf Mart, etc.

2.4.3 Marketing strategies to protect Leisure visitors market: to maintain base

visitors coupled with expanding new markets (First Visitors), both in the same market area
and potential new market area in the crisis. It is very important to create loyalty and
relationship management with existing customers. As well as stimulate the strength of the

worthy cost to pay money through the presentation “Amazing Thailand Card”, which is
“Value Card” used as a discount Thai product / Thai service discounts both foreign and
domestic . And it continued relationship through the Web Blog Update or send products
through E-mail Blast to members, etc. It also has a set of advertising “ let take a break
come to Thailand” by presenter who is very famous “Nichakhun”.

26
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For the near term, such as Northeast Asia and ASEAN will be turning the world
energy crisis is an opportunity to capture the market. By creating the image of Thailand as
a tourist attraction for pleasure (Holiday Breaks Destination) with presentation of tourism
activities in 3 days 2 nights in program 72 Hours in Thailand as a gimmick that will create
incentives to travel in the short term. Before extending the stay of the visitors extended day
offering a variety of additional activities.

In addition, the Green Season was promoted continuously. The Green Season

Special Package in conjunction with airlines and alliances including Road Show organized
into new cities where potential markets such as China, Russia, India, Philippines, Vietnam,
etc., about 14 times to expand new customer base.

2.4.4 Building capabilities and strategic ability to compete: by emphasizing the

benefits of modern techniques in such widespread access to tourist attractions via Internet
TV in Australia and Germany in style animation data via Web pages. As well as create a
web site in the TAT as a connection point between the United States with tourist operators
in Thailand. (E-Marketing).

TAT cooperate with the American tourism business magazine prepared “

Thailand Travel Planner” guide book to provide information to be useful for the promotion of
Thailand. The information will be in the form of digital documents and can download that
make tour company can take advantage. And Thai entrepreneurs release to the TAT
website to be a channel for operators in through the entrepreneurs in U.S. market directly.
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Projects Thailand Ecademy (E-Learning) will be create a system of learning about Thailand
through the website for entrepreneurs.

TAT will be expanded to open new offices in 3 place to enhance market access

in emerging high potential. It will be focus on near-term include Shanghai office and the
office of Kunming in China and offices in Mumbai, India (Tourism Authority of
Thailand.2009). Present campaign "Amazing Thailand" and 7 Main Categories (7 Wonders
of Amazing Thailand) in overseas markets

01 Thainess : The World’s Friendliness Culture

02 Treasures : Land of Heritage and History
03 Beaches : Sun Surf and Serenity

04 Nature : The Beauty of Natural Wonders

05 Health & Wellness : The Beauty of Wellness and Wellbeing
06 Trends : Your Senses with Unique Trends as shopping
07 Festivities : The Land of Year Round Festivities
(Tourism Authority of Thailand.2009)

TAT expansion campaign “ Amazing 7 wonder” to be 1 year TAT expansion

campaign “ Amazing 7 wonder” to be 1 year to attract international customers, even the
Amazing Tech Green global, warming and reduce production volunteer trips back to the
natural world, the sale of waste storage plant trees Tour clean. TAT went to Africa to do
road show at the end of June 2009, with 20 private companies such as tourist Mo Asia,
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Siam Express ETC, Imperial Group. Royal Cliff Pattaya. Kala boutique resort Samui.
Receive interest from the travel wholesale of Africa to trade with Thailand over 100 (June
30 2009 Pachachadtoorakit).

2.5. Political Conflict Situation in Thailand effect on tourism industry

The political conflict was governed by the difference of their political ideologies.

the struggle for ideologies or thought systems, still be one of the key conflicts in Thai
society for example, the fight for right, freedom, equality, and fairness in society, including
opinions about nation, religion and the royalty (Pornate Peungloung.2005)

In this study the researcher focus on 2 majors situation.There are Closing 2

Airport Don Muang domestic airport and Suvarnabhumi Airport ,and Thai government

announced state of emergency

Thai tourism has been slow to undermine the second half from disturbance

events in the country. When the meeting of the alliance has expanded and intensifying in

late August. Governments have announced state of emergency in Bangkok area on 2 -14
September 2551, which severely affect tourism environment. Because governments of
many countries alerts their citizens avoid travel to Thailand. And warning tourists who stay
in Thailand avoid visit in a place that has gathered to protest for security of foreign tourists.
The news agencies publish it. Thai authorities reportedly shut down a second Bangkok
airport early today after it was overtaken by antigovernment protesters.The Don Muang
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domestic airport, which had been accepting some flights diverted from the previously
overrun Suvarnabhumi Airport, a busy regionalhub, was closed because officials feared that
protesters who stormed the terminal building late Wednesday might harm passengers and
aircraft. (November 27, 2008 Los Angeles Times)

The situations are likely consequences to foreign tourists market to Thailand

grew 10 per cent in July 2007 are likely to slow growth in August. And fall down markedly
in September. Overall in the 3 quarter of the year 2007 are foreign tourists traveled to
Thailand totaled approximately 3.4 million people, down 2% from the prior year period. In
October 2007, foreign tourist market continues to trend continued slowdown in the rate 6 %
as the impact of the events to break a rally on October 7, 2551, which led to the deaths
and many injuries.

In November, start the high season of tourists travel from remote markets in

Europe. Market foreign tourists in Thailand are likely to adapt in a better direction. But the
event blockade Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport by Alliance People, the
company Thai Airport Co., Ltd. announced the closing of from 2 to 26 November 2007. It is
hard to bring the tourist back. But the alliance has gathered and break the back area of
Suvarnabhumi Airport and Don Muang Airport on December 3, 2007 allows airport to begin
service on December 4, 2007, while the Suvarnabhumi Airport began its service in full
funtion on December 5, 2007, which can solve the crisis go to - out in the air through
Suvarnabhumi Airport. The situation back to normal down. However, most foreign tourists
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still avoid travel to Thailand in this period until they are confidence in their safety. Especially
tourists from near-term markets in Asia are Japan, China and South Korea, where more
sensitive to events that affect the safety of life and property.

Suvarnabhumi Airport, close to the situation affect severely the confidence of

security in Thailand among foreign tourists of the Kasikorn Thai Research expect Market

foreign tourists in Thailand are likely to fall sharply in late November continuing until the
end of the year. Foreign visitors traveled to Thailand, down 30 % and 60 % in the month of
November and December 2007 respectively.

When compared with previous estimates in the violent incident in the second

half. The visitors are expected to increase 8 %to approximately 15.6 million people and
generate income in travel to countries increased 9 % to approximately 600,000 million baht,
and then find that events unrest in the country, which intensified in late August and

continued until last December. Likely result in foreign tourists traveled to Thailand dropped
from the original estimate before the event about 1.7 million people and loss of tourism
revenue of approximately 100,000 million baht.

Operators in the tourism sector and related services were shock. Group tours

are canceled. Impact is a circle to other businesses, business resort hotel, souvenir shop
selling food restaurants, entertainment and tour guiding business, business services,
including transportation. The Thai Hotels Association accept that events after the close of
the Suvarnabhumi Airport. Booking of the tourist hotel is only about 20-25% from the
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previous high of only 80-90%. New bookings are zero and that usually in the high season
must stay at least 70%. If situation has not better. Believe that income entrepreneurs will
continue to decline which effects followed inevitably have to reduce the number of
employees or may need to close down the business, lay off, which is increased the number
of unemployed. Including income of country must fall down and affect the overall economy

of the country as well. Travel Industry Council of Thailand estimates that next year tourism
industry will growth rate lowest in Asia. (http://www.khum.net/news-read/1047639)
2.6 Concept of Perception

Perception is a process of each person classifies information in order to imagine

the picture (Sererat, 1991 : 51) or process of understanding of each person which depend
on internal factor such as belief, experience, necessary and emotion as well as external
characteristic of stimulate perception. Perceptions which come from the 5 senses were

used to set the difference of marketing strategies in order to generate better perceptions.
The processes of perception are consist of (1) selective exposure, (2) selective attention,

(3) selective comprehension, and (4) selective retention (Sererat, 1991 : 52)

Kreitner and Kinicki (2001) stated that perception is a cognitive process that

enables us to interpret and understand our surrounding. Recognition of objective is one of
this process’s major functions. Perception is the process of interpreting the messages of
our senses to provide order and meaning to the environment. Perception helps sort out and
organize the complex and varied input received by our senses of sight, smell, touch, taste
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and hearing. People frequently base their actions on the interpretation of reality that their
perceptual system provides, rather than reality itself. Perception has three components- a
perceiver, a target that is being perceived and some situational context in which the
perception is occurring. Each of these components influences the perceiver’s impression or

interpretation of the target. The perceiver’s experience, needs and emotions can affect his
or her perception. Perception involves interpretation and the addition of meaning to the

target and ambiguous targets are especially susceptible to interpretation and addition.

Every instance of perception occurs in some situational context, and this context can affect
what one perceives (John, 1996). Fosiam and Monteiro (2004) studied perceptions of Indian

restaurants in America. The research was presented the important factors which consist of
demographics such as age, gender education etc, and quality of food, taste of food,
hygiene, cleanliness and price. The results were found that the customers are interested in
high quality food and service. Moreover, they suggested that a lack of consistency and
professionalism in both the food and services were significant barrier to positive word of
mouth as well as repeat and referral patronage.

As mention ,Perception of political conflict situation in Thailand of foreign-tourist

that can percept in 2 group which are Media and sharing experience
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2.7 Concept of Decision-Making Process
Douglas J. Dalremple and Leonard J. Parsous (2000) display the decision-

making process under a model of five steps: first of all, recognition of problem of need;
second of all, search for alternatives and information; third of all, buyer’s evaluation of
alternatives; fourth of all, purchase; and the last one is post purchase behavior. Neol Capon
and James M. Hulbert (2001) also withdraw a simple model of the customer decision
process as the model of Douglas J. Dalremple and Leonard J. Parsous (2000). The model
can encompass such widely different processes. It anticipates five distinct stages such as
problem recognition, information acquisition, and evaluation of alternatives, choice and post
purchase processes. Tony Proctor (1996) has disclosed the decision making process as a
complex process of five steps, including problem recognition, information search, evaluation
of options, purchase decision, and post purchase behavior. This process is takes places

inside the buyer’s head, which difficult to observe exactly how choices are made. However,
William D. Well and David Prensky (1997) viewed the buying decision process only into four

stages: the first one is need recognition, the second one is search for alternatives, the third
one is evaluate alternatives and the last one is product choice.
2.7.1 Recognition of Need and Problem

The buyer decision process tart with problem recognition Douglas J. Dalremple
and Leonard J. Parsous (2000). This problem occurs when people perceive a difference
between he or she has and what he or she would like. Problem recognition can be
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awakened by information on past experiences stored in memory, basic motives of cues
from reference groups. Motives are enduring predisposition toward specific goals that both
start and direct behavior. Problem recognition also can be activated by and outside stimulus

such as advertising. However, not every difference between actual condition and the ideal

state will lead to purchase. Threshold differences must be exceeded before making
decision is stated. Buyers will often put up with minor inconveniences for a long time prior
to actually becoming aware of their need and starting to search for a solution.
2.7.2 Search for alternatives and information

Once buyers become aware of their needs, the next step in the decision

process is to gather information on products and alternative solutions to the customer’s
problem (Douglas J. Dalremple and Leonard J. Parsous, 2000). The search normally starts
when buyers conduct their memories for information that might solve their current problem.
Previous experiences of the buyers with similar merchandise can be disclosed to see what
product solution worked in the past. Memory can also be consulted for recommendations of
friend, articles, and advertisements. If memory does not provide enough, buyers start to

consult outside sources of information. These included both market-oriented sources such
as reading newspaper ads and talking with salespeople and non-marketing sources such
as articles in magazine and newspapers of discuss with his or her friends, on a radio or TV
set, or read trade journals and be close enough to visit and talk with dealers. After the
buyer is exposed to market information, some of the data sent directly to memory where it
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is processed for decision-making.
2.7.3 Buyer’s Mental Evaluation of Alternatives

The evaluation phase of the customer decision model is the most complex and

the least understood part of the process (Douglas J. Dalremple and Leonard J. Parsous,
2000). A great many factors influence individual decision making, and it is difficult to
observe what is going on inside the buyer’s head. Sometimes evaluation occurs as a buyer
is searching for information. In other cases, evaluation take place after the search process

is complete. The first stage involves a comparison of the data with the buyer’s evaluative
criteria. The buyer asks whether various brands would deliver the benefits sought in the

product. These beliefs are stored in memory and tell the buyer the results of different

purchases based on the evaluative criteria. Therefore, the marketers should view the
buyer’s evaluate criteria as a given and learn to adapt your product, price, promotion, and
distribution elements to these key buying determinant. Pre-purchase alternative evaluation
can be defined as a process by which a choice alternative is evaluated and selected to

meet consumer needs (James F. Engel, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard, 1995).
2.7.4 Purchase Decision

Once consumers have picked a product alternative, the next step in the
behavior model is to complete the purchase (Douglas J. Dalremple and Leonard J. Parsous,
2000). The purchase part of the transaction is influenced by the buyer’s intention and other
special conditions that exist in the marketplace as the brand that customers want to buy is

36

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

out of stock, they have to buy another; or as the brand customers intend to buy is too
expensive, so they buy another alternatively. A number of other in-store can influence
purchase decisions. In-store displays are another special condition that influences buyer

choice. A special price at the store level is also a strong inducement to get customers to
switch brand. Purchase is the fourth major stage in the model of consumer decision
process. However, purchase requires a decision making process of its own. Several major

issues must be contended with in the process of purchase: the first is whether to buy; the
second is when to buy; the third is what to buy; the fourth is where to buy; and last is how
to pay (James F. Engel, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard,1995).
2.7.5 Post Purchase Behavior

After purchasing the product, the customer will experience some level of

satisfaction or dissatisfaction. The consumer’s satisfaction of dissatisfaction with the product
will influence subsequent behavior. If the consumers are satisfied, they will exhibit a higher
probability of purchasing the product again. If they dissatisfied, the customers respond

differently such as complain to the company, go to a lawyer, or complain to others, stop
using products and so on (Philip Kotlor, Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong, and Chin Tiong
Tan, 1994)

2.8 Concept of Satisfaction
Visitors’ satisfaction has long been a major goal of tourism resource
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management, and as such has been one of the most studied indicators of quality in tourism
(Williams, 1989 cited in Whisman et al., 1998).

With the concept of satisfaction being interpreted differently by each individual,

the definitions given are quite varied. Most academicians’ definitions involve a comparison
between expectations and experience (Petrick et al., 2002). Past research has
operationalized satisfaction at both the overall satisfaction and attribute satisfaction levels.
Attribute satisfaction has been defined as “the consumer’s subjective satisfaction judgment
resulting from observations of attribute performance” (Oliver, 1993 cited in Petrick et al.,

2002). It is imperative to maintain a distinction between attribute satisfaction and overall
satisfaction since the overall satisfaction is based on the overall experience, not just
individual attributes (Spreng et al., 1996 cited in Petrick et al., 2002). In this research,
however, efforts will be shown to apply only the attribute satisfaction analysis. Information
satisfaction (Spreng et al., 1996 cited in Petrick et al., 2002) is another major antecedent of
overall satisfaction.

According to them, consumers form expectations about a destination from

several sources of which particular interest to the tourism professional are those
expectations controlled through marketing. For instance, if a customer is told that a
destination will provide certain amenities (e.g. has an indoor swimming pool) and this
attribute is negatively disconfirmed (not there in reality or very bad quality), then the
consumer is likely to be dissatisfied. In other words, the expectations that the consumer
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developed from the information source has been negatively disconfirmed.
As described by Oliver (1980), expectancy-disconfirmation theory consists of

two sub-processes having independent effects on customer satisfaction: the formation of
expectations and the disconfirmation of those expectations through performance
comparisons. Expectancy-disconfirmation theory holds that consumers first form
expectations of products or services performance prior to purchase or use.

Subsequently, purchase and use contribute to consumer beliefs about the

actual or perceived performance of the product or service. The consumer then compares
the perceived performance to prior expectations. Consumer satisfaction is seen as the
outcome of these comparisons (Clemons et al., 1992). Moreover, a consumer’s
expectations are:

1. Confirmed when the product or service performance matches prior

expectations.

2. Negatively disconfirmed when product or service performance fails to match

expectations, and

3. Positively disconfirmed when perceived product or service performance

exceeds expectations.

Dissatisfaction comes about when a consumer’s expectations are negatively
disconfirmed; that is the product or service performance is less than expected (Churchill et
al., 1982). However, Latu et al., (2000) argued that expectancy-disconfirmation model is
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incomplete since it lacks consideration of the importance of the attribute to the customer
(visitor). He then goes on to explain how useful the method is for prioritizing attributes by
using the importance mean for each attributes. Fick and Ritchie (1991) described that
perceptions of quality were formed when a product (service) performed at or above the
level that a consumer expected. Some tourism researchers (Cai et al., 1993) have primarily

thought that the quality perceptions originate purely from encounters with the service
infrastructure. Later the findings of Gotlieb, et al., (1994) in consumer settings, found that

both service infrastructure and destination environmental of a destination played significant

roles in determining quality and perceptions of the product. Therefore, these findings

support the statement that both destination environment and its service infrastructure affect

tourists’ perception of a destination. Further, in recent research, satisfaction in tourism
context has been conceptualized and measured as a function of the multiple satisfactions
derived from a spectrum of specific, separate experiences elements (Peterson, 1974; Ditton
et al., 1988 cited in Whisman et al., 1998). The importance to identify a measure consumer
satisfaction with each attribute of the destination is needed because the satisfaction or
dissatisfaction with one of the attributes leads to satisfaction or dissatisfaction with the
overall experience (Pizam et al., 1978).

2.9 Perspectives on Tourists’ Satisfaction with a Destination
Johnson, et al., (1995) have distinguished between two different general
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conceptualizations of satisfaction: transaction-specific satisfaction and cumulative
satisfaction. The former is concerned with “satisfaction as an individual, transaction specific
measure or evaluation of a particular product or service experience” (Johnson, A. et al.,

1995). Cumulative satisfaction, on the other hand, is “a cumulative, abstract construct that
describes customer’s total consumption experience with a product or service” (Johnson, A.
et al., 1995). As a customer’s overall evaluation of the purchase or consumption
experience, cumulative satisfaction is the most relevant conceptualization when the focus is
on the tourist’s evaluation of their overall experience at a destination. This is sometimes
referred to as market-level satisfaction (Foster, 1998). The literature suggests that
satisfaction measurement must be treated differently at these two levels of abstraction.
Moreover, when considering consumer satisfaction with their consumption experiences, a
major distinction has been made between the consumption of goods and services
(Lovelock, 1991). Measures of satisfaction are not the same for these different consumption
experiences, largely because of the role of the consumer in the service encounter (Foster,
1998). It could also be argued that tourism is a ‘special’ service in that, like recreation or
education, it is largely self-produced (Williams, 1988). The individual plays a central role in

determining the experiences achieved and the benefits derived.

The ‘special’ nature of tourism can be understood by adopting the behavioral
perspective first developed within the recreation and leisure literature. This literature
demonstrates the value of perceiving recreation as activity that creates experiences which,
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in turn, result in benefits for the individual (Driver and Tocher, 1970; Mannel and Iso-Ahola,
1987). This created a focus on the factors which determine the quality of those experiences
and the benefits derived. Measurement of satisfaction has therefore involved an
assessment of whether the experiences have resulted in the desired benefits sought by the
individual. In his seminal paper (Wagar, 1966 as cited in Foster, 1998) suggested that the

quality of recreation experience depends upon how well desired outcomes are realized.
Satisfaction is therefore more a function of the needs and interests of the individual than
the attributes and characteristics of the service provided.

These ideas have gradually become the basis of the conceptualization of the

tourist experience and informed much of the work about tourist motivations and
expectations (Crompton and Love, 1995; Ryan, 1995). Therefore tourist experiences can be
regarded as the result of an active endeavor by the individual to create a situation in which
to achieve satisfaction. It is this active involvement of the individual in the creation of his or
her personal experiences that needs to be acknowledged (Foster, 1998).

Drawing on the consumer literature, it is too easy to assume that the outcomes

of the tourist activity are solely the creation of the tourist operators/industry (Foster, 1998).

However, it is perhaps more enlightening to adopt a ‘transactional perspective’ outlined in
the recreation literature (Foster, 1998). Here, the tourist “actively creates the recreation
(tourist) experience, through a transaction with the physical and social setting, including
what the recreationist (tourist) brings to the process in terms of history, perceptions,
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companions, skills, equipment, identities, hopes and dreams” (Williams, 1988 : p.432). With
this perspective, more emphasis is placed on the behavior of the individual and their role in
creating the experience. Not all the responsibility for creating high levels of satisfaction
rests with the service deliverer (Foster, 1998).

With this in mind, (Crompton and Love, 1995) make a distinction between

quality of opportunity and quality of experience (cited in Foster, 1998). “Quality of

opportunity” is defined as quality of the attributes of a service that are under the control of

a supplier. Evaluation is concerned with judgments about the performance of the leisure
opportunity supplier. In contrast, quality of experience involves not only the attributes
provided by a supplier, but also attributes brought to the opportunity by the visitor or
recreationist. Quality of experience is a psychological outcome or emotional response.
Satisfaction is measured by how well leisure activities are perceived to fulfill the basic
needs and motives that stimulated the idea to participate in the activity” (Crompton and

Love, 1995 : p12).

2.10 Basic elements of tourism

Basic elements of tourism can also affect the willingness to travel different to
that in this research has applications in the satisfaction survey of visitors.
1. Attraction , the natural attractions, a beautiful impression of the nature such
as Bay, islands and natural beauty, etc. This is what attracts people to travel to places such
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travel Under 2 condition
1.1 Place that is interesting attractions of the place, beautiful place, famous

place.

1.2 Interesting places, location of events is very interesting and also other

factors Involved, such as culture, which may be expressed in the form of religion, places of
historical importance, people's lifestyle, tradition in past and present.

One of the reasons people have to travel to visit friends and relatives and

friends. And want to experience local people.

Entertainment places tourists want to travel because travel is for leisure

entertainment. Entertainment not only mean expensive places of amusement at night. It

may mean Zoo Park Stadium, etc. (Mill, 1990: 22)
2. Facilities

2.1 Accommodation is important that tourists want to travel to rent

accommodation in the tourist temporarily.If accommodation is comfortable. Will be part of

ลิข

the impression that tourists in the way of modern tourism.

2.2 Food and Beverage. Visitors will spend for food and beverages than

usual. Therefore essential to be ready to meet the needs of tourists in the food and

beverage.
2.3 Service location service is a key factor for tourism as one of the shop,
souvenirs, recreation facilities, etc. It is very important in facilitating a convenience to
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visitors. Tourist services must be organized enough. And such activity must be safe for
tourists also like to climb rock climbing, snorkel over coral, swimming, sailing, etc.. These
activities have attracted tourists. That can make job creation and income distribution to one
another by local people.

2.4 Transportation Travel caused by the tourists to travel to places that are

different in tradition weather, and terrain. To new experience from the original experience.

So transportation is important in bringing tourists to tourist destinations fast, easy and
safety. Travel comprises 3 features include air travel, such as aircraft. Travel through water,
such as ships. And travel overland transportation vehicles such as rail cars, etc.

2.5 Hospitality is very important. The visitors want to return because of the

impression in people's hospitality more than the natural attractions, so service providers
need to recognize the importance of this factor.

Elements of the concept of tourism is a concept that can explain the issues of

Marketing Communications for Tourism. Demand in tourism as well as variables measuring

ลิข

satisfaction to tourists.(Sasipol Rodpinyo,2006)

2.11 Related Researches

Tourists’ prediction of service attributes comes from several sources. One of
them is image, image of destination. Image of Thailand or Bangkok effect image of
destination, such as Phuket, another famous destination in Thailand. Image has relationship
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with selecting destination by tourists. This makes tourists select destination which has
desired attributes. The desired attributes are able to respond need, fulfill or relate existing
self-image of tourists (Wongpatikarn, 1999).

To repeat traveling at the same destination does not mean tourists realize

image of destination excellent as they predicted although that destination was improving.
Tourists visiting frequently Phuket perceived it as destination having quite good image, not
excellent .And she founds that some tourists visitng Phuket relate with night life
entertainment at Bangkok and Pattaya. This night life entertainment publicized on internet.
This trend is increasing. It seem like strong attribute which attract tourists visit more, but it
is a weakness at the same time because of reducing some tourists predicting excellent
quality of travel and image (Wongpatikarn, 1999).

Tourists use internet for searching information and perceiving image of

destination (Wongpatikorn, 1999). Some tourists search information about Thai hotels. The
sample websites of Thai hotels are studied. The objectives of these websites are for public
relation, e-commerce, promotion, customer relation. The websites exhibit main details of
service room, location, price, facility and booking. The minor details are about activities of
hotel, data of websites’ visitors, attractive places, weather, exchange rates, and time
reference. However, all 143 sample websites do not have web boards. The most applied
languages are English, Thai, Japanese, Chinese and German consequently (Ursumran,
2001)
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Chacko (2006) studied the important role played by positioning in tourism

marketing and to present various approaches to positioning a tourism destination.
Positioning is more than just image creation. This important form of market communication
helps to distinguish tourism destinations from similar destinations so that customers can

choose the one that is the most attractive. The true positioning differentiates a destination
from its competitors on attributes that are meaningful to customers and gives it a
competitive edge. However, this is a complex process that requires careful analysis of the
attributes of destinations and the needs of the target markets. Selection of a positioning
strategy that creates a distinctive place in customers' minds is essential in preventing the
following pitfalls (Lovelock, 1991).

1. The destination is forced into a position of competing directly with a stronger

competitor. For example, a destination that is further from the source of its visitors may be
relegated to a secondary or tertiary level of competition with destinations that are closer to
the market.

2. The destination's position is so unclear that its target market does not

recognize the message that is being sent to them. This often happens when a destination
tries to be all things to all people.
3. The destination has no identity or has a negative image in customers' minds

and does not create customer demand.
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According to the former United States Travel and Tourism Administration, 3.2
million Japanese inbound tourists, who present a solid market for tourism destinations in
the United States, generated 10.1 billion dollars in tourism revenue for the United States in
1990. (United States Travel and Tourism Administration, 1991). The top ten ranked
activities identified by Japanese visitors are sightseeing in cities, shopping, dining out,

guided tours, visiting landmarks, taking pictures, beach activities, visiting theme parks,
swimming and visiting galleries (Bailey, 1992).

The three highest ranked activities (Sightseeing in Cities, Shopping, and Dining

out in Restaurants) seem to provide an advantage to reasonably large cities where these
are readily available. According to Bailey (1992), Japanese tourists who are planning to

travel to the United States, initially, do not have a specific destination to visit. Instead, they

search for a trip that has several attributes similar to the following; some place where other

people went, reasonable price, as many places as possible to cover, minimum contact with
local community, perfect Japanese-like service, good food and absolutely free (Bailey,
1992). Combining these attributes with the top 10 activities listed above can indicate the
needs of Japanese visitors. During the trip they like to go to places that have been
previously visited by Japanese visitors and where they have opportunities for sightseeing,

shopping, and dining. They are very concerned about personal safety, not interested in
associating with the local community, and like to receive Japanese-style services.
Market positioning research also requires an evaluation of the image that
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customers have on destinations. This can be used to identify the important elements which
comprise the benefits. The beauty of a destination, the architecture of a palace, and the
historic artifacts in a museum are examples of attributes that may produce a benefit, or
may be a tangible representation of an intangible benefit, but are not themselves the
benefit. The benefit itself is what the attributes do for the visitor, for instance, a sensation of
grandeur, an aura of prestige, or the gaining of knowledge. The credibility of these benefits
may diminish rapidly if expectations are not fulfilled. Architecture is soon forgotten if the
tour bus breaks down on the return trip. The impression of grandeur loses credibility if
visitors feel that their personal safety is threatened. It is the fulfillment of expectations or the
inability to, that creates the perception of deliverability for the tourist. Benefits, like
positioning, exist in the mind of the customer and are determined only by asking the
customer. Only after this information is obtained, a destination can match its strengths to
the visitors' needs and the benefits sought. This knowledge will also provide a basis for the
development of a credible differentiation strategy.

Research regarding Japanese travelers show how they perceive the United

States as compared to other destinations. Images of the United States on seven factors
important to Japanese tourists are rated relative to other destinations. The United States
fares very poorly on personal safety and this weakness that can be exploited by competing

destinations, such as Canada and Australia. On the other hand, the United States does
best in the areas of opportunities to increase knowledge, outstanding scenery, and
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shopping. Based on this information, various differentiation strategies for the United States
can be explored (Chacko, 2006).

Sasiphol Rodpinyo,(2006 )The purposes of the research entitled “Marketing

Communication of Tourism Authority of Thailand and Decision Making of Thai Tourists on
Traveling to 6 Provinces of Andaman Coast after Tsunami Disaster” found that Tourism
Authority of Thailand has been planning to improve the tourism economy of 6 provinces of
Andaman by using Marketing communication which were most exposed information about 6
Provinces of Andaman Coast from Mass Media, Second from Internet and Specialized

Media was the least. And the tourists were exposed information about 6 Provinces of

Andaman Coast from Tourism Authority of Thailand in middle level. the effectiveness of
marketing communications may be reduced. Because of the factor of safety of the travel.
Tasanai soonthonwipak (1989: 64) found that the amount of open information about

Thailand from various exhibitions, Thai trade fair, selling Thai goods. There are relate with the
number of times to travel to Thailand and the intention to travel of foreign-tourists, however
awareness promotion of foreign-tourists effect to decided to travel of tourists. It may be deviant
and reduce the influence due to concerns about their safety.

ABAC research(2009) found that the foreign tourists perceive on political conflict of

the People’s Alliance for Democracy 88.7 %, but still decided to travel to Thailand and found that
tourists continue to enjoy Thailand. They are willing to return to Thailand 96.7 % before an

50

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

accident and 97.0 %.After strike, and announced state emergency .They still would like to come
back to travel to Thailand.

Panita Chaison(2004) The expanding role of Japan's self-defense forces in the

post-cold war era. The aim of this thesis is to analyze the internal and external factors that

have led to the expanding role of Japan's Self-Defense Forces (SDF) in the post-cold war
era by examining laws and the SDF's actual performances. The thesis employed David
Easton's system analysis approach to explain the interplay between the internal and
external variables that have been responsible for a greater role of Japan's SDF. The central
findings of the thesis is that the internal factors which included the influence of "hawkish" or

hard-liner politicians and bureaucracies, business elites and Japanese public and external
factors which included the United State behaviors affecting Japan's confidence in her
security, North Korea's perceived threat, the rise of China and the expansion of terrorism
are the complementary factors that have affected Japanese policy makers' decision to

authorize a more active role of Self-Defense Forces for the maintenance of
peace and stability.

Boonthika 2004 study impact of trade on the Thai trade items. To study the

effects, both positive and negative to the manufacturers, exporters and consumers from the

Thailand after the free trade policy. Theories related to this study are ideas about public
policy process, the beginning of formation of policy, Policies Implementation of policy
implementation evaluation policy, The continuous replacement and termination policies.
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This is the theory of David East tons with environmental issues that influence the system
from input, process, output, outcome and feedback. The results showed that the trade
liberalization policies have affected both positively and negatively with the manufacturers
and exporter of rice. By the positive impact, allowing manufacturers to sell rice at a good
price. Receive assistance in improving rice varieties. Rice prices guaranteed. Pledge and
received high rice prices by the government for exporters to expand markets has increased
the export volume increased. For the negative impact on rice, production costs remain high
rate price of rice farmers are not relationships with production costs and quality of rice.
Farmers are not motivated to increase productivity and quality. And compete with
international competitors are more severe in price since there are many exporters.

Gulthana (2000) study of comparative public administration found that the

theory can be divided into 2 major way. As the first vertical view that is similar to biological
life (system as organic entity) outstanding representative of this concept in the Department
of Political Science, including David Lewis tons (David Easton) The vertical view of two
systems in terms of structure - function (system. as structure and function) representation
of this concept include Greg Gabriel Almond with the Board.
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Theoretical Framework
David Easton was the president of the American Political Science Association

and also was a professor of the University of Chicago. He is honored by the scholar society
because of his performances such as the books was named The Political System (1953), A
Framework for Political Analysis (1965), and A Systems Analysis of Political Life (1965).
Furthermore, he has presented the System Theory (1965) as the process of program.
David Easton represent the views of the system as a living thing. He is the first

person who bring theory to study political science. System theories of Easton is widely
known among professionals in Political Science and Political Science He focus on influence
of both internal and external environment on the political system. Focusing on the activities
and behavior.

Environment refers to social and environmental conditions that influence the

political process.

Inputs that thing entered into the political system as demands and the

acceptance or support system members

The political system refers to the relationships, process and political behavior.

Output results from the work of the political system, such as policy, decisions
and the government actions.
Outcome means repercussions due to the work of the political system.
Feedback set to claim new political system,if the political system can respond needs of
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members or claim of members. The system can survive if receive support from members.
In the other hand, if the political system can not respond needs of members or claim of
members. The system will decay.
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The System Theory
Environment

Input

Environment

Process

Environment

Output

Outcome

ลิข

Feedback

Environment

Environment

Figure 2.1 The System Theory by David Easton, 1965

Environment
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The context of David Easton (1965) which is this process can explain that the Tourism Industry
Promotion is input is effect Touring Intention as process and Decision to travel as output.
Decision to travel is effect Foreign-tourists' Satisfaction as outcome. By all process is in terms of
environment as the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand. And Perception of
the Political Conflict Situation is effect the process as Touring Intention and feedback to
input according; figure2.2
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The System Theory with Variables of the Study

Environment

Environment

Environment

Media

Political
Conflict
Situation

Sharing
Experience

Input
Tourism
Industry
Promotions
- Public
Sector
- Private
Sector

Process
Touring
Intention of
Foreigntourists
before
journey to
Thailand

Output
Thailand
Touring Trip
- Business
Group of
Service
- Business
Group of
Trading
Merchandise
- Group of
Touring

Outcome
Foreigntourists’
Satisfaction

ลิข

Feedback
Problem Issues

Environment

Environment

Environment

Sharing
Experience

Political
Conflict
Situation

Media

Figure 2.2 The System Theory with Variables of the Study
Source: Easton, 1965
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Conceptual Framework
This study posits that the Thailand’s tourism industry is influenced by the public

sector and the private sector in term of promotion. Furthermore, the Thailand’s tourism
industry is influenced by the media and the sharing experience in term of Perception of the
political conflict situation. Moreover, the foreign-tourists’ satisfaction is influenced by the
output of the touring intention of foreign-tourists.
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Input
Personal characteristic
factors

- Gender
- Age
- Marital Status
- Nationality
- Income
- Educational
Attainment
- Visiting Thailand
- Budget for the Trip
- Spending Day

Tourism Industry
Promotions

- Public Sector by
Tourism Authority
of Thailand
- Private Sector by
Entrepreneurs
Souce: Thailand Tourism
((Authority (2005)

Perception of
Political Conflict
Situation
in Thailand

- Media
- Sharing Experience
Souce:Kreitner and
Kinicki(2001)

Figure 2.3 Conceptual Framework
Source: David Easton(1965)

Touring Intention of
Foreign-tourists

- Business Group of
Service
- Business Group of
Trading Merchandise
- Group of Touring
Place
Souce:loveluck (2004)

Foreign-tourists’ Satisfaction

- Accommodation, Hotel,
and Resting Place
- Restaurant and Eatery
- Shopping Center, Plaza,
and Department Store
- Domestic Transportation
- Sightseeing Place
Souce:Sasipol(2006)p.29-30
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CHAPTER III

THE RESEARCH METHODOLOGY

3.1 Research Design

To analyze the impact of Thailand’s tourism industry, the researcher employed

the descriptive correlation method of investigation. The questionnaire will be the main tool
in data gathering.

The correlation method utilized to determine the influence of input variables on

the output variables, and the influence of output variables on the outcome variable.

3.2 Population and Sample

The foreign-tourists who’s come to Thailand in August 2009 as the respondents

in the study: the ASEAN travelers, the East Asia travelers, the Europe travelers, the
America travelers, the Latin America travelers, the South Asia travelers, the Oceania
travelers, the Middle East travelers, and the Africa travelers. There are 1,217,664 Foreign-

tourists had come to Thailand in August 2006. Next year, in August 2007, There are
975,000 foreign-tourists, and There are also 953,679foreign-tourists has come in August
2008. Thus, approximately, there would be 1,048,781foreign-tourists come to Thailand in
August 2009.

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

Table 3.1 Approximation of Foreign-tourists Number in August 2009

Year 2006

Year 2007

Year 2008

Approximation
of
Year 2009

1,217,664

975,000

953,679

1,048,781

Number of Foreign-tourists

Month

August

True Number
of
Year 2009
000,000

Source: The Tourism Authority of Thailand

According to Yamane (1973), when the mass of data is too great to be handled

entirely, the sampling method is used. To get sample size of the population, the formula
given below was used:

n

N
1  Ne2

where n = total number of sample size
N = the population of the study

e = margin or error (in this study : e = 0.05)

n =

1,048,781

1+ (1,048,781) (0.05)2

= 399.847

~
~

400

samples
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3.3 Questionnaire Design
The study necessitates using of questionnaire which consists of five parts as

follows:

Part I Personal Characteristics Factor. It has gathered data on the personal

characteristics profiles from the foreign-tourists who came from the following: the ASEAN

countries, the East Asia countries, the Europe countries, the America countries, the Latin
America countries, the South Asia countries, the Oceania countries, the Middle East
countries, and the Africa countries.

Part II Tourism Industry Promotions. It has elicited information on the tourism

industry promotions from the foreign-tourist as mention on the both promotions of the public

sector (the tourism authority of Thailand) and the private sector (the tourist entrepreneurs).
Part III Perception of Political Conflict Situation in Thailand. It has elicited

information on the foreign-tourists’ Perception of the political conflict situation in Thailand
from the foreign-tourists as mention on the both of perception source namely, the mass

media and the sharing experience.

Part IV Touring Intention of Foreign-tourists before journey to Thailand. It has

elicited information from the Foreign-tourists about their level of intention to spend the time

in Thailand on 3 groups of activities as follow: the business group of service, the business
group of trading merchandise, and the group of touring place.
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Part V Foreign-tourists’ Satisfaction. It has elicited information on the satisfaction
from the foreign-tourists who come to Thailand in August 2009.

3.4 Testing of the Validity and Reliability of the Questionnaire.
1. Validity Analysis

To test content validity, the questionnaire has been revised by the experts to

ensure that the respondents would fully understand them and could accurately provide the
information required. After receiving the questionnaires back, it was revised and retyped.
2. Reliability Test

To test reliability, the questionnaire has been administered to fifty respondents

(Foreign-tourists at Suvarnabhumi Airport around smoking area) who are similar to the
samples in this study. Cronbach’s Alpha Coefficient will be used to measure reliability of the
questionnaire. After receiving the questionnaire back, the data were entered in the

computer to test reliability. Cronbach’s Alpha Coefficient of questionnaire value greater
than .7 closer to 1.0 were taken as the higher the internal consistency reliability (Hair et
al.2006). This signifies that the questionnaire is reliable enough to be used in the actual
data collection.

The following norms have been rated in the questionnaire of this study by the
respondents to identify the level of Tourism Industry Promotions, Perception of Political
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Conflict Situation in Thailand, Touring Intention of Foreign-tourists, and Foreign-tourists’
Satisfaction:\

Tourism industry promotions

Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Strongly Agree

3.41 - 4.20

Mildly Agree

2.61 - 3.40

Neither Agree nor Disagree

1.81 - 2.60

Mildly Disagree

1.00 - 1.80

Strongly Disagree

Perception of Political Conflict Situation in Thailand
Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Strongly Agree

3.41 - 4.20

Mildly Agree

2.61 - 3.40

Neither Agree nor Disagree

1.81 - 2.60

Mildly Disagree

1.00 - 1.80

Strongly Disagree
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Touring Intention of Foreign-tourists (before journey to Thailand)
Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Very high

3.41 - 4.20

High

2.61 - 3.40

Average

1.81 - 2.60

Low

1.00 - 1.80

Very low

Foreign-tourists’ Satisfaction

Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Very high

3.41 - 4.20

High

2.61 - 3.40

Average

1.81 - 2.60

Low

1.00 - 1.80

Very low

The following norms for interpretation have been used in this study to easier

describe the level of Tourism Industry Promotions, Perception of Political Conflict Situation in
Thailand, Touring Intention of Foreign-tourists, and Foreign-tourists’ Satisfaction in chapter4
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Tourism industry promotions
Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Very Much

3.41 - 4.20

Much

2.61 - 3.40

Average

1.81 - 2.60

Less

1.00 - 1.80

Not at all

Perception of Political Conflict Situation in Thailand
Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Very Much

3.41 - 4.20

Much

2.61 - 3.40

Average

1.81 - 2.60

Less

1.00 - 1.80

Not at all

Touring Intention of Foreign-tourists (before journey to Thailand)
Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Very High

3.41 - 4.20

High
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2.61 - 3.40
1.81 - 2.60

Low

1.00 - 1.80

Very Low

Foreign-tourists’ Satisfaction

Statistical Range

Level

4.21 - 5.00

Very High

3.41 - 4.20

High

2.61 - 3.40

Average

1.81 - 2.60

Low

1.00 - 1.80

Very Low

3.5 Data collection

After modifying the questionnaire, The second step in data gathering was

completed by separate 5 people to collected the questionnaires at Suvarnabhumi Airport
around smoking area in one month (1st August -31st August, 2009) All returned
questionnaires were edited for completeness and accuracy. The data were coded, verified,
and computerized with statistic program.
Secondary data were provided by journals, websites, books, rerated research,
newspapers, Tourism Authority of Thailand, Office of tourist development
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From the primary data and secondary data were used to be the result in chapter 4

3.6 Data analysis

The software was used to carry out the statistical analysis. Moreover, the

following statistical tools were used:

1. Frequencies and percentages were used to describe the profile of the
respondents in terms of Personal Characteristics such as Gender, Age,
Marital Status, Nationality, Income, Educational Attainment, Number of
Visiting Thailand, Budget for the Trip, and Number of Spending Day in
Thailand.

2. Mean was employed to determine the level of Tourism Industry Promotions,
Perception of Political Conflict Situation, Touring Intention of Foreign -

tourists, and Foreign-tourists’ Satisfaction.

3. Multiple Linear Regression Analysis was used to determine whether the
input variables influence the output variables, whether the output variables

influence the outcome variable.

Hypothesis 1
H0: Business Group of Service is dependent on Gender.
H1: Business Group of Service is independent on Gender.
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Hypothesis 2
H0: Business Group of Service is dependent on Age.

H1: Business Group of Service is independent on Age.

Hypothesis 3

H0: Business Group of Service is dependent on Marital Status.

H1: Business Group of Service is independent on Marital Status.

Hypothesis 4

H0: Business Group of Service is dependent on Nationality.

H1: Business Group of Service is independent on Nationality.

Hypothesis 5

H0: Business Group of Service is dependent on Income.

H1: Business Group of Service is independent on Income.

Hypothesis 6

H0: Business Group of Service is dependent on Educational Attainment.

H1: Business Group of Service is independent on Educational Attainment.

Hypothesis 7

H0: Business Group of Service is dependent on Number of Visiting Thailand.
H1: Business Group of Service is independent on Number of Visiting Thailand.
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Hypothesis 8
H0: Business Group of Service is dependent on Budget for the Trip.

H1: Business Group of Service is independent on Budget for the Trip.

Hypothesis 9

H0: Business Group of Service is dependent on Number of Spending Day.

H1: Business Group of Service is independent on Number of Spending Day.

Hypothesis 10

H0: Business Group of Service is dependent on Public Sector.

H1: Business Group of Service is independent on Public Sector.

Hypothesis 11

H0: Business Group of Service is dependent on Private Sector.

H1: Business Group of Service is independent on Private Sector.

Hypothesis 12

H0: Business Group of Service is dependent on Media.

H1: Business Group of Service is independent on Media.

Hypothesis 13

H0: Business Group of Service is dependent on Sharing Experience.
H1: Business Group of Service is independent on Sharing Experience.
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Hypothesis 14
H0: Business Group of Service is dependent on Tourism Industry Promotion.

H1: Business Group of Service is independent on Tourism Industry Promotion.

Hypothesis 15

H0: Business Group of Service is dependent on Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand.

H1: Business Group of Service is independent on Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand.

Hypothesis 16

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Gender.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Gender.
Hypothesis 17

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Age.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Age.
Hypothesis 18

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Marital Status.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Marital Status.
Hypothesis 19
H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Nationality.
H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Nationality.
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Hypothesis 20
H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Income.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Income.
Hypothesis 21

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Educational
Attainment.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Educational
Attainment.

Hypothesis 22

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Number of Visiting
Thailand.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Number of Visiting
Thailand.

Hypothesis 23

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Budget for the Trip.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Budget for the Trip.
Hypothesis 24
H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Number of Spending
Day.
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H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Number of Spending
Day.

Hypothesis 25

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Public Sector.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Public Sector.
Hypothesis 26

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Private Sector.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Private Sector.
Hypothesis 27

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Media.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Media.
Hypothesis 28

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Sharing Experience.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Sharing Experience.
Hypothesis 28

H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Tourism Industry
Promotion.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Tourism Industry
Promotion.
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Hypothesis 30
H0: Business Group of Trading Merchandise is dependent on Perception of the
Political Conflict Situation in Thailand.

Hypothesis 31

H0: Group of Touring Place is dependent on Gender.

H1: Group of Touring Place is independent on Gender.
Hypothesis 32

H0: Group of Touring Place is dependent on Age.

H1: Group of Touring Place is independent on Age.
Hypothesis 33

H0: Group of Touring Place is dependent on Marital Status.

H1: Group of Touring Place is independent on Marital Status.
Hypothesis 34

H0: Group of Touring Place is dependent on Nationality.

H1: Group of Touring Place is independent on Nationality.
Hypothesis 35

H0: Group of Touring Place is dependent on Income.
H1: Group of Touring Place is independent on Income.
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Hypothesis 36
H0: Group of Touring Place is dependent on Educational Attainment.

H1: Group of Touring Place is independent on Educational Attainment.
Hypothesis 37

H0: Group of Touring Place is dependent on Number of Visiting Thailand.

H1: Group of Touring Place is independent on Number of Visiting Thailand.
Hypothesis 38

H0: Group of Touring Place is dependent on Budget for the Trip.

H1: Group of Touring Place is independent on Budget for the Trip.
Hypothesis 39

H0: Group of Touring Place is dependent on Number of Spending Day.

H1: Group of Touring Place is independent on Number of Spending Day.

Hypothesis 40

H0: Group of Touring Place is dependent on Public Sector.

H1: Group of Touring Place is independent on Public Sector.
Hypothesis 41

H0: Group of Touring Place is dependent on Private Sector.
H1: Group of Touring Place is independent on Private Sector.
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Hypothesis 42
H0: Group of Touring Place is dependent on Media.

H1: Group of Touring Place is independent on Media.
Hypothesis 43

H0: Group of Touring Place is dependent on Sharing Experience.

H1: Group of Touring Place is independent on Sharing Experience.

H1: Business Group of Trading Merchandise is independent on Perception of the
Political Conflict Situation in Thailand.

Hypothesis 44

H0: Group of Touring Place is dependent on Tourism Industry Promotion.

H1: Group of Touring Place is independent on Tourism Industry Promotion.
Hypothesis 45

H0: Group of Touring Place is dependent on Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand.

H1: Group of Touring Place is independent on Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand.

Hypothesis 46
H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Gender.
H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Gender.
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Hypothesis 47
H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Age.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Age.

Hypothesis 48

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Marital Status.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Marital Status.
Hypothesis 49

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Nationality.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Nationality.
Hypothesis 50

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Income.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Income.

Hypothesis 51

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Educational Attainment.
H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Educational Attainment.

Hypothesis 52

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Number of Visiting
Thailand.
H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Number of Visiting
Thailand.
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Hypothesis 53
H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Budget for the Trip.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Budget for the Trip.
Hypothesis 54

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Number of Spending Day
in Thailand.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Number of Spending Day
in Thailand.

Hypothesis 55

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Public Sector.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Public Sector.
Hypothesis 56

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Private Sector.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Private Sector.
Hypothesis 57

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Media.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Media.
Hypothesis 58
H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Sharing Experience.
H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Sharing Experience.
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Hypothesis 59
H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Tourism Industry
Promotion.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Tourism Industry
Promotion.

Hypothesis 60

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Perception of the Political
Conflict Situation in Thailand.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Perception of the Political
Conflict Situation in Thailand.

Hypothesis 61

H0: Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Personal Characteristics,
Tourism Industry Promotion, and Perception of the Political Conflict Situation in
Thailand.

H1: Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Personal Characteristics,
Tourism Industry Promotion, and Perception of the Political Conflict Situation in
Thailand.
Hypothesis 62
H0: Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Business Group of Service.
H1: Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Business Group of Service.
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Hypothesis 63

H0: Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Business Group of Trading
Merchandise.

H1: Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Business Group of Trading
Merchandise.

Hypothesis 64

H0: Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Group of Touring Place.

H1: Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Group of Touring Place.

Hypothesis 65

H0: Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Touring Intention of Foreigntourists.

H1: Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Touring Intention of Foreigntourists.
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CHAPTER IV

RESULTS OF ANALYSIS & DATA ANALYSIS AND FINDINGS

Results of Analysis & Data Analysis and Findings

This chapter presents the statistical analysis and interpretation of gathered data from

primary data (Questionnaire) which were base on conceptual framework mention in chapter 2. The
descriptive statistics was used to describe the different demographic factors of the respondents by
frequency such as percentage mean and decision of rate (DR). Multiple Linear Regression
Analysis was used to determine whether the input variables influence the output variables,
whether the output variables influence the outcome variable with computer statistic program.
This chapter consist of 7 research question as follows:

1. What is the profile of the respondents in terms of the following personal
characteristics factors?

2. What is the level of the tourism industry promotions ?

3. What is the level of the perception of the political conflict situation in
Thailand?

4. What is the level of the touring intention of the foreign-tourists before
journey to Thailand ?
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5. hat is the level of the foreign-tourists’ satisfaction of Thailand?
6. Are the touring intention of foreign-tourists (before journey to Thailand)
influenced by the following;

i. the demographic factors,

ii. the tourism industry promotions, and

iii. the perception of the political conflict situation in Thailand?

7. Is the foreign-tourists’ satisfaction influenced by the output of the touring
intention of foreign-tourists?

Research Question 1. What is the profile of the respondents in terms of the

following personal characteristics factors; gender, age, marital status, nationality, income,
educational attainment, number of visiting Thailand, budget for the trip, and number of
spending day in Thailand?

Profile of the Respondents

The profile of the respondents in terms of personal characteristics is shown in

Table 4.1.
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Table 4.1 Distribution of the Respondents in Terms of Personal Characteristics Factors

Variables

Gender
Male
Female
TOTAL
Age
18-30
31-40
41-50
Over 50
TOTAL
Marital Status
Single
Married
Divorce
Widow
TOTAL
Nationality
ASEAN
East Asia
Europe
America
Latin America

Young
Tourists
18-30
f
%

Adult
Tourists
31-40
f
%

Middle Age
Tourists
41-50
f
%

Old Age
Tourists
Over 51
f
%

173 66.0
89 34.0
262 100.0

65
22
87

74.7
25.3
100.0

20
10
30

66.7
33.3
100.0

14
7
21

66.7 272 68.0
33.3 128 32.0
100.0 400 100.0

262 100.0
262 100.0

87
87

100.0
100.0

30
30

100.0
100.0

21
21

262 65.5
87 21.8
30 7.5
100.0 21 5.3
100.0 400 100.0

245 93.5
14 5.3
3
1.1
0
0.0
262 100.0

61
17
9
0
87

70.1
19.5
10.3
0.0
100.0

15
9
6
0
30

50.0
30.0
20.0
0.0
100.0

0
7
7
7
21

0.0 321 80.3
33.3 47 11.8
33.3 25 6.3
33.3 7
1.8
100.0 400 100.0

18
20
154
12
29

16
5
48
4
2

18.4
5.7
55.2
4.6
2.3

0
3
17
7
0

0.0
10.0
56.0
23.3
0.0

0
0
11
3
0

0.0
0.0
52.4
14.3
0.0

6.9
7.6
58.8
4.6
11.1

AS A
WHOLE
18-over 51
f
%

34
28
230
26
31

8.5
7.0
57.5
6.5
7.8

83
7
2.7
13 5.0
6
2.3
3
1.1
262 100.0

0
7
5
0
87

0.0
8.0
5.7
0.0
100.0

0
3
0
0
30

0.0
10.0
0.0
0.0
100.0

0
3
4
0
21

0.0
7
1.8
14.3 26 6.5
19.0 15 3.8
0.0
3
0.8
100.0 400 100.0

222 84.7
27 10.3
13 5.0
0
0.0
262 100.0

41
27
19
0
87

47.1
31.0
21.8
0.0
100.0

8
15
7
0
30

26.7
50.0
23.3
0.0
100.0

4
14
3
0
21

19.0 275 68.8
66.7 83 20.8
14.3 42 10.5
0.0
0
0.0
100.0 400 100.0

3
1.1
50 19.1
130 49.6
79 30.2
262 100.0

2
23
41
21
87

2.3
26.4
47.1
24.1
100.0

0
11
9
10
30

0.0
36.7
30.0
33.3
100.0

0
6
0
15
21

0.0
5
1.3
28.6 90 22.5
0.0 180 45.0
71.4 125 31.3
100.0 400 100.0

136 51.9
81 30.9
25 9.5
20 7.6
262 100.0

20
16
19
32
87

23.0
18.4
21.8
36.8
100.0

13
13
0
4
30

43.3
43.3
0.0
13.3
100.0

3
0
4
14
21

14.3 172 43.0
0.0 110 27.5
19.0 48 12.0
66.7 70 17.5
100.0 400 100.0

210
49
3

30
38
14

34.5
43.7
16.1

7
10
13

23.3
33.3
43.3

8
13
0

38.1
61.9
0.0
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South Asia
Oceania
Middle East
Africa
TOTAL
Income (per year)
0-50,000 USD
50,001-100,000 USD
100,001-300’000 USD
Over 300,000 USD
TOTAL
Educational
Attainment
Doctorate
Master’s degree
Bachelor’s degree
Lower than B.
TOTAL
Number of Visiting
Thailand
1 time
2 times
3 times
More than 3 times
TOTAL
Budget for the Trip
0-5,000 USD
5,001-10,000 USD
10,001-30,000 USD

80.2
18.7
1.1

255
110
30

63.8
27.5
7.5

84
0
0.0
262 100.0

5
87

5.7
100.0

0
30

0.0
100.0

0
21

0.0
5
1.3
100.0 400 100.0

33 12.6
21 8.0
13 5.0
195 74.4
262 100.0

0
10
4
73
87

0.0
11.5
4.6
83.9
100.0

0
0
3
27
30

0.0
0.0
10.0
90.0
100.0

0
0
0
21
21

0.0 33 8.3
0.0 31 7.8
0.0 20 5.0
100.0 316 79.0
100.0 400 100.0
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Over 30,000 USD
TOTAL
Number of Spending
Day in Thailand
1-3 days
4-5 days
6-7 days
More than 7 days
TOTAL

1.1 Gender.

Table 4.1 shows that the majority, 272 (68.0%)

of the

respondents are male while the rest 128 (32.0%) foreign-tourists are female. The
percentages of male respondents are 66.0, 74.7, 66.7, and 66.7 of the young tourists, the

adult tourists, the middle age tourists, and the old age tourists respectively. And against
female 34.0, 25.3, 33.3, and 33.3 of the young tourists, the adult tourists, the middle age

tourists, and the old age tourists respectively.

1.2 Age. The data indicate that the majority, 262 (65.5%) of the respondents

are their young age of 18-30 years old while the rest 87 (21.8%) foreign-tourists are their

adult age of 31-40, 30 (7.5%) foreign-tourists are their middle age of 41-50, and 21 (5.3%)
foreign-tourists are their old age of over 50 years old.(table4.1)
1.3 Marital Status. Table 4.1 shows that the respondents of the four groups of
age are single 321 (80.3%) as majority. 47 (11.8%) respondents are married. Widow is also
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indicated lowest figure of 7 (1.8%) out of 400 respondents. Therefore the rest are divorce
respondents of 25 (6.3%).

1.4 Nationality. The data on table 4.1, the nationality show that majority 230

(57.5%) of the respondents are tourists from Europe while the rest 34 (8.5%) respondents
are foreign-tourists who came from ASEAN country, 31 (7.8%) foreign-tourists are Latin
America, 28 (7.0%) foreign-tourists are East Asia, 26 (6.5%) foreign-tourists are America
(Canada, USA, and Mexico) which the same number with Oceania tourists are 26 (6.5%) as
well, 15 (3.8%) foreign-tourists are Middle East, 7 (1.8%) foreign-tourist are South Asia, and 3
(0.8%) respondents are the tourists who came from Africa.

1.5 Income. Table 4.1 shows that the respondents’ income of the four groups of

age. The majority 275 (68.8%) foreign-tourists earned 0-50,000 USD per year, 83 (20.8%)
foreign-tourists earned 50,000-100,000 USD per year, and the rest of the respondents as 42
(10.5%) foreign-tourists earned 100,000-300,000 USD per year.

1.6 Educational Attainment. It can be seen on the table 4.1 that the majority

180 (45.0%) of the respondents are bachelor’s degree and the least number 5 (1.3%) of
the respondents are doctorate. There are 125 (31.3%) respondents are lower than

bachelor’s degree. The rest of 90 (22.5%) respondents are master’s degree.

1.7 Number of Visiting Thailand. The data on Table 4.1 shows the number of
visiting Thailand show that the respondents of the four groups of age; 172 (43.0%) foreign-tourists
have come to Thailand at the first time, 110 (27.5%) foreign-tourists have come to Thailand at the
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second time, 48 (12.0%) foreign-tourists have come to Thailand for three times, and 70 (17.5%)
foreign-tourists have come to Thailand more than three times.

1.8 Budget for the Trip. Table 4.1 shows that the respondents’ budget for this trip.

The majority 255 (63.8%) foreign-tourists had spend their money 0-5,000 USD for this trip, 110

(27.5%) foreign-tourists had spend 5,000-10,000 USD for this trip, 30 (7.5%) foreign-tourists had
spend 10,000-30,000 USD for this trip, and the rest of the respondents as 5 (1.3%) foreigntourists had spend over 30,000 USD for this trip.

1.9 Number of Spending Day in Thailand. It can be seen on the Table 4.1

that the majority of respondents are 316 (79.0%) foreign-tourists had spend their

vacation time in Thailand more than 7 days while the rest 20 (5.0%) foreign-tourists
had spend for 6 to 7 days, 31 (7.8%) foreign-tourists had spend for 4 to 5 days, and
33 (8.3%) foreign-tourists had spend for 1 to 3 days.

Research Question 2. What is the level of the tourism industry promotions in

terms of the execution by the following;
a. Public sector, and

b. Private Sector

Level of the Tourism industry promotions in the opinion of Respondents
The item mean ratings showing summary of the level of the Tourism industry
promotions in the opinion of respondents are shown in Table 4.2, Table 4.3, and Table 4.4.
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2.1 Public Sector. The item mean ratings showing the level of the tourism
industry promotions of Thailand along the public sector is shown in Table 4.2.

Table 4.2 Item Mean Ratings Showing the Level of the Tourism Industry Promotions of
Thailand along the Public Sector

Public Sector

A1. The Thailand PR advertising had
been seen often on television in your
country.
A2. The Thailand PR advertising had
been announced often on radio in your
country.
A3. The Thailand PR advertising had
been pressed often on newspaper in your
country.
A4. The Thailand PR advertising had
been posted often on billboard in your
country.
A5. The Thailand PR advertising had
been seen often on website.
A6. The Thailand tourism promotion had
been organized often in your country.
A7. The Thailand tourism promotion has
been approached to the people in your
country
Overall

Young
Tourists
18-30

Adult
Tourists
31-40

Middle Age
Tourists
41-50

Old Age
Tourists
Over 51

AS A WHOLE
18-over 51

X / DR
2.28

X / DR
2.86

X / DR
2.87

X / DR
2.52

X / DR
2.47

A
1.92

A
2.31

A
3.00

L
1.71

L
2.08

L
2.45

L
2.82

A
3.30

N
2.38

L
2.59

L
1.98

A
2.43

A
2.53

L
2.14

L
2.13

L
3.09

L
3.52

L
2.93

L
2.38

L
3.14

A
2.82

M
2.78

A
3.50

L
2.29

A
2.83

A
2.84

A
2.85

M
3.17

L
2.43

A
2.84

A

A

A

L

A

2.48

2.79

3.04

2.26

2.58

L

A

A

L

L
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Very Much (VM)

1.81 – 2.60

Less (L)

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

Norm:

3.41 – 4.20

Much (M)

2.61 -3.40

Average (A)

1.00 – 1.80

Not at all (N)

The data shown in Table 4.2 disclosed the as a whole overall level of ‘Less’

decision rating ( X = 2.58). The scores run between

X

= 2.08 to

X

= 3.14 on which are

rated ‘Less’ and ‘Average’ respectively. The question of item A5 ‘The Thailand PR
advertising had been seen often on website’ has the maximum score of

X

= 3.14 while

the lowest score is item A2 ‘The Thailand PR advertising had been announced often on
radio in your country’ ( X = 2.08). Separately, the highest total score of the public sector is
the middle age tourists’

X

= 3.04 that is rated ‘Average’. Moreover, for the adult tourists, it

summarizes a little lower score

X

= 2.79 (Average). For the young tourists, it summarizes

the score

X

score

= 2.26 (Less). Thus, these can reflect the level of the tourism industry promotions

X

= 2.48 (Less). And the last one, the old age tourists, it summarizes the lowest

by the public sector is not quite good enough.

2.2 Private Sector. The item mean ratings showing the level of the tourism

industry promotions of Thailand along the private sector is shown in Table 4.3.
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Table 4.3 Item Mean Ratings Showing the Level of Tourism Industry Promotions of
Thailand along the Private Sector

Young
Tourists
18-30

Adult
Tourists
31-40

X / DR

X / DR

Middle
Age
Tourists
41-50
X / DR

The advertising of Thailand touring
packages had been seen often on
television in your country.

2.39

2.55

L

B2. The advertising of Thailand touring
packages had been announced often on
radio in your country.
B3. The advertising of Thailand touring
packages had been pressed often on
newspaper in your country.
B4. The advertising of Thailand touring
packages had been posted often on
billboard in your country.
B5. The advertising of Thailand touring
packages had been seen often on
website.
B6. The Thailand touring packages had
been sent you often by the direct mail.

Private Sector

B7. The Thailand touring packages had
been sent you often by the attachment of
the credit-card bill.
Overall

X / DR

AS A
WHOLE
18-over
51
X / DR

2.77

2.14

2.44

L

A

L

L

2.05

2.17

2.67

1.29

2.08

L
2.65

L
2.82

A
2.87

N
1.43

L
2.64

A
2.22

A
2.64

A
2.63

N
2.00

A
2.33

L
3.07

A
3.15

A
3.67

L
1.71

L
3.06

A
2.29

A
2.61

M
2.73

N
2.38

A
2.40

L
2.16

A
2.30

A
2.17

A
1.71

L
2.17

L
2.40

L
2.60

L
2.78

N
1.81

L
2.45

L

L

A

L

L

Old Age
Tourists
Over 51
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4.21 – 5.00

Very Much (VM)

1.81 – 2.60

Less (L)
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Norm:

3.41 – 4.20

Much (M)

2.61 -3.40

Average (A)

1.00 – 1.80

Not at all (N)

The data shown in Table 4.3 disclosed the as a whole overall level of ‘Less’

decision rating ( X = 2.45). The scores run between

X

= 1.81 to

X

= 2.78 on which are

rated ‘Less’ and ‘Average’ respectively. The question of item B5 ‘The advertising of

Thailand touring packages had been seen often on website’ has the maximum score of

X

= 3.06 while the lowest score is item B2 ‘The advertising of Thailand touring packages had
been announced often on radio in your country’( X = 2.08). Separately, all groups of age

rated ‘Less’ except the group of middle age tourists rated ‘Average’ as the highest overall
score of the private sector ( X = 2.78). Furthermore, the group of old age tourists rated

lowest overall score

X

= 1.81 (Less). Thus, these can reflect the level of the tourism

industry promotions by the private sector is not quite good enough as the same way of the

public sector done.

2.3 Overall Tourism Industry Promotions of Thailand. The tourism industry

promotions mean ratings showing the level of the promotion results by the both public
sector and private sector of Thailand is presented in Table 4.4.
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Table 4.4 Summary Table Showing the Level of Tourism Industry Promotions of Thailand

Tourism Industry Promotions

Young
Tourists
18-30
X

/ DR

Middle Age
Tourists
41-50

Adult
Tourists
31-40
X

/ DR

X

/ DR

Old Age
Tourists
Over 51
X

AS A WHOLE
18-over 51

/ DR

X

/ DR

Public Sector

2.48
L

2.79
A

3.04
A

2.26
L

2.58
L

Private Sector

2.40
L

2.60
L

2.78
A

1.81
L

2.45
L

2.44
L

2.70
L

2.91
A

2.04
L

2.51
L

Overall

ลิข

Norm:

4.21 – 5.00

Very Much (VM)

1.81 – 2.60

Less (L)

3.41 – 4.20

Much (M)

1.00 – 1.80

Not at all (N)

2.61 -3.40

Average (A)

The data on Table 4.4 shows the as a whole overall level of ‘Less’ decision

rating ( X = 2.51). Both the public sector and the private sector are also rated ‘Less’ and these
are scored

X

= 2.58 and

X

= 2.45 respectively. Separately, the highest overall score of the

tourism industry promotions is the middle age tourists’
adult tourists scored

X

X

= 2.91 that is rated ‘Average’, the

= 2.70 that is rated ‘Average’ as well, the young tourists scored

X

=

92

X

= 2.04 (Less). However, these can reflect the
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2.44 (Less), and the old age tourists scored

level of the result of the tourism industry promotions from both public sector and private sector’s
promotion activities are not accomplishing the best practice of the country’s tourism public
relations and the marketing management.

Research Question 3. What is the level of the perception of the political

conflict situation in Thailand is proceeded by along the following;
a. Media, and

b. Sharing experience?

Level of the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand of the

Respondents

The item mean ratings showing summary of the level of the perception of the

respondents are shown in Table 4.5 and Table 4.6.

3.1 Media. The item mean ratings showing the level of perception of the

political conflict situation in Thailand of the respondents along the media is shown in Table

4.5.
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Table 4.5 Item Mean Ratings Showing the Level of Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand of the Respondents along the Media

Media

C1. Television news make you feel like it
might be risky if you come to Thailand.

C2. Radio news make you feel like it might
be risky if you come to Thailand.

C3. News paper make you feel like it might
be risky if you come to Thailand.

C4. Political conflict pictures of Thailand on
newspaper make you feel like it might be
risky if you come to Thailand.

C5. Political conflict information of Thailand

on website make you feel like it might be
risky if you come to Thailand.

Overall

Middle

Old Age

AS A

Young

Adult

Tourists

Tourists

18-30

31-40

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

2.95

2.98

3.70

2.86

3.01

A

A

M

A

A

2.61

2.74

3.87

2.38

2.72

A

A

M

L

A

2.89

3.05

3.77

3.00

3.00

A

A

M

A

A

3.03

2.78

3.80

3.52

3.06

A

A

M

M

A

2.81

2.95

3.87

2.95

2.93

A

A

M

A

A

2.86

2.90

3.80

2.94

2.94

A

A

M

A

A

Age

Tourists
41-50

Tourists
Over 51

WHOLE
18-over
51

94
4.21 – 5.00

Very Much (VM)

1.81 – 2.60

Less (L)
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Norm:

3.41 – 4.20

Much (M)

2.61 -3.40

Average (A)

1.00 – 1.80

Not at all (N)

The data shown in Table 4.5 disclosed the as a whole overall level of

‘Average’ decision rating ( X = 2.94). The scores run between

X

= 2.72 to

X

= 3.06

on which all items are rated ‘Average’. The question of item C4 ‘Political conflict pictures

of Thailand on newspaper make you feel like it might be risky if you come to Thailand’ has
the maximum score of

X

= 3.06 (Average) while the lowest score is item C2 ‘Radio

news make you feel like it might be risky if you come to Thailand’ as

X

= 2.72 (Average).

Separately, all groups of age rated ‘Average’ except the group of middle age tourists
rated ‘Much’ as the highest overall score of the media ( X = 3.80). Furthermore, the
group of young tourists is lowest overall score

X

= 2.86 (Average). However, these

can reflect the level of perception of the political conflict situation in Thailand from

media is ‘Average’ that’s mean the foreign-tourists was concerning the problem but

not too much fear to travel in Thailand.

3.2 Sharing Experience. The item mean ratings showing the level of perception
of the political conflict situation in Thailand of the respondents along the sharing experience
is shown in Table 4.6
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Table 4.6 Item Mean Ratings Showing the Level of Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand of the Respondents along the Sharing Experience

Sharing Experience

D1. You had talk to your friend about the political
conflict situation in Thailand.

D2. You had talk to your family about the political
conflict situation in Thailand

D3. Your friend told you the information that you
might be risky if you come to Thailand.

D4. Your family told you the information that you
might be risky if you come to Thailand.

D5. You have got the information from the website
that your might be risky if you come to Thailand.

Overall

Young

Adult

Middle Age

Old Age

AS A

Tourists

Tourists

Tourists

Tourists

WHOLE

18-30

31-40

41-50

0ver 51

18-over 51

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

3.04

3.25

4.00

3.05

3.16

A

A

M

A

A

2.89

3.06

3.80

3.14

3.01

A

A

M

A

A

2.74

2.82

3.10

3.05

2.80

A

A

A

A

A

2.82

3.00

3.77

3.29

2.96

A

A

M

A

A

2.78

2.99

3.50

3.67

2.93

A

A

M

M

A

2.85

3.02

3.63

3.24

2.97

A

A

M

A

A

96
4.21 – 5.00

Very Much (VM)

1.81 – 2.60

Less (L)
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Norm:

3.41 – 4.20

Much (M)

2.61 -3.40

Average (A)

1.00 – 1.80

Not at all (N)

The result in Table 4.6 shows that the as a whole overall is 2.97 that is

described as ‘Average’. All items of question are rated ‘Average’ and the scores run

between

X

= 2.80 to

X

= 3.16, the question of item D1 ‘You had talk to your friend about

the political conflict situation in Thailand’ has the maximum score of

X

= 3.16 (Average)

while the lowest score is item D3 ‘Your friend told you the information that you might be
risky if you come to Thailand’ as

X

= 2.80 (Average). Separately, all groups of age also

rated ‘Average’ and the scores run between

X

= 2.85 to

X

= 3.63. However, these can

reflect the level of perception of the political conflict situation in Thailand from sharing

experience is ‘Average’ that’s mean the foreign-tourists was concerning the problem

but not too much fear to travel in Thailand.

3.3 Overall Perception of the Political Conflict Situation in Thailand. The

perception of the political conflict situation mean ratings showing the level of perception of
phenomena in Thailand of the respondents is presented in Table 4.7.
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Table 4.7 Summary Table Showing the Perception of the Political Conflict Situation in
Thailand

Perception of the
Political Conflict
Situation

Media

Sharing Experience

Overall

Norm:

Young

Adult

Middle Age

Old Age

AS A

Tourists

Tourists

Tourists

Tourists

WHOLE

18-30

31-40

41-50

Over 51

18-over 51

X

/ DR

X

/ DR

X

/ DR

X

/ DR

X

/ DR

2.86

2.90

3.80

2.94

2.94

A
2.85

A
3.02

M
3.63

A
3.24

A
2.97

A
2.86

A
2.96

M
3.72

A
3.09

A
2.95

A

A

M

A

A

4.21 – 5.00

Very Much (VM)

1.81 – 2.60

Less (L)

3.41 – 4.20

Much (M)

1.00 – 1.80

Not at all (N)

2.61 -3.40

Average (A)

The data on Table 4.7 shows the as a whole overall level of ‘Average’ decision
rating ( X = 2.95). Both media and sharing experience are also rated ‘Average’ and these are

98

X

= 2.94 and

X

= 2.97 respectively. Separately, all groups of age also rated ‘Average’
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scored

that is to say each groups are scored as follows; the young tourists scored
the Adult Tourists scored

X

X

= 2.96 (Average), the middle age tourists scored

and the old age tourists scored

X

= 2.86 (Average),

X

= 3.72 (Much),

= 3.09 (Average). However, these can reflect the level of

perception from media and sharing experience. It’s interesting that each group were supposed to

be fear of the conflict phenomena but the respondents as the foreign-tourist had come to travel in
Thailand.

Research Question 4. What is the level of the touring intention of foreign-

tourists before journey to Thailand along the following;
a. Business group of service,

b. Business group of trading merchandise, and
c. Business group of touring place?

Level of the Touring Intention of the Foreign-tourists Before Journey to Thailand

The item mean ratings showing summary of the level of the touring intention of

the foreign-tourists as the respondents are shown in Table 4.8, Table 4.9, and Table 4.10.
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4.1 Business Group of Service. The item mean ratings showing the level of
the touring intention of the foreign-tourists as the respondents along the business group of

service is shown in Table 4.8

.
Table 4.8 Item Mean Ratings Showing the Level of the Touring Intention of the Foreign-

tourists Before Journey to Thailand along the Business Group of Service

Business Group of Service

E1. I intend to tarry in a famous hotel
and resort at Thailand.

E2. I intend to visit a famous restaurant
and eatery in Thailand.
E3. I intend to be served by a famous
spa and massage in Thailand.

E4 I intend to be cured by a famous
hospital in Thailand or plastic surgery.
E5. I intend to visit pub, nightclub,
entertainment place, and spending
nightlife in Thailand.
Overall

Young
Tourists
18-30

Adult
Tourists
31-40

Middle Age
Tourists
41-50

Old Age
Tourists
Over 51

AS A
WHOLE
18-over 51

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

2.26

2.85

3.17

2.62

2.47

L
2.56

A
2.71

A
3.17

A
2.52

L
2.64

L
2.44

A
2.71

A
3.20

L
2.29

A
2.55

L
1.88

A
2.53

A
3.17

L
1.33

L
2.09

L
3.51

L
3.18

A
2.77

VL
2.67

L
3.34

H

A

A

A

A

2.53

2.80

3.09

2.28

2.62

L

A

A

L

A

100
4.21 – 5.00

Very high (VH)

1.81 – 2.60

Low (L)
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Norm:

3.41 – 4.20

High (H)

1.00 – 1.80

2.61 -3.40

Average (A)

Very Low (VL)

The result in Table 4.8 shows that the as a whole overall is 2.62 that is

described as ‘Average’. The scores run between

X

= 2.09 to

X

= 3.34 on which the

items are rated ‘Less’ and ‘Average’ respectively. The minimum of the as a whole score
is

X

= 2.09 (Less) of item E4 ‘I intend to be cured by a famous hospital in Thailand or

plastic surgery’ and the maximum is

X

= 3.34 (Average) of item E5 ‘I intend to visit pub,

nightclub, entertainment place, and spending nightlife in Thailand’ while another item is also
rated ‘Average’, item E2 ‘I intend to visit a famous restaurant and eatery in Thailand’ is

scored

X

(item E4),

= 2.64. There are 3 items else is rated ‘Less’ and these are scored

X

= 2.47 (item E1), and

X

X

= 2.09

= 2.55 (item E3). Separately, all groups of age also

rated ‘Less’ and ‘Average’, the scores run between

X

= 2.28 to

X

= 3.09 namely, the

group of young tourists and the group of old age tourists rated ‘Less’ and the scores are
X

= 2.53 and

X

= 2.28 respectively. On the other hand, the rest groups are the group of

adult tourists and the group of middle age tourists rated ‘Average’ and the scores are

2.80 and

X

X

=

= 3.09 respectively. Thus, these can reflect the level of intention of the foreign-

tourists to be served by the tourism industry of Thailand in term of the business group of service
as ‘Average’.
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4.2 Business Group of Trading Merchandise. The item mean ratings showing
the level of the touring intention of the foreign-tourists as the respondents along the
business group of trading merchandise is shown in Table 4.9.

Table 4.9 Item Mean Ratings Showing the Level of the Touring Intention of the Foreign-

tourists Before Journey to Thailand along the Business Group of Trading Merchandise

Business Group of Trading Merchandise

F1. I intend to go shopping and buy something
for myself at some grand shopping center in
Bangkok.
F2. I intend to go shopping and buy some
souvenir for my family and friends at some
grand shopping center in Bangkok.
F3. I intend to go shopping and buy something
for myself at some night plaza in Bangkok.
F4. I intend to go shopping and buy some
souvenir for my family and friends at some
night plaza in Bangkok.

F5. I intend to go shopping and buy something
for myself at somewhere I could in Thailand.
F6. I intend to go shopping and buy some
souvenir for my family and friends at

Young

Adult

Middle Age

Old Age

AS A

Tourists

Tourists

Tourists

Tourists

WHOLE

18-30

31-40

41-50

Over 51

18-over 51

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

X / DR

3.40

3.18

3.17

3.71

3.36

A

A

A

H

A

3.48

3.26

3.50

3.48

3.43

H

A

H

H

H

3.18

3.57

3.60

3.29

3.30

A

H

H

A

A

3.20

3.75

3.57

3.62

3.37

A

H

H

H

A

2.93

3.00

2.93

3.14

2.95

A

A

A

A

A

2.95

3.01

2.90

3.19

2.97
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somewhere I could in Thailand.

Overall

Norm:

A

3.19

3.30

3.28

3.40

3.23

A

A

A

A

A

4.21 – 5.00

Very high (VH)

1.81 – 2.60

Low (L)

3.41 – 4.20

High (H)

1.00 – 1.80

Very Low (VL)

2.61 -3.40

Average (A)

The data is shown in Table 4.9, the as a whole overall score appears to be 3.23

(Average). All items are rated ‘Average’ except the item F2 ‘I intend to go shopping and
buy some souvenir for my family and friends at some grand shopping center in Bangkok’ as
the maximum is 3.43 (High). The minimum of the as a whole score is

X

= 2.95 (Average)

of item F5 ‘I intend to go shopping and buy something for myself at somewhere I could in
Thailand’ while other items are also rated ‘Average’ like item F1 ‘I intend to go shopping
and buy something for myself at some grand shopping center in Bangkok’ is rated

X

=

3.36 (Average), item F3 ‘I intend to go shopping and buy something for myself at some
night plaza in Bangkok’ is rated

X

= 3.30 (Average), item F4 ‘I intend to go shopping and

buy some souvenir for my family and friends at some night plaza in Bangkok’ is rated

X

=

3.37 (Average), and item F6 ‘I intend to go shopping and buy some souvenir for my family
and friends at somewhere I could in Thailand’ is rated

X

= 2.97 (Average). Separately,
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every groups of age all rated ‘Average’, the scores run between
namely, the group of young tourists scored
scored

X

X

= 3.19 (Average), the group of adult tourists

= 3.30 (Average), the group of middle age tourists scored

and the group of old age tourists scored

X

X

= 3.28 (Average),

= 3.40 (Average). Thus, these can reflect the

level of intention of the foreign-tourists to go shopping in Thailand in term of the business group of

trading merchandise as ‘Average’.

4.3 Group of Touring Place. The item mean ratings showing the level of the

touring intention of the foreign-tourists as the respondents along the group of touring place
is shown in Table 4.10.
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Table 4.10 Item Mean Ratings Showing the Level of the Touring Intention of the Foreigntourists Before Journey to Thailand along the Group of Touring Place

AS A
Middle
Young
Adult
Old Age
WHOLE
Age
Tourists Tourists
Tourists
Business Group of Trading
18-ver
Tourists
Merchandise
Over 51
18-30
31-40
51
41-50
X / DR X / DR X / DR X / DR X / DR
G1. I intend to go a famous beach and 3.64
3.48
3.77
3.62
3.61
sea in Thailand.
H
H
H
H
H
G2. I intend to go a famous Island in
4.23
3.72
4.03
4.19
4.10
Thailand.
VH
H
H
H
H
G3. I intend to go a famous waterfall
3.53
3.02
3.83
3.95
3.47
and forest in Thailand.
H
A
H
H
H
G4. I intend to go a cultural and
3.82
3.87
3.77
4.67
3.87
historical touring place in Bangkok.
H
H
H
VH
H
G5. I intend to go a cultural and
3.71
3.22
3.73
4.38
3.64
historical touring place outside
Bangkok.
H
A
H
VH
H
G6. I intend to go a province, country,
3.31
3.07
3.57
3.38
3.28
or somewhere else in Thailand.
A
A
H
A
A
3.71
3.78
4.03
3.66
3.40
Overall
A
H
H
H
H
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4.21 – 5.00

Very high (VH)

1.81 – 2.60

Low (L)
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Norm:

3.41 – 4.20

High (H)

2.61 -3.40

Average (A)

1.00 – 1.80

Very Low (VL)

The data is shown in Table 4.10, the as a whole overall score appears to be

3.66 (High). The minimum of the as a whole score is 3.28 (Average) of item G6 ‘I intend to
go a province, country, or somewhere else in Thailand’ and the maximum is 4.10 (High) of
item G2 ‘I intend to go a famous Island in Thailand’ while other items are rated ‘High’
namely, item G1 ‘I intend to go a famous beach and sea in Thailand’ is scored

X

= 3.61

(High), item G3 ‘I intend to go a famous waterfall and forest in Thailand’ is scored

X

=

3.47 (High), item G4 ‘I intend to go a cultural and historical touring place in Bangkok’ is
scored

X

= 3.87 (High), G5 ‘I intend to go a cultural and historical touring place outside

Bangkok’ is scored

X

= 3.64 (High). Separately, every groups of age all rated ‘High’,

except the group of adult tourists rated ‘Average’. The scores run between
= 4.03 namely, the group of young tourists scored

tourists scored

X

X

X

= 3.40 to

= 3.71 (High), the group of adult

= 3.40 (Average), the group of middle age tourists scored

(High), and the group of old age tourists scored

X

X

X

= 3.78

= 4.03 (High). Thus, these can reflect the

level of intention of the foreign-tourists to travel and see their new experience in Thailand in term
of the group of touring place as ‘High’.

106

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

4.4 Overall Touring Intention. The item mean ratings showing the overall
level of the touring intention of the foreign-tourists as the respondents is presented in Table
4.11

Table 4.11 Summary Table Showing the Level of Overall Touring Intention of the Foreign-

tourists Before Journey to Thailand

Touring Intention

Young

Adult

Tourists

Tourists

18-30

31-40

X

Business Group of Service

Business Group of Trading
Merchandise
Group of Touring Place

Overall

/ DR

X

/ DR

Middle
Age

Tourists
41-50

X

/ DR

Old Age

Tourists
Over 51

X

/ DR

AS A

WHOLE
18-over
51

X

/ DR

2.53

2.80

3.09

2.28

2.62

L

A

A

L

A

3.19

3.30

3.28

3.40

3.23

A

A

A

A

A

3.71

3.40

3.78

4.03

3.66

H

A

H

H

H

3.14

3.16

3.38

3.24

3.17

A

A

A

A

A
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Norm:

3.41 – 4.20

High (H)

2.61 -3.40

Average (A)

1.00 – 1.80

Very Low (VL)

The data on Table 4.11 shows the as a whole overall level of ‘Average’

decision rating ( X = 3.17). The group of touring place has highest intention score ( X =
3.66) is rated ‘High’ compared with the lowest intention score, business group of service is

scored
X

X

= 3.53 (High) while the rest, the business group of trading merchandise scored

= 3.23 (Average). Separately, every groups of age all rated ‘Average’. The scores run

between

X

= 3.14 to

X

= 3.38 namely, the group of young tourists scored

(Average), the group of adult tourists scored
tourists scored

X

X

X

= 3.14

= 3.16 (Average), the group of middle age

= 3.38 (Average), and the group of old age tourists scored

X

= 3.24

(Average). Thus, these can reflect the level of intention of the foreign-tourists to be served,
shopping, traveling, and take the fine moment of vacation and pursuit of their happiness in
Thailand in term of the touring intention as ‘Average’.
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Research Question 5. What is the level of the foreign-tourists’ satisfaction of
Thailand?

Level of the Foreign-tourists’ Satisfaction

The item mean ratings showing the level of foreign-tourists’ satisfaction of

Thailand is presented in Table 4.12.

Table 4.12 Item Mean Ratings Showing the Level of Foreign-tourists’ Satisfaction

Young

Satisfaction of Thailand

Tourists Tourists
18-30

X

H1. The satisfaction level of the

accommodation, hotel, resort, and
resting place in Thailand.

H2. The satisfaction level of the
restaurant and eatery in Thailand.
H3. The satisfaction level of the spa and

Adult

/ DR

31-40

X

/ DR

Middle
Age

Tourists
41-50

X

/ DR

Old Age

Tourists
Over 51
X

/ DR

AS A
WHOLE
18-over
51
X

/ DR

3.71

3.90

4.20

3.71

3.79

H

H

H

H

H

3.81

4.14

3.83

4.10

3.90

H

H

H

H

H

3.61

3.80

4.17

3.62

3.69
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massage in Thailand.
H4. The satisfaction level of the pub,
nightclub, entertainment place, and
spending nightlife in Thailand.

H5. The satisfaction level of the

shopping center, plaza, and department
store in Thailand.

H6. The satisfaction level of the touring
place in Thailand.

H7. The satisfaction level of the
sightseeing in Thailand.

H8. The satisfaction level of the

domestic transportation service in

ลิข

Thailand.

Overall

Norm:

H

3.76

3.55

3.83

3.76

3.72

H

H

H

H

H

3.77

3.74

4.37

4.05

3.82

H

H

VH

H

H

3.71

4.07

4.33

4.43

3.87

H

H

VH

VH

H

3.99

3.75

4.23

4.38

3.98

H

H

VH

VH

H

3.64

3.71

3.80

4.14

3.70

H

H

H

H

H

3.75

3.83

4.09

4.02

3.81

H

H

H

H

H

4.21 – 5.00

Very high (VH)

1.81 – 2.60

Low (L)

3.41 – 4.20

High (H)

1.00 – 1.80

Very Low (VL)

2.61 -3.40

Average (A)
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The data on Table 4.12 shows the as a whole overall level of ‘High’
decision rating ( X = 3.81). The scores run between

= 3.69 to

X

X

= 3.98 and all

items are rated ‘High’ on which item H1 ‘The satisfaction level of the accommodation,
hotel, resort, and resting place in Thailand’ is scored

X

= 3.79 (High), item H2 ‘The

satisfaction level of the restaurant and eatery in Thailand’ is scored

X

= 3.90 (High), item

H3 ‘The satisfaction level of the spa and massage in Thailand’ is scored

X

= 3.69 (High),

item H4 ‘The satisfaction level of the pub, nightclub, entertainment place, and spending
nightlife in Thailand’ is scored

X

= 3.72 (High), item H5 ‘The satisfaction level of the

shopping center, plaza, and department store in Thailand’ is scored

X

= 3.82 (High),

item H6 ‘The satisfaction level of the touring place in Thailand’ is scored

X

= 3.87

(High), item H7 ‘The satisfaction level of the sightseeing in Thailand’ is scored

X

= 3.98

(High), and item H8 ‘The satisfaction level of the domestic transportation service in
Thailand’ is scored

X

= 3.70 (High). Separately, all groups of age scored more or less

differently but classified as ‘High’. The scores run between
the group of young tourists scored

X

X

= 3.75 to

X

= 4.09 namely,

= 3.75 (High), the group of adult tourists scored

= 3.83 (High), the group of middle age tourists scored

old age tourists scored

X

X

X

= 4.09 (High), and the group of

= 4.02 (High). Thus, these can reflect the level of satisfaction of the

foreign-tourists after to be served, shopping, traveling, and take the fine moment of vacation and
pursuit of their happiness in Thailand in term of the foreign-tourists’ satisfaction as ‘High’.
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Research Question 6. Are the touring intention of foreign-tourists (before journey to
Thailand) influenced by the following;

a. The personal characteristics profile,

b. The tourism industry promotions, and

c. The perception of the political conflict situation in Thailand?

6.1 Business Group of Service. Results of the multiple linear regression

analysis are shown in Table 4.13.

Table 4.13 Results of the multiple linear regression analysis (MLR) of the factor
variable of the personal characteristics in term of the business group of service.
Personal Characteristics

Gender
Age
Marital Status
Nationality
Income
Educational Attainment
Number of Visiting Thailand
Budget for the Trip
Number of Spending Day in Thailand
Multiple R = .542

Beta

-.187
-.027
-.031
-.046
.121
-.008
-.067
.249
-.140

t-value or ttest
-4.509**
-.446
-.560
-1.091
1.888
-.196
-1.534
3.860**
-3.272**

t-prob
.000
.656
.576
.276
.060
.845
.126
.000
.001
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R2 = .294
F-ratio = 18.020**
F-Sig = .000

The effect of The Personal Characteristics significant influenced on the factor

condition of the touring intention of foreign-tourists in term of the business group of
service (F-ratio = 18.020**, F-Sig = .000).

Among the entered factor variables of; there are gender which t-prob is .000 : t

value is -4.509 ,budget for the trip t-prob is .000 : t-value is 3.860, number of spending day
in Thailand t-prob is .001 : t-value is -3.272 that mean gender, budget for the trip and

number of spending day in Thailand have significant effects on Business group of service
In the other hand, age t-prob is .656 : t value is -.446 , marital status t-prob

is .576 : t value is -.560, nationality t-prob is .276 : t value is -1.091, income t-prob is .060 :

t value is 1.888, education attainment t-prob is .845 : t value is -.196, number of visiting
Thailand t-prob is .126 : t value is -1.534 that were found to be insignificant predictors of

the factor condition of touring intention of foreign-tourists in term of the business group of
service (t-prob more than .05).

The table further shows that entered factor variables; gender, budget for the trip,
number of spending day in Thailand account for 29.40 percent (R square = .294) on the
factor condition of the touring intention of foreign-tourists (business group of service).
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Hypothesis 1
H 0:

Business Group of Service is dependent on Gender.

H1:

Business Group of Service is independent on Gender.

Hypothesis 2
H 0:

Business Group of Service is dependent on Age.

H1:

Business Group of Service is independent on Age.

Hypothesis 3
H 0:

Business Group of Service is dependent on Marital Status.

H1:

Business Group of Service is independent on Marital Status.

Hypothesis 4
H 0:

Business Group of Service is dependent on Nationality.

H1:

Business Group of Service is independent on Nationality.

Hypothesis 5
H 0:

Business Group of Service is dependent on Income.

H1:

Business Group of Service is independent on Income.

Hypothesis 6
H 0:

Business Group of Service is dependent on Educational Attainment.

H1:

Business Group of Service is independent on Educational Attainment.
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Hypothesis 7
H 0:

Business Group of Service is dependent on Number of Visiting Thailand.

H1:

Business Group of Service is independent on Number of Visiting Thailand.

Hypothesis 8
H 0:

Business Group of Service is dependent on Budget for the Trip.

H1:

Business Group of Service is independent on Budget for the Trip.

Hypothesis 9
H 0:

Business Group of Service is dependent on Number of Spending Day.

H1:

Business Group of Service is independent on Number of Spending Day.
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Table 4.14 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Tourism
Industry Promotions, and the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the
Factor Variables of the Touring Intention of Foreign-tourists
(Business Group of Service)

Factor Variables

Tourism Industry Promotions
Public Sector
Private Sector
Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand
Media
Sharing Experience
Multiple R = .638

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

.224
.147

3.178**
2.083*

.002
.038

.191
-.138

3.447**
-2.476*

.001
.014

R2 = .407

F-ratio = 20.365**

ลิข

F-Sig = .000

The effect of the combination of the factor variables of 2 inputs; tourism

industry promotions, and perception of the political conflict situation in Thailand
variables significant influenced on the factor condition of the touring intention of
foreign-tourists in term of the business group of service (F-ratio = 20.365, F-Sig
= .000).
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public sector t-prob is .002 : t value is 3.178, and media t-prob is .038 : t value
is 2.083 that were found to be significant predictors of the factor condition of the touring
intention of foreign-tourists in term of the business group of service (t-prob less than .01).
Entered factor variables; media t-prob is .001 : t value is 3.447 and sharing

experience t-prob is .014 : t value is -2.476 that were found to be significant predictors of

the factor condition of touring intention of foreign-tourists in term of the business group of
service (t-prob less than .05).

The table further shows that entered factor variables; public sector, private

sector, media, and sharing experience account for 40.70 percent (R square = .407) on the
factor condition of the touring intention of foreign-tourists (business group of service).
Hypothesis 10
H 0:
H1:

Business Group of Service is dependent on Public Sector.
Business Group of Service is independent on Public Sector.

Hypothesis 11
H 0:

Business Group of Service is dependent on Private Sector.

H1:

Business Group of Service is independent on Private Sector.

Hypothesis 12
H 0:

Business Group of Service is dependent on Media.

H1:

Business Group of Service is independent on Media.
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Hypothesis 13
H 0:

Business Group of Service is dependent on Sharing Experience.

H1:

Business Group of Service is independent on Sharing Experience.

Table 4.15 Results of Multiple Regression Analysis of

the Tourism Industry Promotions and the Perception of the Political Conflict Situation in
Thailand on the Factor Variables of the Touring Intention of Foreign-tourists (Business
Group of Service)

Variables

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

Tourism Industry Promotions

.045

9.755**

.000

Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand

.089

1.935

.054

Multiple R = .485
R2 = .236

F-ratio = 61.175**
F-Sig = .000
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The effect of the combination of two variables as inputs; the tourism
industry promotions and the perception of the political conflict situation in Thailand
variables significant influenced on the factor condition of the touring intention of
foreign-tourists in term of the business group of service (F-ratio = 20.365, F-Sig
= .000).

Among entered variables, the tourism industry promotions t-prob is .000 : t

value is 9.755 that was found to be significant predictors of the factor condition of the

touring intention of foreign-tourists in term of the business group of service (t-prob less
than .01).

In the other hand, Perception of the Political Conflict Situation in Thailand t-prob

is .054 : t value is 1.935 that was found to be insignificant predictors of the factor condition
of the touring intention of foreign-tourists in term of the business group of service (t-prob
more than .05).

The table further shows that the variable, the tourism industry promotions

account for 23.60 percent (R square = .236) on the factor condition of the touring intention

of foreign-tourists (business group of service)

Hypothesis 14
H 0:

Business Group of Service is dependent on Tourism Industry Promotion.

H1:

Business Group of Service is independent on Tourism Industry Promotion.
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Hypothesis 15
H 0:

Business Group of Service is dependent on Perception of the Political

Conflict Situation in Thailand.

H1:

Business Group of Service is independent on Perception of the Political

6.2 Business Group of Trading Merchandise. Results of the multiple linear

regression analysis are shown in Table 4.16.

Table 4.16 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Personal
Characteristics on the Factor Variables of the Touring Intention of Foreign-tourists
(Business Group of Trading Merchandise)
Personal Characteristics
Gender
Age
Marital Status
Nationality
Income
Educational Attainment
Number of Visiting Thailand
Budget for the Trip
Number of Spending Day in Thailand
Multiple R = .316
R2 = .100

Beta
-.151
-.034
-.008
.044
.056
-.034
.169
.016
.225

t-value
-3.035**
-.474
-.117
.869
.725
-.653
3.217**
.212
4.368**

t-prob
.003
.636
.907
.386
.469
.514
.001
.832
.000
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F-ratio = 4.794**
F-Sig = .000

The effect of the combination of three inputs; personal characteristics,

tourism industry promotions, and perception of the political conflict situation in
Thailand variables significant influenced on the factor condition of the touring intention
of foreign-tourists in term of the business group of trading merchandise (F-ratio =
4.794**, F-Sig = .000).

Among the entered variables; there are gender t-prob is .003 : t value is -

3.035 , number of visiting Thailand t-prob is .001 : t value is 3.217 , number of spending

day in Thailand t-prob is .000 : t value is 4.368 , that were found to be significant
predictors of the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in term of the
business group of trading merchandise (t-prob less than .01).

In the other hand, age t-prob is .636 : t value is -.474 , marital status t-prob

is .907 : t value is -.117, nationality t-prob is .386 : t value is .869, income t-prob is .469 : t
value is .725, education attainment t-prob is .514 : t value is -.653, budget for the trip t-prob

is .832 : t value is .212 that were found to be insignificant predictors of the factor condition
of touring intention of foreign-tourists in term of the business group of trading
merchandise (t-prob more than .05).
The table 4.15 further shows that entered variables; gender, number of visiting
Thailand, number of spending day in Thailand, public sector, and private sector account for
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10.00 percent (R square = .100) on the factor condition of the touring intention of foreigntourists (business group of trading merchandise)
Hypothesis 16
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Gender.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Gender.

Hypothesis 17
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Age.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Age.

Hypothesis 18
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Marital Status.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Marital Status.

Hypothesis 19
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Nationality.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Nationality.

Hypothesis 20
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Income.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Income.
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Hypothesis 21
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Educational

Attainment.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Educational
Attainment.

Hypothesis 22
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Number of Visiting

Thailand.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Number of
Visiting Thailand.

Hypothesis 23
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Budget for the

Trip.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Budget for the

Trip.

Hypothesis 24
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Number of
Spending Day.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Number of
Spending Day.
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Table 4.17 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Tourism
Industry Promotions, and the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the
Factor Variables of the Touring Intention of Foreign-tourists (Business Group of Trading
Merchandise)

Variables

Tourism Industry Promotions
Public Sector
Private Sector
Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand
Media
Sharing Experience
Multiple R = .378

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

-.238
.345

-2.812**
4.074**

.005
.000

.083
-.141

1.242
-2.110*

.215
.036

R2 = .143

F-ratio = 4.944**
F-Sig = .000

The effect of the combination of 2 inputs; tourism industry promotions, and

perception of the political conflict situation in Thailand variables significant influenced
on the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in term of the
business group of trading merchandise (F-ratio = 4.944, F-Sig = .000).
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Among the entered variables; there are public sector t-prob is .005 : t value is 2.812, private sector t-prob is .000 : t value is 4.074 that were found to be significant
predictors of the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in term of the
business group of trading merchandise (t-prob less than .01). Furthermore, sharing
experience t-prob is .036 : t value is -2.110 also was found to be significant predictors of
the factor condition of touring intention of foreign-tourists in term of the business group of
trading merchandise (t-prob less than .05).

In the other hand, media t-prob is .215 : t value is 1.242 that were found to be

insignificant predictors of the factor condition of touring intention of foreign-tourists in term
of the business group of trading merchandise (t-prob more than .05).

The table 4.15 further shows that entered variables; public sector, and private

sector account for 14.30 percent (R square = .143) on the factor condition of the touring

intention of foreign-tourists (business group of trading merchandise)

Hypothesis 25
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Public Sector.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Public Sector.

Hypothesis 26
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Private Sector.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Private Sector.
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Hypothesis 27
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Media.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Media.

Hypothesis 28
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Sharing

Experience.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Sharing

Table 4.18 Results of Multiple Regression Analysis of the Tourism Industry Promotions and
the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the Factor Variables of the
Touring Intention of Foreign-tourists (Business Group of Trading Merchandise)
Variables

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

Tourism Industry Promotions

.068

1.290

.198

Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand

.019

.364

.716

Multiple R = .076
R2 = .006
F-ratio = 1.154
F-Sig = .316
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The effect of the combination of two variables as inputs; the tourism
industry promotions and the perception of the political conflict situation in Thailand
variables insignificant effects on the factor condition of the touring intention of foreigntourists in term of the business group of trading merchandise (F-ratio = 1.154, F-Sig
= .316).

These entered variables, both the tourism industry promotions t-prob is .198 : t

value is 1.290 and the perception of the political conflict situation in Thailand t-prob is .716 :
t value is .364 that were found to be insignificant predictors of the factor condition of the

touring intention of foreign-tourists in term of the business group of trading
merchandise(t-prob more than .05).

Hypothesis 29
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Tourism Industry
Promotion.

H1:

Business Group of Trading Merchandise is independent on Tourism Industry
Promotion.
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Hypothesis 30
H 0:

Business Group of Trading Merchandise is dependent on Perception of the
Political Conflict Situation in Thailand.

Business Group of Trading Merchandise is independent on Perception of

H1:

the Political Conflict Situation in Thailand.

6.3 Group of Touring Place. Results of the multiple linear regression

analysis are shown in Table 4.19.

Table 4.19 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Personal
Characteristics on the Factor Variables of the Touring Intention of Foreign-tourists (Group of

Touring Place)

Personal Characteristics
Gender
Age
Marital Status
Nationality
Income
Educational Attainment
Number of Visiting Thailand
Budget for the Trip
Number of Spending Day in Thailand
Multiple R = .276

Beta
-.075
-.069
.102
-.144
.078
.043
-.005
-.155
.228

t-value
-1.495
-.939
1.493
-2.780**
.991
.820
-.097
-1.972*
4.373**

t-prob
.136
.349
.136
.006
.322
.413
.923
.049
.000
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R2 = .076
F-ratio = 3.562**
F-Sig = .000

The effect of the combination of three inputs; personal characteristics, tourism

industry promotions, and perception of the political conflict situation in Thailand variables
significant influenced on the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in
term of the group of touring place (F-ratio = 3.562**, F-Sig = .000).

Among the entered variables, both nationality t-prob is .006 : t value is -2.780

and number of spending day in Thailand t-prob is .000 : t value is 4.373 that were found to

be significant predictors of the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in
term of the group of touring place (t-prob less than .01). Moreover, budget for the trip t-prob
is .049 : t value is -1.972 that was found to be significant predictors of the factor condition
of touring intention of foreign-tourists in term of the group of touring place (t-prob less
than .05).

In the other hand, gender t-prob is .136 : t value is -1.495 , age t-prob is .349 : t

value is -.939, marital status t-prob is .136 : t value is 1.493, income t-prob is .322 : t value

is .991, education attainment t-prob is .413 : t value is .820, number of visiting Thailand t-

prob is .923 : t value is -.097, that were found to be insignificant predictors of the factor
condition of touring intention of foreign-tourists in term of the business group of touring
place (t-prob more than .05).
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The table 4.19 further shows that entered variables; nationality, budget for the
trip, and number of spending day in Thailand account for 7.60 percent (R square = .076) on
the factor condition of the touring intention of foreign-tourists (group of touring place) while
the remaining 88.00 percent could be accounted forby other variables not considered in the
study.

Hypothesis 31
H0:

Group of Touring Place is dependent on Gender.

H1:

Group of Touring Place is independent on Gender.

Hypothesis 32
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Age.

H1:

Group of Touring Place is independent on Age.

Hypothesis 33
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Marital Status.

H1:

Group of Touring Place is independent on Marital Status.

Hypothesis 34
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Nationality.

H1:

Group of Touring Place is independent on Nationality.
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Hypothesis 35
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Income.

H1:

Group of Touring Place is independent on Income.

Hypothesis 36
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Educational Attainment.

H1:

Group of Touring Place is independent on Educational Attainment.

Hypothesis 37
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Number of Visiting Thailand.

H1:

Group of Touring Place is independent on Number of Visiting Thailand.

Hypothesis 38
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Budget for the Trip.

H1:

Group of Touring Place is independent on Budget for the Trip.

Hypothesis 39
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Number of Spending Day.

H1:

Group of Touring Place is independent on Number of Spending Day.
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Table 4.20 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Tourism
Industry Promotions, and the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the
Factor Variables of the Touring Intention of Foreign-tourists (Group of Touring Place)

Variables

Tourism Industry Promotions
Public Sector
Private Sector
Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand
Media
Sharing Experience
Multiple R = .347

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

.138
.044

1.603
.511

.110
.609

.111
.013

1.647
.188

.100
.851

R2 = .120

F-ratio = 4.054**
F-Sig = .000

The effect of the combination of three inputs; personal characteristics, tourism

industry promotions, and perception of the political conflict situation in Thailand variables
significant influenced on the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in
term of the group of touring place (F-ratio = 4.054, F-Sig = .000).
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Among the entered variables, public sector t-prob is .110 : t value is 1.603,
private sector t-prob is .609 : t value is .511, media t-prob is .100 : t value is 1.647, sharing

experience t-prob is .851 : t value is .188 that were found to be insignificant predictors of
the factor condition of touring intention of foreign-tourists in term of the business group of
touring place (t-prob more than .05).

The table 4.19 further shows that entered variables; nationality, budget for the

trip, and number of spending day in Thailand account for 12.00 percent (R square = .120)
on the factor condition of the touring intention of foreign-tourists (group of touring place)
while the remaining 88.00 percent could be accounted forby other variables not considered

in the study.

Hypothesis 40
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Public Sector.

H1:

Group of Touring Place is independent on Public Sector.

Hypothesis 41
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Private Sector.

H1:

Group of Touring Place is independent on Private Sector.

Hypothesis 42
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Media.

H1:

Group of Touring Place is independent on Media.
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Hypothesis 43
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Sharing Experience.

H1:

Group of Touring Place is independent on Sharing Experience.

Table 4.21 Results of Multiple Regression Analysis of the Tourism Industry Promotions and

the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the Factor Variables of the

Touring Intention of Foreign-tourists (Group of Touring Place)

Variables

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

Tourism Industry Promotions

.092

1.786

.078

Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand

.147

2.835**

.005

Multiple R = .196
R2 = .038

F-ratio = 7.839**
F-Sig = .000

The effect of the combination of two variables as inputs; the tourism
industry promotions and the perception of the political conflict situation in Thailand
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variables significant influenced on the factor condition of the touring intention of
foreign-tourists in term of the group of touring place (F-ratio = 7.839**, F-Sig = .000).
Among entered variables, the perception of the political conflict situation in

Thailand t-prob is .005 : t value is 2.835 that was found to be significant predictors of the

factor condition of the touring intention of foreign-tourists in term of the group of touring
place (t-prob less than .01).

In the other hand, Tourism Industry Promotion t-prob is .078 : t value is 1.786

that was found to be insignificant predictors of the factor condition of the touring intention of

foreign-tourists in term of the group of touring place (t-prob more than .05).

The table further shows that the variable, the political conflict situation in

Thailand account for 3.80 percent (R square = .038) on the factor condition of the touring

intention of foreign-tourists (group of touring place).

Hypothesis 44
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Tourism Industry Promotion.

H1:

Group of Touring Place is independent on Tourism Industry Promotion.

Hypothesis 45
H 0:

Group of Touring Place is dependent on Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand.
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H1:

Situation in Thailand.

6.4 Touring Intention of Foreign-tourists as a whole. Results of the multiple

linear regression analysis are shown in Table 4.22.,4.23

Table 4.22 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Personal
Characteristics on the Output of the Touring Intention of Foreign-tourists

Personal Characteristics
Gender
Age
Marital Status
Nationality
Income
Educational Attainment
Number of Visiting Thailand
Budget for the Trip
Number of Spending Day in Thailand
Multiple R = .345
R2 = .119

F-ratio = 5.849**
F-Sig = .000

Beta
-.189
-.055
.019
-.054
.113
-.004
.049
.068
.128

t-value
-3.936**
-.785
.297
-1.089
1.516
-.088
.959
.900
2.578**

t-prob
.000
.433
.767
.277
.130
.930
.338
.369
.010
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The effect of the personal characteristics variables significant influenced on the
factor condition of the touring intention of foreign-tourists as a whole (F-ratio = 5.849**, FSig = .000).

Among the entered variables; there are gender t-prob is .000 : t value is -

3.936 , number of spending day in Thailand t-prob is .010 : t value is 2.578 that were

found to be significant predictors of the factor condition of the touring intention of foreigntourists (t-prob less than .01).

In the other hand, age t-prob is .433 : t value is -.785, marital status t-prob

is .767 : t value is .297,nationality t-prob is .277: t value is -1.089, income t-prob is .130: t
value is .1.516, education attainment t-prob is .930 : t value is -.088, number of visiting
Thailand t-prob is .338 : t value is .959,budget for the trip t-prob is .369: t value is .900that

were found to be insignificant predictors of the factor condition of touring intention of
foreign-tourists (t-prob more than .05).

The table further shows that entered variables; gender, number of spending day

in Thailand, private sector, media, and sharing experience account for 11.90 percent (R
square = .119) on the factor condition of the touring intention of foreign-tourists.

Hypothesis 46
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Gender.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Gender.
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Hypothesis 47
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Age.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Age.

Hypothesis 48
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Marital Status.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Marital Status.

Hypothesis 49
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Nationality.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Nationality.

Hypothesis 50
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Income.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Income.

Hypothesis 51
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Educational Attainment.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Educational
Attainment.

Hypothesis 52
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Number of Visiting
Thailand.
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H1:

Thailand.

Hypothesis 53
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Budget for the Trip.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Budget for the Trip.

Hypothesis 54
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Number of Spending

Day in Thailand.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Number of Spending
Day in Thailand.
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Table 4.23 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Tourism
Industry Promotions, and the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the
Output of the Touring Intention of Foreign-tourists

Variables

Tourism Industry Promotions
Public Sector
Private Sector
Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand
Media
Sharing Experience
Multiple R = .445

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

.041
.253

.497
3.092**

.619
.002

.171
-.129

2.663**
-1.991*

.008
.047

R2 = .198

F-ratio = 7.327**
F-Sig = .000

The effect of the personal characteristics variables significant influenced on the

factor condition of the touring intention of foreign-tourists as a whole (F-ratio = 7.327**, FSig = .000).
Among the entered variables; there are private sector t-prob is .002 : t value is
3.092 , and media t-prob is .008 : t value is 2.663 that were found to be significant
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predictors of the factor condition of the touring intention of foreign-tourists (t-prob less
than .01). Moreover, sharing experience t-prob is .047 : t value is -1.991 that was found to
be significant predictors of the factor condition of touring intention of foreign-tourists (t-prob
less than .05).

In the other hand, public sector t-prob is .619 : t value is .497 that were found to

be insignificant predictors of the factor condition of touring intention of foreign-tourists (tprob more than .05).

The table further shows that entered variables; private sector, media, and

sharing experience account for 19.80 percent (R square = .198) on the factor condition of

the touring intention of foreign-tourists.

Hypothesis 55
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Public Sector.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Public Sector.

Hypothesis 56
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Private Sector.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Private Sector.

Hypothesis 57
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Media.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Media.
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Hypothesis 58
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Sharing Experience.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Sharing Experience.

Table 4.24 Results of Multiple Regression Analysis of the Tourism Industry Promotions and
the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand on the Output of the Touring
Intention of Foreign-tourists
Variables

Beta

t-value

t-prob
(sig.value)

Tourism Industry Promotions

.279

5.596**

.000

Perception of the Political Conflict
Situation in Thailand

.016

2.126**

.034

Multiple R = .328
R2 = .107

F-ratio = 23.901**
F-Sig = .000
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Hypothesis 59
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Tourism Industry

Promotion.

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Tourism Industry

H1:

Promotion.

Hypothesis 60
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Perception of the

Political Conflict Situation in Thailand.

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Perception of the

H1:

Political Conflict Situation in Thailand.

Hypothesis 61
H 0:

Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Personal

Characteristics, Tourism Industry Promotion, and Perception of the Political
Conflict Situation in Thailand.

H1:

Touring Intention of Foreign-tourists is independent on Personal

Characteristics, Tourism Industry Promotion, and Perception of the Political
Conflict Situation in Thailand.

The effect of the combination of two variables as inputs; the tourism
industry promotions and the perception of the political conflict situation in Thailand
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variables significant effects on the factor condition of the touring intention of foreigntourists as a whole (F-ratio = 23.901, F-Sig = .000).

These entered variables, both the tourism industry promotion t-prob is .000 : t

value is 5.596 and the perception of the political conflict situation in Thailand t-prob is .034 :
t value is 2.126 that were found to be significant predictors of the factor condition of the

touring intention of foreign-tourists as a whole (t-prob less than .01).

The table further shows that the variables, the tourism industry promotion and

the political conflict situation in Thailand account for 10.70 percent (R square = .107) on the
factor condition of the touring intention of foreign-tourists as a whole.

Problem 7. Is the foreign-tourists’ satisfaction influenced by the output of

the touring intention of foreign-tourists?

Regression of the Business Group of Service, the Business Group of Trading

Merchandise, and the Group of Touring Place on the Outcome of the Foreign-tourists’
Satisfaction

Foreign-tourists’ Satisfaction. Results of the multiple linear regression

analysis are shown in Table 4.21. The data on Table 4.21 shows the multiple linear
regression analysis (MLR) of the factor variables of the touring intention of the foreigntourists as output; the business group of service, the business group of trading
merchandise, and the group of touring place on the outcome of foreign-tourists’ satisfaction.
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Table 4.25 Results of Multiple Regression Analysis of the Factor Variables of the Touring
Intention of Foreign-tourists on the Outcome of Foreign-tourists’ Satisfaction

Variables

Business Group of Service
Business Group of Trading
Merchandise
Group of Touring Place

Beta

t-value

.007

.141

t-prob
(sig.value)
.888

.126

2.306*

.022

.258

4.757**

.000

Multiple R = .339
R2 = .115

F-ratio = 17.191**
F-Sig = .000

Hypothesis 62
H 0:

Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Business Group of Service.

H1:

Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Business Group of Service.
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Hypothesis 63
H 0:

Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Business Group of Trading

Merchandise.

Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Business Group of Trading

H1:

Merchandise.

Hypothesis 64
H 0:

Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Group of Touring Place.

H1:

Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Group of Touring Place.

Hypothesis 65
H 0:

Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Touring Intention of Foreign-

tourists.

H1:

Foreign-tourists’ Satisfaction is independent on Touring Intention of Foreigntourists.

The effect of the combination of three factor variables as output; the business

group of service, the business group of trading merchandise, and the group of touring place

variables significant influenced on the foreign-tourists’ satisfaction (F-ratio = 17.191, F-Sig
= .000).which in mean Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Touring Intention of
Foreign-tourists.
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Among the entered factor variables; the group of touring place t-prob is .000 : t
value is 4.757 that was found to be a significant predictor of the factor condition of foreigntourists’ satisfaction (t-prob less than .01). Moreover, the business group of trading
merchandise t-prob is .022 : t value is 2.306 that was found to be significant predictors of
the factor condition of foreign-tourists’ satisfaction (t-prob less than .05).

In the other hand, Business Group of Service t-prob is .888 : t value is .141 that

was found to be insignificant predictors of the factor condition of foreign-tourists’ satisfaction

(t-prob more than .05).

The table further shows that entered variables; both business group of trading

merchandise and group of touring place accounts for 11.50 percent (R square = .115) on
the factor condition of foreign-tourists’ satisfaction while the remaining 88.50 percent could

be accounted for by other variables not considered in the study.

147

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

Summary of Hypothesis Tasting Result
Results of hypothesis tasting are shown in Table 4.22.

Table 4.26 Summary of Hypothesis Testing Result

H0 No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Description of H0

Business Group of Service is dependent on
Gender.

Business Group of Service is dependent on Age.
Business Group of Service is dependent on
Marital Status.
Business Group of Service is dependent on
Nationality.
Business Group of Service is dependent on
Income.
Business Group of Service is dependent on
Educational Attainment.
Business Group of Service is dependent on
Number of Visiting Thailand.
Business Group of Service is dependent on
Budget for the Trip.
Business Group of Service is dependent on
Number of Spending Day.
Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Gender.

Significant
Value

Result

.000

Accept H0

.656

Reject H0

.576

Reject H0

.276

Reject H0

.060

Reject H0

.845

Reject H0

.126

Reject H0

.000

Accept H0

.001

Accept H0

.003

Accept H0
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.636

Reject H0

12

Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Marital Status.

.907

Reject H0

.386

Reject H0

.469

Reject H0

.514

Reject H0

.001

Accept H0

.832

Reject H0

.000

Accept H0

.136
.349

Reject H0
Reject H0

.136

Reject H0

.006

Accept H0

.322

Reject H0

.413

Reject H0

.923

Reject H0

.049

Accept H0
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11

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26

Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Nationality.
Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Income.
Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Educational Attainment.
Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Number of Visiting Thailand.
Business Group of Trading Merchandise is
dependent on Budget for the Trip.
Business Group of Trading Merchandise is
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CHAPTER V

CONCLUSION , DISCUSSION AND RECOMMENDATION

This chapter presents the summary of findings, conclusions drawn, and the

recommendations forwarded by the researcher.

The study measured the output of the tourism industry of Thailand as variable’s

name ‘touring intention of foreign-tourists’. That is to say it do impact on the foreign-tourists’
satisfaction. The touring intention of foreign-tourists was measured in terms of the business
group of service, the business group of trading merchandise, and the group of touring

place. Furthermore, it also determined whether the business group of service, the business
group of trading merchandise, and the group of touring place have influenced the foreign-

tourists’ satisfaction of Thailand’s tourism industry.

Likewise, this study measured both the tourism industry promotions and the

perception of political conflict situation in Thailand impact on the touring intention of foreign-

tourists. The tourism industry promotions were measured in terms of the public sector
(Tourism Authority of Thailand) and the private sector (Thailand’s tourism entrepreneurs).
Moreover, it also determined whether the public sector and the private sector have
influenced the touring intention of foreign-tourists. In the other hand, the perception of
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political conflict situation in Thailand was measured in terms of the media (Thailand’s
political conflict situation reports) and the sharing experience (Inter-communication with
other person about Thailand’s political conflict situation). Furthermore, it also determined
whether the media and the sharing experience have influenced the touring intention of
foreign-tourists as well.

This study involved the level of foreign-tourists’ satisfaction in this Thailand

traveling; the level of touring intention of foreign-tourists in terms of business group of
service, business group of trading merchandise, and the group of touring place; the
influence level of perception of political conflict situation in Thailand in terms of media and
the sharing experience; and the achievement level of tourism industry promotions in terms
of public sector and the private sector.

The main tool used in gathering the data needed was a questionnaire. It was

supplemented by documentary analysis and interview whenever the respondents were
available during the time of data gathering. In order to answer the questions statistically

with the use of frequencies and percentages, weighted mean, and the multiple linear
regression analysis.
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5.1 Conclusion of Findings
The following are the salient findings of the study.

Profile of the Personal Characteristics of the Respondents

The Personal Characteristics show us know behavior of the tourists and we

can predict their interesting and the target group to plan services for them in the future
The majority 272 (68.0%) of the foreign-tourists as respondents are male while

the rest 128 (32.0%) are female. The data tends to imply that the male giving more
cooperate than female to fill out the questionnaire. Especially, the percentages of male
respondents are 66.0, 74.7, 66.7, and 66.7 of the young tourists, the adult tourists, the
middle age tourists, and the old age tourists respectively. And against female 34.0, 25.3,
33.3, and 33.3 of the young tourists, the adult tourists, the middle age tourists, and the old
age tourists respectively.

The data indicate that the majority, 262 (65.5%) of the respondents are their

young age of 18-30 years old while the rest 87 (21.8%) foreign-tourists are their adult age of
31-40, 30 (7.5%) foreign-tourists are their middle age of 41-50, and 21 (5.3%) foreign-tourists

are their old age of over 50 years old. It’s implying that the young foreign-tourists had made
Thailand as destination in the one of top list.
The respondents of the four groups of age are single 321 (80.3%) as majority.
47 (11.8%) respondents are married. Widow is also indicated lowest figure of 7 (1.8%) out
of 400 respondents. Therefore the rest are divorce respondents of 25 (6.3%). It gives
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clearer picture about the majority of respondents that the single might getting more time
and more chance to travel and also more love to travel. However, some foreign-tourist is
living with someone as a couple without married but there is no the choice “a couple” in the
questionnaire so they had chosen the “married”.

The nationality show that majority 230 (57.5%) of the respondents are tourists

from Europe while the rest 34 (8.5%) respondents are foreign-tourists who came from
ASEAN country, 31 (7.8%) foreign-tourists are Latin America, 28 (7.0%) foreign-tourists are
East Asia, 26 (6.5%) foreign-tourists are America (Canada, USA, and Mexico) which the same
number with Oceania tourists are 26 (6.5%) as well, 15 (3.8%) foreign-tourists are Middle East,
7 (1.8%) foreign-tourist are South Asia, and 3 (0.8%) respondents are the tourists who came

from Africa. Thus, it’s implying that the European had made Thailand as a destination in the
one of top list.

The respondents’ income of the four groups of age. The majority 275 (68.8%)

foreign-tourists earned 0-50,000 USD per year, 83 (20.8%) foreign-tourists earned 50,000100,000 USD per year, and the rest of the respondents as 42 (10.5%) foreign-tourists earned
100,000-300,000 USD per year. It’s interesting that there is no foreign-tourists earned over
300,000 USD a year in this data gathering.

The majority 180 (45.0%) of the respondents are bachelor’s degree and the
least number 5 (1.3%) of the respondents are doctorate. There are 125 (31.3%)
respondents are lower than bachelor’s degree. The rest of 90 (22.5%) respondents are
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master’s degree. Thus, it’s implying that the tourists’ education doesn’t influence the
destination decision-making as vacation trip.

The number of visiting Thailand show that the respondents of the four groups of age;

172 (43.0%) foreign-tourists have come to Thailand at the first time, 110 (27.5%) foreign-tourists
have come to Thailand at the second time, 48 (12.0%) foreign-tourists have come to Thailand for
three times, and 70 (17.5%) foreign-tourists have come to Thailand more than three times.

Therefore, it’s implying that there is a lot of tourists would like to visit Thailand but their decision of
vacation place choice depends on many factors. However, the most important is how to make the
foreign-tourists desire to visiting Thailand and also make them repeat their pursuit of happiness in
Thailand again and again like the group of “more than three times” respondents.

In terms of the respondents’ budget for this trip, the majority 255 (63.8%) foreign-

tourists had spend their money 0-5,000 USD for this trip, 110 (27.5%) foreign-tourists had spend
5,000-10,000 USD for this trip, 30 (7.5%) foreign-tourists had spend 10,000-30,000 USD for this

trip, and the rest of the respondents as 5 (1.3%) foreign-tourists had spend over 30,000 USD for
this trip. It discloses that the vacation in Thailand is not the expensive cost.

The majority of respondents are 316 (79.0%) foreign-tourists had spend

their vacation time in Thailand more than 7 days while the rest 20 (5.0%) foreigntourists had spend for 6 to 7 days, 31 (7.8%) foreign-tourists had spend for 4 to 5
days, and 33 (8.3%) foreign-tourists had spend for 1 to 3 days. It discloses that the
foreign-tourist prefer to spend their vacation time in Thailand as a long traveling trip.
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The mean of the tourism industry promotions, the perception of the political
conflict situation in Thailand, The mean of the touring intention of the foreign-tourists, The
mean of the foreign-tourists’ satisfaction

The mean make us know the interesting trends of the respondents to

predict and write the recommendation in future

The mean of the tourism industry promotions is 2.51. That is described as ‘Less’.

Both the public sector and the private sector are rated ‘Less’ and these are scored

and

X

X

= 2.58

= 2.45 respectively.

The mean of the perception of the political conflict situation in Thailand is 2.95. That

is described as ‘Average’. Both media and sharing experience are rated ‘Average’ and these are
scored

X

= 2.94 and

X

= 2.97 respectively.

The mean of the touring intention of the foreign-tourists is

X

= 3.17 (Average). The

group of touring place has highest intention score ( X = 3.66) is rated ‘High’ compared with

the lowest intention score, business group of service is scored
rest, the business group of trading merchandise scored

X

X

= 3.53 (High) while the

= 3.23 (Average).

The mean of the foreign-tourists’ satisfaction is

X

= 3.81 (High).

Regression of Personal Characteristics Profile, the Tourism Industry Promotions, and
the Perception of Political Conflict Situation in Thailand on the Touring Intension of
Foreign-tourists
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Business Group of Service. The effect of the combination of three inputs;
personal characteristics, tourism industry promotions, and perception of the political conflict
situation variables significantly influenced the factor condition of the touring intention of

foreign-tourists in term of the business group of service (F-ratio = 20.365, F-Sig = .000).
The personal characteristics, the tourism industry promotions, and the perception of the

political conflict situation in Thailand account for 40.70 percent (R square = .407) on the
factor condition of the touring intention of foreign-tourists (Business Group of Service).

Among the entered variables; there are gender, budget for the trip, number of spending day
in Thailand, public sector, and media were found to be significant predictors of the factor
condition of the touring intention of foreign-tourists in term of the business group of
service (t-prob less than .01). Furthermore, both entered variables; private sector and
sharing experience were found to be significant predictors of the factor condition of touring
intention of foreign-tourists in term of the business group of service (t-prob less than .05).
Business Group of Trading Merchandise. The effect of the combination of

three inputs; personal characteristics, tourism industry promotions, and perception of the
political conflict situation variables significantly influenced the factor condition of the touring

intention of foreign-tourists in term of the business group of trading merchandise (F-ratio =
4.944, F-Sig = .000). The personal characteristics, the tourism industry promotions, and the
perception of the political conflict situation in Thailand account for 14.30 percent (R square
= .143) on the factor condition of the touring intention of foreign-tourists (Business Group of
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Trading Merchandise). Among the entered variables; there are gender, number of visiting
Thailand, number of spending day in Thailand, public sector, and private sector were found
to be significant predictors of the factor condition of the touring intention of foreign-tourists
in term of the business group of trading merchandise (t-prob less than .01). Furthermore,
sharing experience was found to be significant predictors of the factor condition of touring
intention of foreign-tourists in term of the business group of trading merchandise (t-prob
less than .05).

Group of Touring Place. The effect of the combination of three inputs; personal

characteristics, tourism industry promotions, and perception of the political conflict situation
variables significantly influenced the factor condition of the touring intention of foreigntourists in term of the group of touring place (F-ratio = 4.054, F-Sig = .000). The personal

characteristics, the tourism industry promotions, and the perception of the political conflict
situation in Thailand account for 12.00 percent (R square = .120) on the factor condition of

the touring intention of foreign-tourists (Group of Touring Place). Among the entered

variables, both nationality and number of spending day in Thailand were found to be
significant predictors of the factor condition of the touring intention of foreign-tourists in term

of the group of touring place (t-prob less than .01). Moreover, budget for the trip was found
to be significant predictors of the factor condition of touring intention of foreign-tourists in
term of the group of touring place (t-prob less than .05).
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Touring Intention of Foreign-tourists as a whole. The effect of the
combination of three inputs; personal characteristics, tourism industry promotions, and

perception of the political conflict situation variables significantly influenced the touring

intention of foreign-tourists (F-ratio = 7.327, F-Sig = .000). The personal characteristics, the

tourism industry promotions, and the perception of the political conflict situation in Thailand
account for 19.80 percent (R square = .198) on the touring intention of foreign-tourists.
Among the entered variables; there are gender, number of spending day in Thailand,
private sector, and media were found to be significant predictors of the factor condition of

the touring intention of foreign-tourists (t-prob less than .01). Moreover, sharing experience
was found to be significant predictors of the factor condition of touring intention of foreigntourists (t-prob less than .05).

Regression of Business Group of Service, Business Group of Trading

Merchandise, and Group of Touring Place on the Outcome of the Touring Intention of
Foreign-tourists

Foreign-tourists’ Satisfaction. The effect of the combination of three inputs;

business group of service, business group of trading merchandise, and group of touring
place variables significantly influenced the foreign-tourists’ satisfaction (F-ratio = 17.191, FSig = .000). The business group of service, the business group of trading merchandise, and
the group of touring place account for 11.50 percent (R square = .115) on the foreigntourists’ satisfaction. Among the entered variables; only group of touring place was found to
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be a significant predictor of the factor condition of foreign-tourists’ satisfaction (t-prob less
than .01). Moreover, business group of trading merchandise was found to be significant

predictors of the factor condition of foreign-tourists’ satisfaction (t-prob less than .05)

5.2 Discussion

According to the research ,the research survey and a both data of two researchers

have found an interesting issue. This has brought the issues discussed in the following ;
Travel behavior of the sample and Touring intention of foreign-tourist

This research on travel behavior found that most visitors in the group age of

between 18-30. It may be that age is pleasure to travel and adventure. They are likely more
often than other groups. According to Sasipol, 2006 research found that visitors who travel
to the 6. Southern Province is a group of teenagers.

Most visitors are Europeans. It is according to statistics of Tourism Authority

Thailand. Most tourists and tourism spending in approximately 0-5000USD per compared

with the income of most tourists (0-50000USD per year) have the possibility to spend in

travel each time.

Most tourists travel at the first time. And spend to travel more than 7 days may

be vacation time or during school holidays. It could be assume that tourism in Thailand to
lower costs due to currency rate and be worthy to pay for their traveling as following the
focusing objective to do promotion of Tourism Authority Thailand.
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Touring intention of foreign-tourist overall in the medium level. Interesting Group
of touring place is the most potential because Thailand is a tourist attraction with a variety
of natural beauty. It is according to mill 1999 that Based on element of tourism, Attractions
should have attracted the attractions. Interesting is the location of tourism facilities are beautiful,
well-known tourist attractions and events that are of interest such as historical events, etc. It also
found that more young visitors to enjoy the pub and bar in the average level of interest in
that match their age. Consumers are different groups of age obviously have very different needs
and wants. (Natalie Perkins, 1993). And It is according to Wongpatikarn ,1999 found higher
average interest of spending time at night club and restaurants .

Touring intention is dependent on gender. Especially, in the group of Service It

may that every society, it is quite common to find products that are either exclusively or strongly
associated with the members of one sex. Sex roles have important cultural component. It is quite
fitting to examine gender as a sub-cultural category (Kanuk Schiffman, 1997).

In part of Group of Trading Merchandise dependent on gender. Maybe the

respondents preferred to buy souvenirs for relatives and friends. Especially the purchase of
shopping center in Bangkok found in the average high level.
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Perception on Thailand tourism industry promotion and Perception on
Thailand tourism industry promotion effect Touring intention of foreign-tourist

From secondary data found that Public sector always support the way to

promote of Private sector which have promote out by the media as TV, radio, newspaper,

billboard, website, organization or road show and approached to the people in oversea

markets

This research found that the majority of tourists is perceive on Thailand tourism

industry promotion in a medium to low level. That may mean less to do Promotion of Public

sector and Private sector exposure or less It maybe selected to promote the wrong target
but it can not definitive because this research paper application can ask to the tourists

travel who come to travel in Thailand only. The research can not be asked to tourists in

their countries that do not travel to travel in Thailand.

Interesting find sample aged 31-40 perceive on Thailand tourism industry

promotion though the internet that may be they have an opportunity to use internet more

than other group of age and they have an opportunity to perceive on Thailand tourism

industry promotion though the internet more than other group of age. It is according to
Wongpatikarn , 1999 Founds that some tourists visiting Phuket relate with night life entertainment
at Bangkok and Pattaya. This nightlife entertainment is publicized on internet. Because at present
internet network has used all the world and Internet media could access to the most recipients.
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The potential internet users have been using more which the Tourism Authority of Thailand would
commit the large of budget to promote on website.

As people age 51 years or more who realized a minimal promote on website, but

they were realized over by the radio media. It shows about process of understanding of each
person which is depend on internal factor such as belief, experience, necessary and emotion as
well as external characteristic of stimulate perception. (Sererat, 1991 : 51).

When the sample was known promotion and decided to travel by groups in the

classification as Business Group of Service, Business Group of Trading Merchandise and
Business Group of Touring Place The perception is a cognitive process that enables us to

interpret and understand our surrounding. Kreitner and Kinicki (2001).

The results of this study show that Touring intention of foreign-tourist is dependent on

Perception on Thailand tourism industry promotion which is according to Tasanai soonthonwipak
(1989: 64) found that the amount of open information about Thailand from various exhibitions,
Thai trade fair, selling Thai goods. There are relate with the number of times to travel to Thailand
and the intention to travel of foreign-tourists, however awareness promotion of foreign-tourists

effect to decided to travel of tourists. It may be deviant and reduce the influence due to concerns
about their safety. It is also according to Sasipol ,2006 found that the effectiveness of marketing
communications may be reduced because of the factor of safety of the travel. (Sasipol ,2006)
Perception of political Conflict situation is effect touring intention of foreign-tourist
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This research found that foreign-tourist perceive on political Conflict situation in the
current average overall reduction medium-high level and find that Touring intention of foreigntourist dependent on Perception of political Conflict situation that may be due to concerned
about the safety of the process to realize it. It is according to Chacko, The United States fares
very poorly on personal safety and this weakness that can be exploited by competing
destinations, such as Canada and Australia. On the other hand, the United States do best in the
areas of opportunities to increase knowledge, outstanding scenery, and shopping. Based on this
information, various differentiation strategies for the United States can be explored. However, the
visitors, but still decided to travel.

From the visitors intend to travel and tourism in Thailand has been created. The

research found that tourists are satisfied to travel in all groups of touring intention in the average
level. Fick and Ritchie (1991) described that perceptions of quality were formed when a

product (service) performed at or above the level that a consumer expected. According the
result ,it can assume that tourists will return to travel in Thailand in the future because they satisfy
in tourism. It is according to ABAC research found that the foreign tourists perceive on political
conflict of the People’s Alliance for Democracy 88.7 %, but still decided to travel to Thailand and
found that tourists continue to enjoy Thailand. They are willing to return to Thailand 96.7 % before

an accident and 97.0 %.After strike, and announced state emergency .They still would like to
come back to travel to Thailand.
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Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on Personal Characteristics,
Tourism Industry Promotion, and Perception of the Political Conflict Situation in Thailand.
and Foreign-tourists’ Satisfaction is dependent on Touring Intention of Foreign-tourists.
This study found that the Touring Intention of Foreign-tourists is dependent on

Tourism Industry Promotion. When the foreign-tourists come to travel in Thailand and then there
are satisfaction in tourism, which was significantly related to the study that Foreign-tourists'
Satisfaction is dependent on Touring Intention of Foreign-tourists.

The process Tourism Industry Promotion effect Touring Intention of Foreign-tourists

and Touring Intention of Foreign-tourists effect derivatively Foreign-tourists' Satisfaction. The
researcher focuses following the context of David Easton (1965) which is this process can explain

that the Tourism Industry Promotion is input is effect Touring Intention as process and Decision to

travel as output. Decision to travel is effect Foreign-tourists' Satisfaction as outcome. By all
process is in terms of environment as the Perception of the Political Conflict Situation in Thailand.
And Perception of the Political Conflict Situation is effect the process as Touring Intention
according ; figure2.2
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The System Theory with Variables of the Study
Environment
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Conflict
Situation

Sharing
Experience

Input
Tourism
Industry
Promotions
- Public
Sector
- Private
Sector

Process
Touring
Intention of
Foreigntourists
before
journey to
Thailand

Output
Thailand
Touring Trip
- Business
Group of
Service
- Business
Group of
Trading
Merchandise
- Group of
Touring

Outcome
Foreigntourists’
Satisfaction

Feedback
Problem Issues

Environment

Environment

Environment

Sharing
Experience

Political
Conflict
Situation

Media

Figure 2.2 The System Theory with Variables of the Study
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5.3 Limited of study
1. The migration positions and restructuring of TAT government & change

responsible greasy .Case lack of consistency of data use in research.

2. Survey research & methods including budget can not understand the comments

people who living oversea.

3. The respondents are willing to answer the questionnaire but limited on the

language.

5.4 Recommendation

In cognizance of the foregoing conclusions, the researcher hereby forwarded

the following recommendations;

1. The young foreign-tourists had made Thailand as destination in the one of

top list. For extend the market of tourism industry of Thailand, Thailand (both Public Sector

and Private Sector) should be enhancing the promotion in other group of age as well.
2. Some foreign-tourist is living with someone as a couple without married but

there is no the choice “a couple” in the questionnaire so they had chosen the “married”.
Therefore, in the next time of similar research, researcher should make one more option “a

couple” in the check-list part of questionnaire for more correct information.
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3. Thailand (both Public Sector and Private Sector) should make the direction of
marketing in Europe that recurring Thailand travel and improving the public relations in
other region or country as well and keep old market as Asia market.

4. For more clear information, in the next similar research, questionnaire is suppose

to be classified the check-list option for indentifying the foreign-tourists’ income better.

5. There is a lot of tourists would like to visit Thailand but their decision of vacation

place choice depends on many factors. However, the most important is how to make the foreign-

tourists desire to visiting Thailand and also make them repeat their pursuit of happiness in

Thailand again and again like the group of “more than three times” respondents. Thus, Thailand

should make the foreign-tourists more impressive in their visiting for got them come again in the

future and took someone together.

6. Thailand is valuable to travel, that is the strength of Thailand tourism industry and

then it should be established as the main strategy integrated with the next recommendation.
7. t is an opportunity of Thailand tourism industry. Thailand should make more

ลิข

travel promotions like valuable touring package such as the 7 days 7 places in Thailand.
8. In this data gathering of the study, there are many foreign-tourists would like to pay

cooperated in filling out the questionnaire but their English are not well enough. In the future

research, for more quality of data gathering, the questionnaire should be translated from English
to the key language of the world such as Chinese, Japanese, France, Spanish, German, Arabic,
Hindi etc.
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9. The Tourism Authority of Thailand should review the way of tourism industry
promotions of Thailand. Moreover, it’s should be more cooperated in Thailand tourism
marketing between the Tourism Authority of Thailand and the tourism entrepreneurs as
travel companies.
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The Impact Tourism Industry Promotions and
The Political Conflict Situation in Thailand

on Touring intention of Foreign-tourists in Thailand

Direction

This questionnaire contains five parts of variables. You are kindly requested to

freely answer all items without any obligation. Part I is your personal characteristics
that are necessarily to be checked-out. The rest will seek your attitude on various
questions of which the researcher strongly require to statistically utilize to complete
the research.

The rating scales of this questionnaire numerically explain your attitudes as

follows.

5

is

Strongly Agree

/ Very High

4

is

Mildly Agree

/ High

3

is

Neither Agree nor Disagree / Average

2

is

Mildly Disagree

/ Low

1

is

Strongly Disagree

/ Very Low

Your kind corporation in filling out this questionnaire will be highly

appreciated.
Thanks,
Phanrada Sririttidamrong
Master of Business Administration Student,
University of the Thai Chamber of Commerce
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Part I: Personal Characteristic
 Male

 Female

2. Age

 18 – 30
 41 – 50

 31 – 40
 Over 50

3. Marital Status

 Single
 Divorce

 Married
 Widow
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1. Gender

4. Nationality

 ASEAN such as Malaysia, Singapore, Vietnam etc.
 East Asia such as China, Japan, Korea etc.
 Europe such as France, Germany, Spain etc.
 America such as Canada, Mexico, USA etc.
 Latin America such as Argentina, Brazil, Paraguay etc.
 South Asia such as Bangladesh, India, Pakistan etc.
 Oceania such as Australia, New Zealand etc.
 Middle East such as Egypt, Israel, Saudi Arabia etc.
 Africa such as Nigeria, South Africa, Sudan etc.

5. Income

 0 - 50,000 USD per year
 50,001 - 100,000 USD per year
 100,001 - 300,000 USD per year
 Over 300,000 USD a year

6. Educational Attainment  Doctorate
 Master's degree
 Bachelor's degree
 Lower than bachelor's degree
7. Number of Visiting Thailand

8. Budget for the Trip

 This is my first time.
 Second time.
 This trip is the third.
 More than three times.

 0 - 5,000 USD for this trip
 5,001 - 10,000 USD for this trip
 10,001 - 30,000 USD for this trip
 Over 30,000 USD for this trip

9. Number of Spending Day in Thailand  1 - 3 days  4 - 5 days
 6-7 days  More than 7 days
.
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Part II: Tourism industry promotions
A. Public Sector, by the Tourism Authority of Thailand
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Level of Opinion

Item

A1. The Thailand PR advertising had been seen
often on television in your country.
A2. The Thailand PR advertising had been
announced often on radio in your country.
A3. The Thailand PR advertising had been
pressed often on newspaper in your country.
A4. The Thailand PR advertising had been
posted often on billboard in your country.
A5. The Thailand PR advertising had been seen
often on website.
A6. The Thailand tourism promotion had been
organized often in your country.
A7. The Thailand tourism promotion has been
approached to the people in your country

Strongly
Agree

Mildly
Agree

Neither
Agree nor
Disagree

Mildly
Disagree

Strongly
Disagree

5

4

3

2

1
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B. Private Sector, by the Tourism Entrepreneurs
Level of Opinion
Strongly
Agree

Mildly
Agree

Neither
Agree nor
Disagree

Mildly
Disagree

Strongly
Disagree

5

4

3

2

1

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

Item

B1. The advertising of Thailand touring
packages had been seen often on television in
your country.
B2. The advertising of Thailand touring
packages had been announced often on radio in
your country.
B3. The advertising of Thailand touring
packages had been pressed often on newspaper
in your country.
B4. The advertising of Thailand touring
packages had been posted often on billboard in
your country.
B5. The advertising of Thailand touring
packages had been seen often on website.
B6. The Thailand touring packages had been
sent you often by the direct mail.
B7. The Thailand touring packages had been
sent you often by the attachment of the creditcard bill.

Part III: Perception of the Political Conflict Situation in Thailand
C. Media

Level of Opinion

Item

C1. Television news make you feel like it might
be risky if you come to Thailand.
C2. Radio news make you feel like it might be
risky if you come to Thailand.
C3. News paper make you feel like it might be
risky if you come to Thailand.
C4. Political conflict pictures of Thailand on
newspaper make you feel like it might be risky
if you come to Thailand.
C5. Political conflict information of Thailand
on website make you feel like it might be risky
if you come to Thailand.

Strongly
Agree

Mildly
Agree

Neither
Agree nor
Disagree

Mildly
Disagree

Strongly
Disagree

5

4

3

2

1
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D. Sharing Experience
Level of Opinion
Very High

High

Average

Low

Very Low

5

4

3

2

1
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Item

D1. You had talk to your friend about the
political conflict situation in Thailand.
D2. You had talk to your family about the
political conflict situation in Thailand
D3. Your friend told you the information that
you might be risky if you come to Thailand.
D4. Your family told you the information that
you might be risky if you come to Thailand.
D5. You have got the information from the
website that your might be risky if you come to
Thailand.

Part IV: Touring Intention of the Foreign-tourists (before journey to Thailand)
E. Business Group of Service

Level of Opinion

Item

E1. I intend to tarry in a famous hotel and resort
at Thailand.
E2. I intend to visit a famous restaurant and
eatery in Thailand.
E3. I intend to be served by a famous spa and
massage in Thailand.
E4 I intend to be cured by a famous hospital in
Thailand or plastic surgery.
E5. I intend to visit pub, nightclub,
entertainment place, and spending nightlife in
Thailand.

Very High

High

Average

Low

Very Low

5

4

3

2

1
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F. Business Group of Trading Merchandise
Level of Opinion
Very High

High

Average

Low

Very Low

5

4

3

2

1
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Item
F1. I intend to go shopping and buy something
for myself at some grand shopping center in
Bangkok such as Siam Paragon, Emporium,
MBK Center, Central World etc.
F2. I intend to go shopping and buy some
souvenir for my family and friends at some
grand shopping center in Bangkok such as Siam
Paragon, Emporium, MBK Center, Central
World etc.
F3. I intend to go shopping and buy something
for myself at some night plaza in Bangkok such
as Patpong, Suan-lum Night Plaza etc.
F4. I intend to go shopping and buy some
souvenir for my family and friends at some
night plaza in Bangkok such as Patpong, Suanlum Night Plaza etc.
F5. I intend to go shopping and buy something
for myself at somewhere I could in Thailand
such as Pattaya Night Plaza, Chiang-mai Night
Plaza etc.
F6. I intend to go shopping and buy some
souvenir for my family and friends at
somewhere I could in Thailand such as Pattaya
Night Plaza, Chiang-mai Night Plaza etc.
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G. Group of Touring Place
Level of Opinion
Very High

High

Average

Low

Very Low

5

4

3

2

1
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Item
G1. I intend to go a famous beach and sea in
Thailand such as Pattaya, Cha-um, Hua-hin,
Patong etc.
G2. I intend to go a famous Island in Thailand
such as Samui, PePe, Similan etc.
G3. I intend to go a famous waterfall and forest
in Thailand such as Saiyok, Teelorsu, Sarika
etc.
G4. I intend to go a cultural and historical
touring place in Bangkok such as Wat-prakaew,
Wimanmek Mansion at Dusit Palace, Lohaprasat at Wat Ratchanadda etc.
G5. I intend to go a cultural and historical
touring place outside Bangkok such as
Sanpetch-prasat Ayudhya, Death Railway
Kanchanaburi etc.
G6. I intend to go a province, country, or
somewhere else in Thailand such as Nongkhai,
Maehongsorn, Ubon Rajathani etc.
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Part V: Foreign-tourists’ Satisfaction
H. Satisfaction of Thailand
Level of Opinion
Very High

High

Average

Low

Very Low

5

4

3

2

1
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Item

H1.
The
satisfaction
level
of
the
accommodation, hotel, resort, and resting place
in Thailand.
H2. The satisfaction level of the restaurant and
eatery in Thailand.
H3. The satisfaction level of the spa and
massage in Thailand.
H4. The satisfaction level of the pub, nightclub,
entertainment place, and spending nightlife in
Thailand.
H5. The satisfaction level of the shopping
center, plaza, and department store in Thailand.
H6. The satisfaction level of the touring place
in Thailand.
H7. The satisfaction level of the sightseeing in
Thailand.
H8. The satisfaction level of the domestic
transportation service in Thailand.
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Table 3.2 Reliability of the Touring Intention of Foreign-tourists (Cronbach’s Alpha)

SI.

Pre-test

Final

(Cronbach’s

(Cronbach’s

Alpha)

Alpha)

No. of

Factor

No.

Items

1

Personal Charactoristics

9

.866

.878

2

Tourism Industry Promotion

14

.915

.921

3

Perception of Political Conflict

10

.944

.949

Situation
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ททท. รุกตลาดออนไลน ขยายฐานขอมูลนักทองเที่ยวกลุมใหมผานชุมชน
ออนไลน Social Network
วันที่ 27 สิงหาคม 2552 14:22 น.

อีเมล
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พิมพ |

ที่มา
ททท.

การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) รุกตลาดออนไลน หวังสรางกระแสการทองเที่ยว
ของประเทศไทยในกลุมนักทองเที่ยวใหมผานสื่อชุมชนออนไลน Social Network
ทั้งในและตางประเทศ ดวยการสรางชุมชนออนไลนของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย และทําการประชาสัมพันธ campaign ทองเที่ยวผานสื่อชุมชนออนไลน ในเวบ
ไซตชื่อดังอยาง Facebook และ Twitter ซึ่งเปนสื่อชุมชนออนไลนที่เปนที่นิยม
สูงสุดทั้งในและตางประเทศ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถติดตามขอมูลขาวสาร
กิจกรรม และอีเวนทตางๆ ตลอดจน Gallery และ VDO ของทาง ททท. ผานทาง
เวบไซต Facebook ภายใตชื่อ Account “Amazing Thailand” ซึ่งจะ
ดําเนินการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย สําหรับเวบไซต Twitter ในสวน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จะใชภายใตชื่อ Account
“ThailandFanClub” และ Account “go2Thailand” จะเผยแพรเปนภาษาไทย
สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย
ทั้งนี้ นักทองเที่ยวสามารถเขามาเยี่ยมชมและเปน Fan กับ “Amazing
Thailand” ใน Facebook ผานทางเวบไซต Facebook โดยตรง และสามารถ
Following ททท. ใน Twitter ทั้งใน Account “ThailandFanClub” สําหรับ
ภาษาอังกฤษ และ “go2Thailand” สําหรับภาษาไทย หรือคลิกที่แบนเนอร
Facebook และ Twitter ในเวบไซตของ
ททท”http://www.tourismthailand.org/
หามพลาด!!! สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการ Update และ Share
ประสบการณการทองเที่ยวในประเทศไทย เพียงคลิกที่
Facebook >> “Amazing Thailand” Page :
http://www.facebook.com/AmazingThailand
Twitter >> “ThailandFanClub” :
http://twitter.com/thailandFanClub
Twitter >> “go2Thailand” : http://twitter.com/go2thailand
หรือคลิกที่แบนเนอร Facebook และ Twitter ในเวบไซตของ ททท. ไดที่
http://www.tourismthailand.org/
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
อีเมลล tourism@tat.or.th
โทร. 02-2505500 ตอ 2835-2838
กลุมสารสนเทศการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ -- จันทรที่ 25 พฤษภาคม 2009 15:31:30 น.
-เศรษฐกิจไทยหดตัวรอยละ 7.1 ในไตรมาสแรกป 2552 รุนแรงกวาที่หดตัวรอยละ 4.2
ในไตรมาสสุดทายป 2551 การหดตัวที่รนุ แรงกวาที่คาดเปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอยรุนแรงมากขึ้นและทําใหการสงออกและการทองเที่ยวของไทยหดตัวลงมาก และมี
ผลกระทบตอเนื่องที่ทําใหการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนลดลงและสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ
ของไทยไดรับผลกระทบเปนวงกวาง

-ภาคธุรกิจเอกชนลดการลงทุนลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคอุตสาหกรรมซึ่งความตองการสินคาและการผลิตเพื่อการสงออกลดลงมาก จึงได
สงผลใหมีกําลังการผลิตสวนเกินเพิ่มขึ้นมากและมีการเลิกจางงานในอุตสาหกรรมสําคัญ และ
อัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น
-แตอยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกปนี้กับ
ไตรมาสกอนหนาพบวาลดลงรอยละ 1.9 จากที่ลดลงถึงรอยละ 6.1 ในไตรมาสกอนหนาชี้วา
เศรษฐกิจกําลังเขาสูชวงต่ําสุดซึ่งจะเปนการปรับตัวเขาสูภาวะที่มีเสถียรภาพกอนที่จะกลับมา
ขยายตัวเปนบวกไดในครึ่งหลังของปโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวไตรมาสตอ
ไตรมาสที่มีโอกาสจะเปนบวกในครึ่งหลัง
-ปจจัยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลัง ประกอบดวย การฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการดําเนินมาตรการฟนฟูและกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 ซึ่งเปนระยะที่มุงเนนการขยายการลงทุนภาครัฐในระยะปานกลาง รวมทั้งการปรับเพิม่
ปริมาณการผลิตภายหลังจากที่ไดใชสินคาคงคลังไปมากแลว ทั้งนี้โดยมีปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ
ไดแก ราคาสินคาที่ลดลง และอัตราดอกเบี้ยต่ํา
-คาดวาทั้งป 2552 เศรษฐกิจไทยจะหดตัวประมาณรอยละ (-3.5)-(-2.5) โดยที่เฉลี่ยใน
ครึ่งแรกของปเศรษฐกิจหดตัวมากแตจะฟนตัวดีขึ้นและมีโอกาสกลับมาขยายตัวในครึ่งหลัง ทั้งนี้
การขยายตัวเปนบวกในครึง่ หลังนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญคือ การดําเนินมาตรการฟนฟู
เศรษฐกิจที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และการฟน ตัวที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก โดยที่
ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจนั้นจะขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นของประชาชนและ
เสถียรภาพทางการเมืองเปนสําคัญ
-คาดวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยทั้งป 2552 จะอยูในระดับรอยละ (-0.5)-(0.5) เปนผลจากการ
ที่ราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑอื่น ๆ ลดลง ในขณะที่ความตองการสินคาและบริการ
ชะลอตัวลงมาก ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลสูงถึง 9.3 พันลานดอลลาร สรอ. หรือรอยละ 3.7
ของ GDP จากการเกินดุลการคาในระดับสูงและการปรับตัวดีขึ้นของดุลบริการที่เกิดจากรายได
จากการทองเที่ยว
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-การบริหารเศรษฐกิจในชวงที่เหลือของปจะตองมุงเนนในการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณภาครัฐอยางตอเนื่องและเรงรัดเตรียมความพรอมใหโครงการภาครัฐสามารถที่จะ
ดําเนินการไดอยางจริงจังและใหความสําคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินโครงการภาครัฐ

1. ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกป 2552
1.1ในไตรมาสแรกป 2552 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงที่
ฉุดใหการสงออกและการทองเที่ยวลดลงมากและสงผลกระทบตอเนือ่ งตอการใชจายและการ
ลงทุนในประเทศใหหดตัวลงตาม และทํา ใหเศรษฐกิจโดยรวมหดตัวรุนแรงกวาที่คาด

ประเด็นหลัก
- ภาวะเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกป 2552 ถดถอยเปนวงกวางและรุนแรงมากกวาใน
ไตรมาสสุดทายป 2551 โดยหดตัวประมาณรอยละ 4.0 แตในชวงเดือนมีนาคมและเมษายนได
เริ่มมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นบางในหลายประเทศเชน ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น การผลิตสินคา
อุตสาหกรรมหดตัวในอัตราที่รุนแรงนอยลง และสต็อกสินคาลดลง รวมทั้งสถาบันการเงินใน
สหรัฐฯ และยุโรปมีความจําเปนในการเพิม่ ทุนเปนจํานวนที่นอยลงและลดแรงกดดันตอภาวะ
ตลาดการเงินโลก
ในไตรมาสแรกวิกฤตทางการเงินโลกที่สงผลใหเกิดภาวะเครดิตตึงตัวและขาดสภาพ
คลองในภาคสถาบันการเงิน ความมั่งคั่งของประชาชนลดลงและขาดความเชื่อมั่น ไดสงผล
กระทบตอภาคเศรษฐกิจอยางชัดเจนมากขึ้น โดยทําใหมีการใชจายและการลงทุนลดลงรวมทั้ง
ปรับลดการผลิตลงมาก จึงทําใหระบบเศรษฐกิจโลกทีม่ ีกําลังการผลิตสวนเกินในระดับสูง และ
อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นมากเปนประวัตกิ ารณในหลายประเทศ ความตองการสินคาและบริการ
ที่ลดลงในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ ไดสงผลกระทบตอเนื่องใหปริมาณการคาระหวางประเทศ
ลดลงมากและตอเนื่องถึงกันเปนลูกโซโดยเฉพาะประเทศผูสงออกสําคัญในเอเชียนัน้ ไดรับ
ผลกระทบที่ทาํ ใหการสงออกลดลงมากและตอเนื่องเปนเวลาหลายเดือน การดําเนินมาตรการ
เพื่อฟนฟูและกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไดแก (i) การปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยลงอยางรวดเร็วจนกระทัง่ ในหลายประเทศ (เชน สหรัฐฯ และญี่ปนุ ) อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเขาใกลระดับรอยละ 0 (ii) การอัดฉีดสภาพคลองโดยการใหสินเชื่อโดยตรงเพื่อ
เพิ่มปริมาณเงินในระบบ (Quantitative easing) และการเขาไปเพิ่มทุนหรือการใหกูแกสถาบัน
การเงินโดยตรงโดยภาครัฐ และ (iii) การดําเนินนโยบายการคลังผอนคลายทั้งการปรับลดภาษี
การเพิ่มงบประมาณรายจายรัฐบาลทั้งรายจายประจําและลงทุน โดยที่ประเทศตาง ๆ ไดให
ความสําคัญกับการลงทุนภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐานของประเทศควบคูไป
ดวยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการแขงขันในระยะยาว ซึ่งเปนที่คาดวาผลของการดําเนิน
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มาตรการการเงินและการคลังผอนคลายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจจะมีประสิทธิผลเปนรูปธรรมมากขึ้น
ในชวงครึ่งหลังของปและผลที่เกิดขึ้นจะเปนการสนับสนุนซึ่งกันและกันของประเทศตาง ๆ โดย
ผานทางการคาระหวางประเทศและทําใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่เขมแข็งมากขึ้น

-เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกป 2552 หดตัวรอยละ 7.1 ตอเนื่องจากการหดตัวรอยละ 4.2
ในไตรมาสสุดทายของป 2551 การหดตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรกนั้นรุนแรงกวาที่คาดไว
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอยที่รุนแรงมากขึ้นและลาสุดในเดือนเมษายนองคกร
การเงินระหวางประเทศ(IMF) ไดปรับลดการประมาณการเศรษฐกิจโลกลงจากที่คาดไวในเดือน
มกราคมวาจะขยายตัวรอยละ 0.5 มาเปนการหดตัวรอยละ 1.3 ในป 2552 ภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอยไดสงผลกระทบใหปริมาณการคาโลกหดตัวมากโดยที่ทั้งมูลคาและปริมาณการสงออก
และการนําเขาหดตัวลงมากในหลายประเทศตอเนื่องจากที่เริ่มหดตัวในไตรมาสสุดทายของป
2551 ในขณะที่การใชจายและการลงทุนนั้นชะลอลงมากและถึงขนาดหดตัวในหลายประเทศ
ดังนั้นในไตรมาสแรกของปนี้การสงออกของไทยจึงลดลงมากทั้งปริมาณและมูลคา โดยที่การ
สงออกในทุกตลาดสําคัญลดลง และสินคาออกสําคัญหลายรายการลดลง การสงออกและการ
ผลิตที่หดตัวรุนแรงมากกวาที่คาดไวไดสง ผลกระทบตอเนื่องใหตองมีการลดชั่วโมงการทํางาน
และเลิกจางงาน รายไดและกําลังซื้อของประชาชนจึงลดลง ความเชือ่ มั่นของผูบริโภคและภาค
ธุรกิจลดลงและอยูในระดับต่าํ โดยเฉพาะเมื่อถูกซ้ําเติมโดยปญหาความไมสงบทางการเมืองใน
ประเทศ ดังนั้นในไตรมาสแรกการใชจายครัวเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนจึงลดลง
มากกวาที่คาดไว ในไตรมาสแรกนี้การหดตัวลงอยางรวดเร็วของการสงออกและผลกระทบ
ตอเนื่องที่ทําใหการใชจายและการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนลดลงจึงเปนองคประกอบหลักที่
ทําใหเศรษฐกิจหดตัวรุนแรงกวาที่คาดไวเดิม
อยางไรก็ตามหากปรับปจจัยฤดูกาลออกแลวปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ไตรมาสแรกของป 2552 โดยเปรียบกับในไตรมาสกอนหนานั้นลดลงรอยละ 1.9 ตอเนื่องจากที่
หดตัวรอยละ 6.1ในไตรมาสสุดทายของปที่แลว ซึ่งนับวาเปนการถดถอยทางเทคนิค(technical
recession) แตอยางไรก็ตามการหดตัวในอัตราที่ชาลงนั้นชี้วาเศรษฐกิจกําลังปรับตัวเขาสูภาวะ
ที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและมีโอกาสที่จะผานพนจุดต่ําสุดไดในไตรมาสสองของปนี้กอนที่กลับมา
ขยายตัวเปนบวกไดในครึ่งหลังของป (QoQ)
- ปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจไทยหดตัวมากในไตรมาสแรกป 2552
(1) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงทําใหการสงออกสินคาและบริการ
ทองเที่ยวของไทยหดตัวมากกวาในไตรมาสที่ 4/51
- ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินของโลกตอภาคเศรษฐกิจจริงของ
ประเทศตาง ๆ มีความรุนแรงมากขึ้นกวาในไตรมาสสุดทายของปที่แลว โดยที่เศรษฐกิจโลก
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โดยรวมหดตัวรอยละ 4.0 ตอเนื่องจากที่เริ่มเขาสูภาวะการหดตัวเพียงรอยละ 0.2 ในไตรมาส
4/51 ทั้งนี้เนื่องจากความเชือ่ มั่นและความมั่งคั่งที่ลดลง และตลาดสินเชื่อตึงตัวมากขึ้นจึงทําให
การใชจาย การลงทุน และการคาระหวางประเทศของหลายประเทศลดลงมากและมีผลกระทบ
ตอเนื่องกับประเทศตาง ๆ เปนวงกวางมากขึ้น เศรษฐกิจหลักที่หดตัวรุนแรงในไตรมาสแรก
ไดแกเศรษฐกิจสหรัฐฯ (-2.6%) อังกฤษ (-4.1%)ญี่ปุน (-9.7%) กลุมยูโรโซน (-4.6%) สิงคโปร
(-10.1%)เกาหลีใต (-4.3%) และไตหวัน (-10.2%) เปนตน ในขณะที่เศรษฐกิจจีน อินเดีย
และเวียตนามก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงมากตอเนื่องจากปลายปที่แลวโดยมีการขยายตัว
รอยละ 6.1, 3.7 และ 3.1 ตามลําดับ ผลกระทบปญหาเศรษฐกิจการเงินโลกตอการคาโลกนั้น
รุนแรงมากขึ้น โดยที่ในไตรมาสแรกการคาระหวางประเทศลดลงมากอยางตอเนื่อง ลาสุดใน
เดือนมีนาคม มูลคาการสงออกของหลายประเทศยังลดลงมาก เชน ญี่ปุน (-46.2%) จีน (17.1% และ -22.6% ในเดือนเมษายน) เกาหลีใต (-22% และ -19% ในเดือนเมษายน)ไตหวัน(36.1%) สิงคโปร (-28.1%) และมาเลเซีย (-26%) ซึ่งมีผลตอเนื่องใหประเทศตาง ๆ ตองลดการ
ผลิตลง และมีกําลังการผลิตสวนเกินในระดับสูงรวมทั้งมีการเลิกจางแรงงานมากขึ้นอัตราการ
วางงานในหลายประเทศจึงเพิ่มสูงขึ้น เชนสหรัฐฯ ญี่ปุน และยูโรโซนมีอัตราการวางงานรอยละ
8.51, 4.8และรอยละ 8.9 ตามลําดับ
- เศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงไดสงผลกระทบใหการสงออกสินคาและการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยหดตัวลงมากในไตรมาสแรกของปนี้ตอเนือ่ งจากที่มีการหดตัวใน
ไตรมาสสุดทายของปที่แลว โดยที่ปริมาณการสงออกของไทยลดลงรอยละ 17.9 (จากที่หดตัว
รอยละ 8.9 ในไตรมาส 4/51) และมูลคาการสงออกในรูปเงินดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 19.3
รุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 9.4 ในไตรมาส 4/51 สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ
ในชวงไตรมาสแรกนั้น มีจํานวน 3.7 ลานคนลดลงรอยละ 15.2 จากชวงเดียวกันของปที่แลวเมื่อ
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 19.4 ในไตรมาส 4/51 ก็นับวาผลกระทบตอเนื่องจากการปดสนามบิน
นั้นไดบรรเทาลงและเปนผลกระทบที่นอยกวาที่คาดการณไวเดิม นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย และความตองการบริโภคที่ลดลง รวมทั้งราคาน้าํ มันดิบที่ลดลงมากไดสงผลใหราคา
สินคาเกษตรสําคัญของไทยลดลงอยางชัดเจน ไดแก ราคาขาวโพด มันสําปะหลังยางพารา และ
ปาลมน้ํามัน (ราคาที่เกษตรกรขายไดลดลงรอยละ 18.4, 44.1, 45 และ 37 ตามลําดับ) ใน
ไตรมาสแรกของปนี้รายไดเกษตรกรโดยเฉลี่ยจึงเพิ่มขึน้ นอยมากเพียงรอยละ 0.9 ซึ่งนับวา
ชะลอลงมากเมื่อเทียบกับรายไดที่เพิ่มขึน้ ถึงรอยละ 19.7 และ 59.3 ในไตรมาสสามและสี่ของปที่
แลว (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 33 ในป 2551)
(2) การใชจายและการลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.6 และ 17.7 ตามลําดับ จากที่มี
การขยายตัวรอยละ 2.1 และหดตัวเพียงรอยละ 1.3 ในไตรมาสสี่ป 2551 ซึ่งเปนผลกระทบ
ตอเนื่องจากปญหาเศรษฐกิจโลกถดถอยที่ทําใหการสงออกและการผลิตหดตัว จึงทําใหมีกําลัง
การผลิตสวนเกินสูงและมีการยกเลิกจางงานจํานวนมาก อัตราการวางงานที่เพิ่มขึ้น และราคา
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สินคาเกษตรสําคัญที่ลดลงมาก ประกอบกับความเชื่อมั่นผูบริโภคทีล่ ดลงทําใหประชาชนจับจาย
ใชสอยนอยลง สําหรับภาคธุรกิจเอกชนนั้นโดยรวมยังลดการลงทุนลง เนื่องจากยังขาดความ
เชื่อมั่นในภาวะที่เศรษฐกิจโลกและความตองการสินคาในตลาดโลกยังถดถอย รวมทั้งยังมี
ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงดานการเมืองของกลุมตาง ๆ ในสังคมไทย ประกอบกับ
สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อและบรรยากาศการระดมทุนในตลาดทุนยัง
ไมจูงใจ
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โดย ประชาชาติธุรกิจ

พรศิริ มโนหาญ เตรียมกลยุทธทองเที่ยวป 52 ขยายแคมเปญ อะเมซิ่ง 7 วันเดอร 1 ป ผนวกเทรนดไฮไลตจูง
ใจลูกคาอินเตอร ทั้ง อะแมซิ่งกรีน ลดโลกรอน และ ผลิตทริปอาสาสมัครคืนธรรมชาติสูโลก เปดขายทัวร เก็บ
ขยะ ปลูกตนไม ทําความสะอาดสถานที่ทองเที่ยว บุกเจาะเศรษฐีไฮเอนดและประเทศดาวรุง

นางพรศิริ มโนหาญ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดเผย ประชาชาติธุรกิจ วา การ
วางแผนกลยุทธการตลาดเชิงรุกป 2552 ไดจัดประชุม ผูอํานวยการ ททท.ในและตางประเทศ ทั่วโลก รวมกับ
ฝายบริหารรวมทั้งกลุม ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวทั้งประเทศ วางเปาหมายจะรวมมือกันบุกเจาะขาย
นักทองเที่ยวกลุมตลาดตางประเทศทามกลาง น้ํามันแพงและภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนอยูตลอดเวลา ททท.
จึงมุง 3 แผนงานหลัก
ไดแก 1) นักทองเที่ยวไฮเอนดระดับมหาเศรษฐีทั่วโลก 2) ขยายฐานตลาดใหมที่มีศักยภาพยังพรอมจะ
เดินทาง เชน เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผานมาไปโรดโชวแอฟริกา โดย ททท.นําภาคเอกชน 20 ราย มีบริษัท
นําเที่ยวหลากหลาย เชน ทัวริสโมเอเชีย สยามเอ็กซเพรส อีทีซี สถานที่พัก เชน อิมพีเรียลกรุป รอยัลคลิฟฟ
พัทยา กะลาบูติครีสอรตสมุย ไดรับความสนใจจากกลุมคาสงทองเที่ยวแอฟริกาที่เขามารวมซื้อขายกับไทย
กวา 100 ราย

โดยไดรับการยืนยันวาแอฟริกามีประชากร 43 ลานคน เปนคนรวยประมาณ 2.7 ลานคน ใชเงินเดินทางเลน
กอลฟ นิยมกินดีอยูดีตลอดการเดินทาง สวนเมืองไทยเองก็มีโปรดักตตอบสนองอยางหลากหลาย สวนใน
ยุโรปจะมุงเจาะเนเธอรแลนด และกลุมซีไอเอสที่แยกประเทศเปนอิสระจาก รัสเซีย 3) ปลุกตลาด
นักทองเที่ยวทั่วไป (mass market) และตลาดดาวรุง 3 ประเทศ อินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน

นางพรศิริกลาววา ไฮไลตกลยุทธการขายจะผนวกเขาดวยกัน 3 เรื่อง เรื่องแรก เนนการโฆษณาประชาสัมพันธ
ขายโปรดักตกลุมอะเมซิ่ง 7 สิ่งมหัศจรรยทองเที่ยวไทย หรือ 7 WONDERS OF AMAZING THAILAND โดย
จะขยายแคมเปญนี้เพิ่มอีก 1 ป ใน พ.ศ.2552 เรื่องที่ 2 จัดทําโครงการอะเมซิ่ง กรีน ตอกย้ําธีมการทองเที่ยว
ปกปองโลกรอนและสิ่งแวดลอมพวงเปนจุดแข็งขายคูกันไป เพราะขณะนี้เมืองไทยมีโครงการใบไมเขียวของ
ธุรกิจโรงแรม และเริ่มไอสแลนดกรีนสมุยระดับชุมชนบนเกาะ
เรื่องที่ 3 เปดโครงการทองเที่ยวเชิงอาสาสมัครลางความรูสึกผิดในใจใหแกนักทองเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะ
กลุม ยุโรป อเมริกา ตระหนักถึงการเดินทางขามทวีปจะเปนสวนหนึ่งการรวมแพรกระจายคารบอนไดออกไซด
จากน้ํามันเครื่องบิน

ดังนั้นจึงหันไปเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันมากกวา แตถาเมืองไทยสามารถบรรจุโปรแกรมแนวใหมมีสวน
รวมกับชุมชนลดโลกรอนขายเขาไปดวย เชน จัดทริปปลูกตนไมคืนธรรมชาติ เก็บขยะ ทําความสะอาด
ชายหาดหรือสถานที่ทองเที่ยว นํารองขายทันทีป 2552 ก็จะรักษาตลาด ไวได หนา 25
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(6ก.ย.) ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวยการศูนยวิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปดเผยผลสํารวจเรื่อง ชาวตางประเทศ มองประเทศไทยอยางไร
หลังเกิดเหตุปะทะกันรุนแรงและการประกาศภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษาตัวอยางนักธุรกิจ นัก
ลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติ จํานวนทั้งสิ้น 532 ราย ดําเนินการระหวางวันที่ 2 - 5 กันยายน
2551
ผลสํารวจพบวา ผูที่ถูกศึกษาเกินกวาครึ่งหรือรอยละ 54.3 ระบุเปนหญิงและรอยละ 45.7 ระบุ
เปนชาย ตัวอยางรอยละ 6.0 อายุต่ํากวา 20 ป รอยละ 66.3 อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ 19.4
อายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 5.4 อายุระหวาง 40-49 ป และรอยละ 2.9 อายุ 50 ปขึ้นไป
ตัวอยางรอยละ 20.6 สําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 46.8 ระบุจบปริญญาตรี และ
รอยละ 32.6 ระบุจบสูงกวาปริญญาตรี ในขณะที่ตัวอยาง รอยละ 74.6 ระบุเปนชาวยุโรป รอยละ
11.7 ระบุเปนชาวอเมริกัน รอยละ 6.2 ระบุเปนชาวเอเชีย และรอยละ 7.5 ระบุอื่น ๆ เชน
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด เปนตน

ผลสํารวจพบดวยวา ชาวตางประเทศสวนใหญหรือรอยละ 70.2 เดินทางมาเยือนประเทศไทย
เปนครั้งแรก ในขณะที่รอยละ 29.8 เคยเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป โดยรอยละ
54.0 ไดพักอาศัยในประเทศไทยไมเกิน 7 วันที่ผานมา แตรอยละ 46.0 ไดพักอาศัยอยูประเทศ
ไทยมากกวา 7 วันขึ้นไปแลว

ที่นาพิจารณาคือ ชาวตางประเทศรับทราบความขัดแยงทางการเมืองระหวางกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับรัฐบาล เพิ่มขึ้นจากรอยละ 38.5 ในชวงกอนเกิดเหตุปะทะกัน
รุนแรง มาอยูที่รอยละ 88.7 ในชวงหลังเกิดเหตุปะทะกันและประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเพิ่มขึ้นสูง
ถึงรอยละ 50.2 ของตัวอยางทั้งหมด
อยางไรก็ตาม ชาวตางประเทศที่ทราบขาวขัดแยงกันสวนใหญหรือรอยละ 59.3 คิดวาเปนการ
เคลื่อนไหวที่ปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตย แตจํานวนมากหรือรอยละ 40.7 คิดวาไมใช
เรื่องปกติธรรมดา
ที่นาเปนหวงคือ ประมาณครึ่งหรือรอยละ 49.5 ไดรับผลกระทบหลังจากเหตุปะทะกันรุนแรงของ
ประชาชนคนไทย ในขณะที่รอยละ 50.5 ไมไดรับผลกระทบใดๆ โดยกลุมที่ไดรับผลกระทบรอย
ละ 32.6 ไดรับผลกระทบเล็กนอย รอยละ 32.0 ตองเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น รอยละ 23.8
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นอกจากนี้ เมื่อวัดความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบวา ความพึงพอใจของชาว
ตางประเทศลดต่ําลงในวงจํากัด 3 ดาน คือ ดานสถานการณการเมืองไดรับผลกระทบทําใหชาว
ตางประเทศพอใจลดต่ําลงสุดจาก 6.27 มาอยูที่ 4.96 ดานสภาวะเศรษฐกิจลดลงจาก 6.59 มา
อยูที่ 5.91 และดานความเปนธรรมในสังคมลดลงจาก 6.02 มาอยูที่ 5.57

อยางไรก็ตาม ดานอื่นๆ อีก 9 ดาน พบวา ชาวตางประเทศยังคงพึงพอใจตอประเทศไทย เชน
พอใจตอประชาชนคนไทยเพิ่มจาก 8.00 มาอยูที่ 8.20 ดานวัฒนธรรมไทย เพิ่มจาก 7.86 มาอยู
ที่ 8.12 ดานอาหารไทยเพิ่มจาก 8.00 มาอยูที่ 8.16 ดานสถานที่ทองเที่ยวเพิ่มจาก 7.14 มาอยู
ที่ 7.43 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพิ่มขึ้นจาก 7.28 มาอยูที่ 7.32 ดานการ
บริการของดานตรวจคนเขาเมืองเพิ่มจาก 7.13 มาอยูที่ 7.25 ดานสภาพแวดลอมเพิ่มขึ้นจาก
6.85 มาอยูที่ 6.90 ดานระบบขนสงมวลชนเพิ่มจาก 6.72 มาอยูที่ 6.87 และดานความปลอดภัย
ในอาหารเพิ่มขึ้นจาก 6.91 มาอยูที่ 6.92 ในการสํารวจครั้งลาสุด
นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงความสุขมวลรวมของชาวตางประเทศในประเทศไทย เปรียบเทียบ
กอนและหลังเกิดเหตุปะทะรุนแรงและประกาศภาวะฉุกเฉิน พบวา ความสุขมวลรวมของชาว
ตางประเทศกลับไมแตกตางคือ จาก 8.02 มาอยูที่ 8.06

และเมื่อถามวาจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกหรือไม พบวา ชาวตางประเทศสวนใหญยังคง
ตอบวาจะกลับมาอีกคือรอยละ 96.7 กอนเกิดเหตุปะทะ และรอยละ 97.0 หลังเหตุปะทะและ
ประกาศภาวะฉุกเฉินระบุวาจะกลับมาอีก และเมื่อถามวาจะชักชวนคนอื่นๆ ในประเทศมาเที่ยว
เมืองไทยอีกหรือไม พบวา รอยละ 97.6 กอนเกิดเหตุปะทะ และเกือบรอยละรอยหรือรอยละ
98.9 ระบุจะยังคงชักชวนคนอื่นๆ ในประเทศกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก
อยางไรก็ตาม ถาพวกเขาอยูประเทศไทยแลวไมมีความสุข ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่จะเดินทางไปคือ รอยละ 52.7 ระบุจะไปประเทศเวียดนาม รอยละ 40.8 ระบุประเทศ
ลาว รอยละ 37.3 ระบุประเทศกัมพูชา รอยละ 30.8 ระบุประเทศมาเลเซีย ตามลําดับ

ดร.นพดล กลาววา หลายคนอาจคิดวา หลังเกิดเหตุปะทะกันของคนไทยและการประกาศภาวะ
ฉุกเฉินแลว ชาวตางประเทศจะมองประเทศไทยในทางลบตอประชาชนคนไทยและดานอื่นๆ
ของประเทศไทยทั้งหมด แตผลวิจัยครั้งนี้กลับพบวาชาวตางประเทศยังคงพอใจระดับสูงตอ
ประชาชนคนไทย ตออาหารไทย วัฒนธรรมไทย สถานที่ทองเที่ยว และความปลอดภัยในชีวิต
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และทรัพยสิน เปนตน แตที่มีความพอใจลดวูบต่ําลงหลังเกิดเหตุปะทะกันของคนไทยไดจํากัดวง
เฉพาะ 3 ดานเทานั้น คือ ดานการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรมทางสังคม
เหตุที่เปนเชนนี้ ก็นาจะเปนเพราะชาวตางประเทศเหลานี้สวนใหญอาจมีประสบการณพบเจอ
เหตุขัดแยงรุนแรงมาหลายประเทศ และเล็งเห็นวาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนคน
ไทยนาจะสามารถจบลงไดดวยสันติวิธี เพราะปญหาการปะทะกันระหวางประชาชนที่เกิดขึ้นนั้น
ชาวตางประเทศที่ถูกศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ไดบอกกับผูวิจัยวามันไดเกิดขึ้นเฉพาะจุด เฉพาะ
พื้นที่และจบไปแลว ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงและการทองเที่ยว จึงตองเรง
รณรงคประชาสัมพันธใหชาวตางประเทศเกิดความมั่นใจในสถานการณความขัดแยงที่จะไม
รุนแรงบานปลายเกิดขึ้นอีก ถาประชาชนคนไทยมองปญหาที่กําลังเกิดขึ้นแบบเหมารวม
(Stereotype) และมีอคติ (Bias)ตอกัน ผลที่ตามมาก็คือ ความแตกแยกและมองไมเห็นทางออก
ที่สันติวิธีได จึงนาจะมองแบบเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันวา การเคลื่อนไหวของแตละกลุมตางก็มี
อุดมการณเชื่อวาจะทําใหประเทศไทยและระบอบประชาธิปไตยดีขึ้น คนไทยทุกคนจึงนาจะนํา
เอกลักษณที่ดีของคนไทยเรื่องความรักความสามัคคี เกื้อกูลกัน ใหอภัยตอกัน มีเมตตาตอกัน
อดทนอดกลั้นรอเวลาที่กระบวนการยุติธรรมกําลังทําหนาที่คลี่คลายสถานการณตางๆ อยูและ
รวมกันหาทางออกอยางสันติใหจงได
เพื่อทําใหความสุขมวลรวมของคนไทยและชาว
ตางประเทศพุงสูงขึ้นไปพรอมๆ กันอีกครั้ง ดร.นพดล กลาว เหลาทัพเหลืออดการเมืองไมแก
การเมือง นับตั้งแตเหตุการณปะทะกันจนมีผูเสียชีวิต 1 คน สถานการณการเมืองยังไมมีชวงใด
ที่ วางใจ หรือปลอยใหกลไกอัตโนมัติขับเคลื่อนไปเองไดแมแตนอย
ขอมูลจาก คม ชัด ลึก
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ทองเที่ยวป’52 : เรงฟนความเชื่อมั่น..ฝาวิกฤตเศรษฐกิจ

บรรยากาศการทองเที่ยวไทยที่แจมใสในชวงครึ่งแรกของป 2551 ถูกบั่น
ทอนลงในชวงครึ่งปหลัง จากสถานการณความไมสงบในประเทศ อัน
สืบเนื่องมาจากเหตุการณชุมนุมเพื่อเรียกรองทางการเมืองที่ยืดเยื้อมา
หลายเดือน และทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับในชวงปลายเดือน
สิงหาคม จนนําไปสูเหตุการณปดลอมสนามบินชาติสุวรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมืองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนธันวาคม
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาพลักษณดานความสงบและความ
ปลอดภัยภายในประเทศของไทยอยางไมเคยปรากฏมากอน ทําให
ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทยมีแนวโนมหดตัวลงอยางรุนแรง
ในชวงไตรมาสสุดทายของป 2551
อยางไรก็ตาม ในภาวะที่สถานการณทางการเมืองยังไมมีเสถียรภาพ
ซึ่งมีแนวโนมจะนําไปสูเหตุการณความไมสงบในประเทศไดทุกขณะ
สงผลบั่นทอนศักยภาพดานการทองเที่ยวของไทยในป 2552 ซึ่งจะตอง
ฟนฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่คาดวาจะสงผลกระทบตอตลาด
นักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะตลาดนักทองเที่ยวระยะไกลจากยุโรป
และอเมริกา ทามกลางการแขงขันดานการทองเที่ยวที่ทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้นจากประเทศคูแขงในภูมิภาคเอเชีย
การสลายม็อบและการปดลอมสนามบิน : ฉุดทองเที่ยวไตรมาส 4
ถดถอย 35%
ในชวงครึ่งแรกของป 2551 การทองเที่ยวไทยมีแนวโนมแจมใสตอ
เนื่องมาจากชวงปลายป 2550 โดยมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขา
มายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.9 ลานคนเพิ่มขึ้นรอยละ 14 จาก
ปกอนหนาชวงเดียวกัน

อยางไรก็ตาม บรรยากาศการทองเที่ยวไทยถูกบั่นทอนใหซบเซาลง
ในชวงครึ่งปหลัง จากเหตุการณความไมสงบในประเทศ เมื่อการชุมนุม
ของกลุมพันธมิตรฯไดขยายวงกวางและทวีความรุนแรงขึ้นในชวงปลาย
เดือนสิงหาคม จนรัฐบาลตองประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 2 -14 กันยายน 2551 ซึ่งกระทบบรรยากาศการทองเที่ยวอยาง
รุนแรง เนื่องจากรัฐบาลของหลายประเทศประกาศเตือนพลเมืองของ
ตนใหหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทย หรือเลื่อนการเดินทาง
ออกไป และเตือนนักทองเที่ยวที่อยูในประเทศไทยใหระมัดระวังตัว
โดยหลีกเลี่ยงการเขาไปอยูในสถานที่ที่มีการชุมนุมประทวงเพื่อความ
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กวาแสนลาน

สํานักขาวอินโฟเควสท (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2009 16:00:00 น.

ศูนยวจ
ิ ย
ั กสิกรไทย คาดสถานการณดา นการทองเที่ยวโดยรวมในป 52 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติ

เดินทางเขามาประเทศไทยราว 12.53 ลานคน ลดลงจากปกอ
 น 14% โดยมีรายไดเขาประเทศประมาณ
400,000 ลานบาท ลดลง 23% หรือกวา 1 แสนลานบาท เนื่องจากภาคธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวของตองเผชิญกับภาวะวิกฤตอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนจากปจจัยลบทั้งในและตางประเทศ

โดยเหตุการณปดสนามบินเมื่อปลายป 51 สงผลกระทบอยางรุนแรงตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว

ตางชาติ ดานความสงบและปลอดภัย อีกทั้งสถานการณการเมืองของไทยยังคงขาดเสถียรภาพตอเนื่อง
มาในป 52 และมีการชุมนุมเรียกรองทางการเมืองเปนระยะๆ สงผลกระทบตอภาพลักษณดา นความ

ปลอดภัยในสายตาของนักทองเที่ยวตางชาติ โดยเฉพาะตลาดทองเทีย
่ วในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งมี
ความออนไหวสูงตอปจจัยที่มากระทบตอความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน

และจากวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐลุกลามไปยังหลายประเทศในยุโรป สงผลกระทบตอกําลังซื้อของ

นักทองเที่ยว ทําใหตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทยถดถอยลงในชวงไตรมาส 1/52 โดยมี

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังไทยรวมทั้งสิ้น 3.64 ลานคน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน

นอกจากนี้ เหตุการณจลาจลชวงสงกรานตไดซ้ําเติมบรรยากาศการทองเที่ยวไทยใหทรุดหนักลง

อีก รวมถึงเหตุการณจราจลทีพ
่ ัทยา การบุกยึดสถานที่ตางๆ ตามตางจังหวัดของกลุมผูชุมนุมในชวง
สงกรานต ทําใหหลายประเทศประกาศเตือนประชาชนใหหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทย สงผล
ใหนักทองเทีย
่ วตางชาติจํานวนไมนอย เปลี่ยนแผนเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศอื่นแทน

และภายใตภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไมเอื้ออํานวยนั้น การทองเที่ยวไทยยังไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ที่แพรระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งไทย ทําใหการเดินทาง
ทองเที่ยวระหวางประเทศชะลอตัวลง ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทยมีแนวโนมถดถอยลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นชวงไตรมาส 2/52 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทย รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 2.89 ลานคน ลดลง 19% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
และทําใหภาพรวมในชวงครึ่งปแรกของป 52 ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทยมีแนวโนมหดตัว
โดยคาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทยรวมทั้งสิน
้ ประมาณ 6.53 ลานคน
ลดลง 17% เมื่อเทียบชวงเดียวกันของปกอน
ศูนยวจ
ิ ย
ั กสิกรไทยไดคาดการณแนวโนมการทองเทีย
่ วไทยชวงครึ่งหลังป 52 วา นักทองเที่ยว
ตางชาติจะเดินทางเขาประเทศไทยลดลง 10% คิดเปนจํานวนนักทองเทีย
่ วตางชาติรวมทั้งสิ้นประมาณ 6
ลาน เนื่องจากยังตองเผชิญจากปจจัยลบทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่สงกระทบตอการ
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ทองเที่ยวไทย และหากไมมีเหตุการณรายแรงใด มากระทบแลว
โดยตลาดนักทองเทีย
่ วตางชาติของไทยมีแนวโนมถดถอยลงตอเนือ
่ งในไตรมาส 3/52 ที่คาดวา
จะมีนักทองเทีย
่ วตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.7 ลานคน ลดลง 19%
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สําหรับไตรมาส 4/52 ซึ่งเปนชวงฤดูทองเที่ยวหรือไฮซีซั่นของตลาดทองเทีย
่ วยุโรป มีแนวโนม

ไดรับผลกระทบจากการเรียกความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในประเทศใหกลับคืนมา คาดวาจะตองใช
ระยะเวลานานกวาทีค
่ าดไวเดิม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศ ซึ่งเปนตลาดทองเที่ยวหลัก
ของไทยในภูมภ
ิ าคยุโรปและอเมริกาที่ยังไมเอื้ออํานวย แมหลายประเทศเศรษฐกิจเริ่มสงสัญญาณการฟน
ตัวขึ้นบางแลวก็ตาม จึงคาดวา ไตรมาส 4/52 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศ รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 3.3 ลานคน ลดลง 0.8%

ทั้งนี้ศูนยวิจัยกสิกรไทย เสนอแนะใหกระตุนตลาดนักทองเที่ยวตางชาติใหกลับมาเติบโตได

ตามปกติ และสรางรายไดปละหลายแสนลานบาท โดยเรงสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยในประเทศ
แตตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในการสรางความสามัคคีขึ้นในหมูคนไทย และสรางสังคมที่อยู
ภายใตกฎระเบียบ เพื่อนําประเทศกลับสูความสงบสุขเหมือนอดีต และจะทําใหการสงเสริมการทองเทีย
่ ว
ไทยในตลาดตางประเทศทีม
่ ีศก
ั ยภาพควบคูกบ
ั การพัฒนาสินคาทองเทีย
่ วและบริการรองรับที่ได
มาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมตางๆดึงดูดนักทองเทีย
่ วตางชาติจึงจะสัมฤทธิผ
์ ล
--อินโฟเควสท โดย จารุวรรณ ไหมทอง/ธนวัฏ โทร.0-2253-5050 ตอ 325 อีเมล:
tanawat@infoquest.co.th--

คําประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทองทีก
่ ทม.

นายกฯ ประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทองที่กทม.

เมื่อเวลา 06.50 น. สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย รายงานวา นายสมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี ประกาศใชพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีกลุมบุคคลดําเนินการใหเกิดความวุนวาน กระทบความ
เรียบรอยตอประชาชนและความมั่นคงของรัฐ กระทบตอพัฒนาการประชาธิปไตย จึงตอง
แกไขปญหาใหสิ้นสุดโดยเร็ว
พรอมมีคําสัง่ นายกรัฐมนตรีใหผบ.ทบ.เปนหัวหนาผูรับผิดชอบตามพ.ร.ก. จนกวา
สถานการณจะสงบ นอกจากนี้ ยังหามชุมนุมตั้งแต 5 คนเปนตนไปหรือกระทําอันยุยงขัด
ตอความสงบ หามเผยแพรขอความใหประชาชาเกิดความหวากกลัวจนกระทบความ
มั่นคงของรัฐ และ ความสงบทั่วราชอาญาจักร หามใชเสนทางบคมนาคม ยานพานหะ
ตามที่กําหนดหามใชอาการ และ ใหอพยพประชาชนออกจากอาหารหรือใหไปอยูอาคาร
ตามที่กําหนด

ใชอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันเปนกฎหมายที่เปนมีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจัดการ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 , 33 , 34 , 36 ,
38 , 41 , 43 , 45 , และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
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กระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บัดนี้ เปนตนไป ประกาศ ณ
วันที่ 2 กันยายน 2551 ลงชื่อนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
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นอกจากนี้ นายสมัคร ยังไดมีคําสั่งแตงตั้งรัฐมนตรีที่ 194/2551 เรื่องแตงตั้งหัวหนา
ผูรับผิดชอบ และมอบหมายอํานาจในสถานการณฉุกเฉิน โดยมีใจความวา ย"ตามที่ไดมี
การประกาศสถานการณฉุกเฉินในเขตทองที่กรุงเทพฯ ไปกอนหนานี้นั้น จึงมีคําสั่ง
ดังตอไปนี้ ใหผูบัญชาการทหารบก รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
สวนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และแมทัพภาคที่ 1 ใหเปนรองหัวหนาผูรับผิดชอบใน
การแกไขสถานการณฉุกเฉิน มีอํานาจในการแกไขสถานการณฉุกเฉินตามที่กําหนดไว
ในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังนี้
1.บังคับบัญชา และสั่งการสวนราชการ และขาราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งพนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

2.ดําเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี กําหนด หรือมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2551

ลงชื่อนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
------------------------------

คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 195/2551

เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน

ดังที่ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครแลวนั้น อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 7 วรรค 3 และมาตรา 15 แหงพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา
36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
1.ใหขาราชการทหาร ตํารวจ และพลเรือน ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเฉพาะในเขตที่พื้นที่ที่
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน เปนพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชกําหนดบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีหนาที่ปฏิบัติงานตามพระราชกําหนดดังกลาว และ
กฎหมายที่นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ เทาที่มีความจําเปนในการปฏิบัติงานให
สถานการณยุติลง
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2.ใหพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งหัวหนาผูรับผิดชอบในแกไขสถานการณฉุกเฉิน แตงตั้งเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เวนแตการใชอํานาจ
สอบสวนตองเปนพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือน ดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับ 3 เจาหนาที่ฝายทหาร มียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี เจาหนาที่ฝาย
ตํารวจ มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีขึ้นไป ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2551

น ายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------

ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9

แหงพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ตามที่ไดมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน ในเขตทองที่กรุงเทพมหานครแลวนั้น เพื่อให
สามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติโดยเร็ว ปองกันไมใหเกิดเหตุการณรายมากขึน
้
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9ย แหงพระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา
38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีจึงออกขอกําหนดดังตอไปนี้

1.หามไมใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกันย ณ ที่ใดๆ ตั้งแต 5 คนขึ้นไป ในเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร หรือกระทําการใดเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย

2.หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือการทําใหแพรหลาย ซึ่งหนังสือพิมพสิ่งพิมพ หรือ
สื่ออื่นใดที่มีขอความอันอาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือน
ขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉินจนกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐ หรือความสงบเรียบรอย หรือศิลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร
3.หามการใชเสนทางคมนาคม หรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเงื่อนไข ในการใช
เสนทางคมนาคม หรือการใชยานพาหนะ ทั้งนี้ตามที่หัวหนารับผิดชอบในการแกไข
สถานการณฉุกเฉินกําหนด
4.หามใชอาคารหรือเขาไป หรืออยูในสถานที่ใดๆ หรือหามเขาไปในพื้นที่ใดๆ ตามที่
หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินกําหนด
5.ใหอพยพออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หรือหามผูใดเขา
ไปในพื้นที่ ทั้งนี้ ตามที่หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินกําหนด
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ในการนี้หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉินกําหนดจะกําหนดเงื่อนเวลา
ในการปฏิบัติตามขอหนดหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ตามที่เห็นสมควร
เพื่อไมใหมีการปฏิบัติที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน เกินสมควรแกเหตุก็ได
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศณ วันที่ 2 กันยายน 2551

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี
ขอมูลจาก มติชน

มาตรการฟนฟูวิกฤตดานการทองเที่ยว
มาตรการกระตุนการทองเทีย
่ ว

มาตรการที่ ครม. เห็นชอบในหลักการการยกเวนคาธรรมเนียม เพื่อชวยเหลือผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากการปดทาอากาศยาน
1. มาตรการการยกเวนคาธรรมเนียม

1.1 ยกเวนคาธรรมเนียมวีซาสําหรับนักทองเที่ยวทุกประเทศที่เดิน
ทางเขาประเทศไทย
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2552 เรื่องการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว
แกคนตางดาวเปนการชั่วคราว “ใหคนตางดาวที่ประสงคเขามาเพื่อการ
ทองเที่ยวไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจตราประเภท
นักทองเที่ยว”

- ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มีนาคม 2552 เรื่องการ
อนุญาตใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณีพิเศษ(ฉบับที่
2) “ใหคนตางดาวมีสิทธิไดรับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราวเปนพิเศษ
(Special Entry Visa) จากสถานทูต สถานกงสุล ในตางประเทศหรือสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง ไมจํากัดจํานวนครั้งเปนเวลา 5 ปตลอดอายุบัตรสมาชิก โดยให
ยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตรา”
1.2 ยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม
- กฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมในป 2553(อยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาราง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย)
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1.3 ลดหยอนคาประกันการใชไฟฟาสําหรับผูประกอบธุรกิจโรงแรม โดย
ใหการไฟฟานครหลวงปละการไฟฟาสวนภูมิภาค ปรับอัตราคาประกันการใชไฟฟา
เหลือ 1.25 เทาของเดือน สําหรับผูใชไฟฟาที่มีประวัติการชําระดี โดยคํานวณ
คาเฉลี่ยยอนหลัง 3 เดือน
1.4 ลดหยอนคาธรรมเนียมการขึ้นลงของทาอากาศยานและที่เก็บ
อากาศยาน(Landing & Parking Fee) โดยใหกรมการขนสงทางอากาศและบริษัท
ทาอากาศยาน จํากัด(มหาชน) (ทอท.) และกระทรวงการคลังดําเนินการ
1.5 ลดหยอนคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติ ใหกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพช
ื ลดคาธรรมเนียมเขาชมรอยละ 50 สําหรับ
นักทองเที่ยวตางประเทศและคนไทยในพื้นที่อุทยานทั่วประเทศ เปนเวลา 3 เดือน
- ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่องลดอัตราคาบริการสําหรับ
บุคคล ชาวไทย ที่เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ณ วันที่ 8 มกราคม 2552
- ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่องลดอัตรา
คาบริการสําหรับบุคคล ที่เขาไปในเขตอุทยานแหงชาติ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ
2552
- การกําหนดแนวปฏิบัติในการปรับลดวงเงินค้ําประกันคาไฟฟา
ตามหนังสือ กพพ. ที่มา 5253/10.56/52 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552
2. มาตรการภาษีเพื่อกระตุนธุรกิจทองเที่ยว

2.1 ใหสวนราชการปรับงบประมาณประจําป พ.ศ.2552 มาใชในการ
ประชุม อบรม สัมมนา โดยเนนจัดใหตางจังหวัดเพิ่มมากขึ้น โดยมอบหมายใหสวน
ราชการปรับปรุงแผนการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศมากขึ้น แทนการฝกอบรม
ดูงานในตางประเทศ
- สั่งการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ไดสั่งการใหสวน
ราชการเรงดําเนินการปรับแผนการฝกอบรมจัดประชุมสัมมนาและดูงาน

ลิข

2.2 ใหเอกชนสามารถทําคาใชจาย การจัดประชุมสัมมนา อบรม และ
การจัดการทองเที่ยวเปนรางวัลในประเทศแกพนักงานมาหักเปนคาใชจายได 2 เทา
- รมสรรพากรยังไมมีการดําเนินการ



ขอมูลเกี่ยวของ
สถิตินักทองเที่ยวที่เกี่ยวของ
Thai Embassies and Consulates
มติครม. วันที่ 20 มกราคม 2552
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ทองเที่ยว 52 สอแวว “สะดุด”รัฐ-เอกชน แกเกม หืดจับแน!
วันจันทร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 เวลา 09:02 น.

ลิข

สิท
ธ์ ม
ห
C o าว
pyr ิทย
All igh าล
rig t@ ัยหอ
hts by
ก
res UT ารค
erv CC ้าไท
ed
ย

แมวาจะสถานการทองเที่ยวภายในประเทศจะเขาสูภาวะการณตามปกติแลวก็ตาม แตเหตุการณที่ผานมาไดสง
ผลกระทบอยางรุนแรง ตอ ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนวงกวาง เมื่อภาพลักษณของประเทศไทยที่ออกสู
สายตาชาวโลก กลายเปนภาพ ลบที่ไมนาไววางใจ มีการออกประกาศเตือนจากประเทศตาง ๆ สงผลใหนักทองเที่ยว
ตางชาติที่วางแผนเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย ถึงกลับตอง “พับแผน” ยกเลิกการเดินทาง พรอมกับหนีไป
ทองเที่ยวยังประเทศอื่น ๆ แทน

ในแตละปภาคทองเที่ยวและบริการ เปนธุรกิจที่สรางรายไดเขาประเทศ คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 600,000 ลาน
บาทตอป ถือเปนภาคธุรกิจที่สําคัญรวมกับ “ภาคสงออก” ที่ชวยผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเติบโต
เพิ่มมากขึ้น

ในชวงตนป 2551ที่ผานมา ภาครัฐตั้งเปาหมายไววา ในปนี้จะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเที่ยวในประเทศไทย
จํานวนประมาณ 16 ลานคน แตจากการเกิดปจจัยดานลบตาง ๆ ตลอดทั้งปที่ผานมาสงผลทําใหเปาหมายจํานวน
นักทองเที่ยวที่วางไวยากตอการทําตลาดอยางแนนอน!
ปจจุบันในชวงเดือน พ.ย.-ก.พ. ถือเปนชวงไฮซีซั่น ที่จะมีนักทองเที่ยวจากตางชาติ “หนีหนาว” เดินทางเขามา
ทองเที่ยวยังประเทศไทยจํานวนมากกวาชวงใด ๆ แตหลังเกิดเหตุความไมสงบทางการเมือง จนเกิดเหตุการณรุนแรง
เมื่อ วันที่ 7 ต.ค. และเหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิเกือบ 10 วันเมื่อชวงปลายเดือน พ.ย. นั้น ความสูญเสียที่
เกิดขึ้น ทําใหความฝนของภาคธุรกิจทองเที่ยวตองพังทลายลงทันที !!!

ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับภาคทองเที่ยวและบริการ หลายคาย ถึงกับช็อคเมื่อนักทองเที่ยวหดหาย กรุปทัวร
ถูกยกเลิก สงผลกระทบตอเนื่องเปนลูกโซไปยังธุรกิจตาง ๆ ทั้งธุรกิจโรงแรม รีสอรท รานจําหนายสินคาของที่ระลึก
ภัตตาคาร รานอาหาร สถานบันเทิง ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก รวมถึงธุรกิจบริการดานการขนสง ที่จะตองสูญเสีย
รายไดจากนักทองเที่ยวไป
ลาสุดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณปดสนามบิน
สุวรรณภูมิวา ในชวงเดือน ธ.ค. 51-เม.ย. 52 ตัวเลขนักทองเที่ยวจะลดลงประมาณ 40-50% หรือคิดเปนจํานวน
นักทองเที่ยวหายไปประมาณ 2.3 ลานคน คิดเปนรายไดเขาประเทศที่หายไปกวา 8.6 หมื่นลานบาท ถึง 1.3 แสน
ลานบาท และคาดวาจะตองใชเวลาไมต่ํากวา 4-6 เดือน กวาภาคทองเที่ยวจะเริ่มฟนตัวกลับม

ขณะที่จํานวนนักทองเที่ยวในปนี้จะมีตัวเลขอยูที่ประมาณ 14 ลานคน ซึ่งเปนตัวเลขใกลเคียงกับปกอนหนานี้
สวนในป 2552 นั้น คาดวาตัวเลขนักทองเที่ยวจะไมขยายตัวเพิ่มขึ้น คือมีตัวเลขนักทองเที่ยวอยูที่ประมาณ 14 ลาน
คนเชนกัน ซึ่งต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวที่จํานวน 16 ลานคน
ดานสมาคมโรงแรมไทย ยอมรับวาหลังเกิดเหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิ อัตราการเขาพักโรงแรมของ
นักทองเที่ยวมีเพียงประมาณ 20-25% เทานั้น สวนยอดจองใหม ๆ แทบจะไมมีเลย ทั้ง ๆ ที่ตามปกติแลวภาพรวม
ในชวงไฮซีซั่นแบบนี้จะตองมีอัตราการเขาพักไมต่ํากวา 70%
แมแตศูนยวิจัยกสิกรไทย ยังออกมาคาดการณวา ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทยจะถดถอยลงอยางรุนแรง
ตั้งแตชวงปลายเดือน พ.ย. ตอเนื่องไปจนถึงสิ้นป ซึ่งประเมินวานักทองเที่ยวจะเดินทางมาลดลงจํานวน 30% ใน
เดือน พ.ย. และลดลงสูงถึงรอยละ 60 ในเดือน ธ.ค.51 ซึ่งสงผลใหในชวงไตรมาสสุดทายของปนี้จะมีนักทองเที่ยว
เดินทางมาประเทศไทยเพียงแคจํานวน 2.6 ลานคน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน
ประมาณ 4.1 ลานคน และเมื่อรวมตลอดทั้งป 2551 แลว คาดวาตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทยมีแนวโนม
ถดถอยลงจากป 2550
โดยคาดการณวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 14 ลานคน ลดลง
3% จากป 2550 และมีรายไดดานการทองเที่ยวเขาประเทศคิดเปนมูลคาประมาณ 5 แสนลานบาท หรือลดลง 9%
ซึ่งเมื่อเทียบกับประมาณการเดิมที่คาดการณไวกอนเกิดเหตุการณรุนแรงชวงครึ่งปหลัง ทําใหมีนักทองเที่ยวลดลง
ประมาณ 1.7 ลานคน และตองสูญเสียรายไดดานการทองเที่ยวไปประมาณ 1 แสนลานบาท
ความเสียหายดังกลาวที่เกิดขึ้นเปนเพียงการประมาณการเบื้องตนเทานั้น หากสถานการณยังไมดีขึ้น เชื่อไดวา
รายไดผูประกอบการจะตองลดลงตอเนื่อง ซึ่งนาจะทําใหเกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได

เปนที่มาของการลดจํานวนพนักงานคนลง หรืออาจถึงขั้นตองปดกิจการ เลิกจาง ซึ่งเทากับวาจะมีคนใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการตองตกงานจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงรายไดของประเทศตองถดถอยลงจนสงผล
กระทบตอภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวยเชนกัน
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ดังนั้นในชวงป 2552 ที่กําลังจะมาถึง ถือเปนปที่ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยว และบริการของไทยตองรับศึกหนัก
หลังจากสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) มีการประเมินวา ปหนาประเทศไทยจะมีอัตราการ
เติบโตของการทองเที่ยวต่ําที่สุดในเอเชีย นับวาเปนเรื่องที่ไมสูจะดีเทาไรนัก
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จากจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่หดหายไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจาก ญี่ปุน จีน และเกาหลี
ใต ที่เปนตลาดนักทองเที่ยวที่สําคัญของไทย รวมถึงนักทองเที่ยวคุณภาพจาก ยุโรปและอเมริกา ที่เมื่อเดินทางมาใน
ไทยแลวจะใชเวลาพํานักอยูเปนเวลานานหลายสัปดาห และใชจายเงินตอหัวเปนจํานวนที่สูงมาก สาเหตุสวนใหญได
ยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทยในชวงนี้ เพื่อรอดูสถานการณตาง ๆ ใหมีความมั่นใจดานความปลอดภัยกอน
นั่นเอง

ทั้ง ๆ ที่อยูในชวงไฮซีซัน หรือฤดูทองเที่ยวของไทยแตมีอัตราการเขาพักในโรงแรมเหลือเพียงแครอยละ 20-25
เทานั้นจากเดิมที่สูงถึง 80-90% แตทางสมาคมโรงแรมไทยยังคงคาดการณไวในชวงไตรมาสแรกของป 2552 อัตรา
การเขาพักนาจะอยูในระดับ 50-60%
ดานสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว มีการประเมินวา ในป 2552 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ ที่เขามาประเทศ
ไทยจะมีจํานวนเหลือเพียงแค 14 ลานคนเทานั้น จากเดิมที่ตั้งเปาหมายไวจํานวน 16 ลานคน และรายไดจากการ
ทองเที่ยวจะเหลือเพียง 5 แสนลานบาท จากเปาหมายเดิมที่ตั้งไวจํานวน 6.3 แสนลานบาท ซึ่งเทากับวารายไดจาก
การทองเที่ยวในป 2552 จะหายวูบไปถึง 1.3 แสนลานบาททีเดียว

เมื่อเหตุการณเขาสูภาวะปกติหากทุกฝายชวยกันเรงสรางภาพลักษณและฟนฟูความเชื่อมั่นของตางประเทศ
กลับมาไดเร็ว รวมถึงจัดกิจกรรมดานการทองเที่ยวตาง ๆ เพื่อดึงดูด นักทองเที่ยวใหกลับคืนมาได จะทําใหในชวงครึ่ง
แรกของป 2552 ผูประกอบการธุรกิจเชื่อวาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาไทยลดลงเพียงแค 13% หรือมีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 6.9 ลานคนเทานั้น จากนั้นในชวงครึ่งปหลังจํานวน นักทองเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 18% หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว
ประมาณ 7.1 ลานคน รวมตลอดป 2552 คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้น 14 ลานคน เปนตัวเลขที่ใกลเคียงป
2551 และมีรายไดจากการทองเที่ยวเขาประเทศประมาณ 5.16 แสนลานบาท เพิ่มขึ้น 3%

ขณะเดียวกันหากในกรณีที่สถานการณการเมืองยังไมสงบยืดเยื้อตอไปถึงในป 2552 จนสงผลกระทบตอ
ภาพลักษณและความเชื่อมั่นในสายตาของตางประเทศ จะสงผลใหในชวงครึ่งแรกของป 2552 จะมีนักทองเที่ยวเขา
มาประเทศไทยลดลง 20% หรือมีจํานวนประมาณ 6.3 ลานคน สวนในครึ่งปหลังจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้น
10% หรือมีจํานวนประมาณ 6.6 ลานคน รวมตลอดป 2552 คาดวาจะมี นักทองเที่ยวเขาประเทศจํานวนประมาณ 13
ลานคน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับป 2551 สวนรายไดจากการทองเที่ยวจะมีประมาณ 4.6 แสนลานบาท ลดลงประมาณ
รอยละ 8
จากปจจัยลบทั้งเรื่องสถานการณทาง การเมืองที่ยังขาดเสถียรภาพและความแนนอน รวมทั้งวิกฤติเศรษฐกิจที่
แผขยายไปตัวโลก ทําใหธุรกิจทองเที่ยวของไทย รวมทั้งภาครัฐ ตองเตรียมตั้งรับและปรับตัว เพื่อใหสามารถฝาวิกฤติ
ครั้งนี้ไปใหได โดยเฉพาะภาคธุรกิจทองเที่ยวไดเรียกรองใหรัฐบาลชุดใหมเขามาชวยเหลือในการลดภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวลง และลดคาลงจอดของเครื่องบิน เพื่อหวังใหสายการบินตาง ๆ ลดราคา
ตั๋วโดยสารลงสรางแรงจูงใจกระตุนใหกับนักทองเที่ยวเพื่อเดินทาง ขณะที่ขอเสนอตาง ๆ ของเอกชน รวมถึงมาตรการ
เพื่อชวยเหลือของภาครัฐที่จะออกมาชวยภาคธุรกิจทองเที่ยว ปจจุบันอาจจะยังมีความชัดเจนไมมากนัก เนื่องจาก
รัฐบาลชุดใหมเพิ่งที่จะเขามาทําหนาที่กัน
ความจําเปนเรงดวนของภาครัฐและเอกชนคือตองรวมมือกันเรงฟนฟูภาพลักษณดานความปลอดภัยและดึงความ
เชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติใหกลับคืนมา พรอมทั้งดําเนินกิจกรรมดานการตลาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุน
ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติใหฟนตัวกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว

การปรับตัวของภาครัฐและเอกชนจึงตองหันมาใชวิธีจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยวอยางยิ่งใหญ มีมาตรการ
ที่สรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว ปรับแผนการตลาดใหมเนนตลาดภูมิภาคเอเชียและตะวันออก สรางจุดขายใหม
ๆ ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได และเชิญบริษัททองเที่ยวและสื่อมวลชนตางชาติ เขามาสัมผัสสถานที่ทองเที่ยว
จริง ๆ เพื่อใหเห็นถึงความปลอดภัยของไทย

ขณะเดียวกันการออกไปโรดโชวและรวมงานแสดงและขายสินคาดานทองเที่ยวในตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจของผูประกอบการไทยในการเจรจาธุรกิจกับบริษัทนําเที่ยวของตางประเทศ สอดคลองกับการที่ภาครัฐตอง
ดึงการจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติใหเขามาจัดงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดทําแพ็กเกจนําเที่ยว
ราคาประหยัดและมีความคุมคากับเงินที่ตองจายไป เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวตางชาติ ที่จะใชจาย
ประหยัดมากขึ้นดวยขอจํากัดจากภาวะเศรษฐกิจ
สําหรับตลาดนักทองเที่ยวคนไทยในชวงเวลาแบบนี้จําเปนตองใหความสําคัญเปนพิเศษ เพราะเปนรายไดที่ไม
ตองใชงบประมาณที่สูงมากนัก ดังนั้นการกระตุนใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศมากขึ้นก็เพื่อทดแทนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่หายไป สงเสริมการจัดประชุมและสัมมนาภายในประเทศ เพื่อชวยเหลือธุรกิจทองเที่ยวในภูมิภาคตาง ๆ
โดยอาจนําคาใชจายในสวนนี้มาหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณเงินไดเพื่อเสียภาษีได
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ขณะเดียวกันผูประกอบการหลายคายสวนใหญไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม บริษัททัวร สายการบิน รานอาหารและ
รานของที่ระลึก รวมถึงรถเชาบริการจําเปนตองมีการปรับแผนธุรกิจใหม เนนตลาดสัมมนาในประเทศชวงวันธรรมดา
และตลาดนักทองเที่ยวชวงวันหยุดเพื่อใหมีรายไดหมุนเวียนตอเนื่อง รวมทั้งตองลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง หา
พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มศักยภาพดานการตลาด
กลยุทธตางๆเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปนที่ตองทําเพื่อใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถประคองตัวอยูรอดไดใน
ภาวะวิกฤติเชนนี้ กอนที่สถานการณตาง ๆ โดยรวมจะดีขึ้นและชวยดึงจํานวนนักทองเที่ยวกลับคืนมา แตคงตองใช
เวลาสักระยะที่ไมมีใครตอบไดวาจะนานเทาไร!?!....

ที่มา http://www.khum.net/news-read/1047639
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กรอบแนวคิดของแผนการตลาดการทองเที่ยว
แผนการตลาดการทองเที่ยวป 2552 ถูกจัดทําขึ้นจากกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร
หลัก
3 กรอบ ไดแก
1) กรอบนโยบายรัฐบาล:
- เนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เนนสงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพและยัง่ ยืน ทั้งในมิติ “มูลคา” และ “คุณคา”
ดวย “สะดวก สะอาด ปลอดภัย”
- ใหเอกลักษณที่ชัดเจนงายตอการรับรู จดจําในลักษณะกลุมพื้นที่ (Cluster)
2) กรอบนโยบายคณะกรรมการ ททท.: สงเสริมการทองเที่ยวใหมๆ ที่เชื่อมโยงกลุมพื้นที่
(Cluster)
3) แผนวิสาหกิจ ททท. (ป 2551 – 2554 ): ดําเนินการตลาดภายใตแนวคิดเชิงกลยุทธ โดย
สราง
ความแตกตางในจุดขาย ประยุกตใชนวัตกรรมดานการตลาดใหมๆ และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ

เปาหมาย

ลิข

เปาหมายดานตําแหนงทางการตลาด:

“แหลงทองเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย ใหประสบการณที่ทรงคุณคาและนาประทับใจ”
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ตลาดตางประเทศ
เปาหมายรายได
ทางการทองเที่ยว

ประมาณการ
จํานวนนักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้นรอยละ 5
(ประมาณการรายได 630,000
ลานบาท)

เพิ่มขึ้นรอยละ 5
(ประมาณการรายได 407,600
ลานบาท)

16 ลานคน

87.06 ลานคน

กลยุทธและแนวทางการดําเนินงานในป 2552

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ในป 2552 ททท. จะเนนการสรางกระแสการเดินทางทั้ง
ตลาดต า งประเทศและในประเทศให เ กิ ด ขึ้ น ตลอดทั้ ง ป ภายใต ก ลยุ ท ธ ร ณรงค ส ง เสริ ม “ป
ทองเที่ยวไทย 2551-2552” ตามนโยบายของรัฐบาล ผนวกรวมกับการดําเนินงานสานตอกล
ยุทธการตลาดในปที่ผานมา ซึ่งจะมีจุดเนนที่แตกตางกันไปตามสภาวะและแนวโนมตลาดในแต
ละพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลยุทธสงเสริมปทองเทีย่ วไทยทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ

แนวทางการดําเนินงาน
1.1 สรางกระแสใหเกิดการรับรูและความรวมมือสนับสนุนปทองเที่ยวไทย โดยยังคงนําเสนอ
แคมเปญ “Amazing Thailand” และสินคาหลัก 7 หมวด (7 Wonders of Amazing Thailand)
ในตลาดตางประเทศ ซึ่งไดแก
01 Thainess : The World’s Friendliness Culture – นําเสนอความเปนตัวตนของคน
ไทย วิถีชีวิตที่เปนรากเหงา ที่มีความเรียบงาย สงบ เปนเสนหของไทย โดยนําเสนอสินคาที่
สะทอนแนวคิดของสังคมไทย อาทิ วิถีชีวิตของชุมชน การทําอาหารไทย มวยไทย ประเพณีไทย
ฯลฯ
02 Treasures : Land of Heritage and History - นําเสนอกลุมสินคาดานวัฒนธรรมไทย
ที่สรางความภูมิใจในความเปนชาติ และพรอมที่จะอวดสูสายตาชาวโลก กลุมสินคาเหลานี้ อาทิ
สถานที่ซึ่งเปนมรดกโลก แหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตร สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา รวมไป
ถึงพิพิธภัณฑตา งๆ ฯลฯ
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03 Beaches : Sun Surf and Serenity – นําเสนอความแตกตางที่หลากหลายของทะเล
ไทย สามารถสรางความสุข และตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดทุกรูปแบบ อาทิ
พัทยา หัวหิน-ชะอํา ฯลฯ
04 Nature : The Beauty of Natural Wonders- นําเสนอกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศ
Green Tourism การทองเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน สรางความตระหนักและเกิดความเขาใจ
คุณคาของการเปนผูหวงใยสิ่งแวดลอม อาทิ การเดินชมเสนทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ
สองสัตว ดูนก การลองแกง ฯลฯ
05 Health & Wellness : The Beauty of Wellness and Wellbeing – นําเสนอสินคา
และบริการที่ใหความสําคัญตอการบํารุงและบําบัดสุขภาพกายและใจ อาทิ สปา สมาธิ การแพทย
ที่ทันสมัย ฯลฯ
06 Trends : Your Senses with Unique Trends - นําเสนอกลุมสินคาบริการที่สอดคลอง
ตามกระแสนิยม หรือ In Trend ซึ่งเปนจุดขายดวยรูปแบบที่ทันสมัย แปลกตาในแนว Chic, Hip,
Modern ทั้งรานอาหาร แหลงชอปปง บูติคโฮเต็ล รวมถึงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น อาทิ สวนสนุก
หางสรรพสินคาชั้นนํา ฯลฯ
07 Festivities : The Land of Year Round Festivities- กิจกรรมทองเที่ยวที่ ควบคูไป
กั บ ความสนุ ก สนาน รื่ น เริ ง และความบั น เทิ ง โดยนํ า เอางานเทศกาลระดั บ โลกและระดั บ
นานาชาติตางๆ เปนตัวดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว และสื่อมวลชนตางชาติ อาทิ Pattaya
Music Festival, The Royal Trophy Europe vs Asia Golf Championship ฯลฯ

นอกจากนี้ ในสวนของ Festivities จะนําเสนอแนวคิดหลัก (Theme) ในการทองเที่ยวใน
แตละเดือน เพื่อใหประเทศไทยมีสิ่งที่นาสนใจตลอดทั้งป คือ
 เดือนมกราคม: สวัสดีเมืองไทย - Thailand Extravaganza
 เดือนกุมภาพันธ: ดอกไมกับความรัก - Flower Paradise
 เดือนมีนาคม: หรรษา กีฬา ดนตรี – Summer Music & Sports
 เดือนเมษายน: เย็นทั่วหลา มหาสงกรานต – Songkran Splendours
 เดือนพฤษภาคม: อรอยทุกไร ชิมไปทุกสวน – Thai Fruit
 เดือนมิถุนายน: เที่ยวไทยหัวใจสีเขียว – Lively Green Journey
 เดือนกรกฎาคม: สืบศาสน สานศิลป – Timeless Thai Elegance
 เดือนสิงหาคม: ครอบครัวสุขสันต – Family Festival
 เดือนกันยายน: สุดยอดเรือสยาม – International Boat Races
 เดือนตุลาคม: มหัศจรรยฝงโขง – The Magnigicent Mekhong River
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 เดือนพฤศจิกายน: สีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง – Loi Krathong Festival
 เดือนธันวาคม: สยามสนุก – Siam Sanook
ผนวกกับการตอกย้ําจุดแข็งในดานภาพลักษณมิตรไมตรี และสีสันของแหลงทองเที่ยวที่
หลากหลาย ภายใตการชูจุดขายภาพลักษณที่โดดเดนและแตกตางของแตพื้นที่ในแต
ละภาค ซึ่งไดแก
 ภาคเหนือ: ชูภาพลักษณ “แหลงวัฒนธรรมลานนาผสานความมีระดับ” (Classy
Lanna) นําเสนอความโดดเดนของเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนา ผสมผสานกับ
ความมีสไตลและมีระดับของสินคาและบริการ
 กรุงเทพฯ: ชูภาพลักษณ “วิถีชีวิตเมืองกรุง” (The Touch of Bangkok) นําเสนอ
บรรยากาศของชุมชนชาวบางกอกดั้งเดิม ที่แฝงอยูในชีวิตทันสมัยสไตลชาวกรุง
ปจจุบนั
 ภาคกลาง: ชูภาพลักษณ “การทองเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” (Nostalgia Tourism)
นําเสนอความสงบสบายตามรูปแบบการใชชีวิตของชาวไทยภาคกลางในอดีต
 ภาคตะวันออก: ชูภาพลักษณ “เที่ยวสนุก ทุกระดับ” (Affordable Active
Beach) นําเสนอความสนุกสนานของกิจกรรมชายหาด ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ชูภาพลักษณ “แหลงเรียนรู อูอารยธรรม” (The Cradle
of Learning and Civilization) นําเสนอความลึกซึ้งของอารยธรรมอีสาน ที่สืบสาว
ยอนไปไดถึงยุคดึกดําบรรพ
 ภาคใต : ชูภาพลักษณ “ปาสวย ทะเลใส” (Blue and Green: Clean and Clear)
นําเสนอความบริสุทธิ์ สดใสของผืนปาและทองทะเล ที่ไดรับการยอมรับในระดับโลก
นอกจากนี้ ททท. ไดย้ําเจตนารมยอยางตอเนื่องที่จะรณรงคใหเกิดการรักษาสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไมวาจะเปนผลงานใน
อดีตที่ทําตอเนื่องถึงปจจุบัน อาทิ การใหรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวดีเดนดานการ
รักษาสิ่งแวดลอม (Tourism Awards) การสนับสนุนการใหมาตรฐานโรงแรมสีเขียว
(Green Leaf Hotel) การสนับสนุนกิจกรรมดานรักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ ประกอบกับ
แนวโนมโลกที่นักทองเที่ยวหันมาใหความสําคัญอยางยิ่งกับสภาวะวิกฤต “โลกรอน”
ททท. จึงจะใชโอกาสนี้ ตอกย้ําภารกิจของการทองเที่ยวที่มีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยนํ า เสนอขายสิ น ค า การท อ งเที่ ย วและสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาสิ น ค า การ
ทองเที่ยว ภายใตแนวคิด “7 Greens” ซึ่งประกอบดวย
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 Green Hearts: การสรางความรูสึกใหนักทองเที่ยวและชุมชนมีหัวใจที่เปยมไปดวยรัก
ความศรัทธา ใสใจ และใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
 Green Logistics: การปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางหรือรูปแบบการใหบริการดานการ
คมนาคมขนสง เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และเนนการเสนอขาย
กิจกรรมทองเที่ยวที่ใชยานพาหนะเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การขี่จักรยาน การ
เดินทางดวยขนสงมวลชน (รถไฟ รถประจําทาง)
 Green Attractions: สนับสนุนการเสนอขายแหลงทองเที่ยวที่มีรูปแบบการบริหาร
จัดการทีด่ ี ที่ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนหลัก
 Green Communities: สนับสนุนการเสนอขายแหลงทองเที่ยวชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและ
ชนบท ที่ใหความสําคัญกับการจัดการทองเที่ยวควบคูไปกับการใสใจตอสิ่งแวดลอมและ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
 Green Activities: สนับสนุนการเสนอขายกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีความเหมาะสม
กับพื้นที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งอยูภายใตขอบเขตความเหมาะสมของ
จํานวนนักทองเที่ยวในพื้นที/่ ครั้ง
 Green Services: สนับสนุนการเสนอขายรูปแบบการใหบริการของธุรกิจทองเที่ยว
ตางๆ ไมวาจะเปน ที่พัก รานอาหาร รานขายของที่ระลึก ที่สามารถสรางความ
ประทับใจแกนักทองเที่ยว ดวยมาตรฐานและคุณภาพทีด่ ี ภายใตการคํานึงถึง
สภาพแวดลอมที่มีการดูแลอยางเหมาะสม
 Green Plus: เนนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตอบแทนสูสังคม ดวยความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอม โดยการลด ละ เลิก พฤติกรรมที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
การสรางสิ่งแวดลอมใหมที่ดี เชน การปลูกปา เปนตน

ซึ่ง ททท. จะสื่อ “สาร” ขางตนไปยังนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อตอกย้ํา
ภาพลักษณ “คุณคา” ของแบรนด “ประเทศไทย” ใหนักทองเที่ยวรูสึกและเกิดความเชื่อวาป
2552 เปนปที่คุมคาที่จะทองเที่ยวไทย
แคมเปญโฆษณาปทองเที่ยวไทย
การโฆษณาและประชาสัมพันธรณรงคปทองเที่ยวไทยในตางประเทศ จะยังคงใชแคมเปญ
“Amazing Thailand” เปนตัวหลัก และเสริมดวยแคมเปญ “Visit Thailand Year 2009” สวน
ตลาดในประเทศ จะรณรงคการเดินทางภายใตแนวคิด “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”
เพื่อสรางความรูสึกใหนักทองเที่ยวเกิดความภาคภูมิใจในการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
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เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของไทยใหฟนตัว โดยระดมออกสื่อที่หลากหลายครอบคลุมทุกชองทาง และ
ผานบุคคลผูมีชื่อเสียง รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ (Below the Line) ทั้งในและ
ตางประเทศ
เชน สรางเครือขายประชาสัมพันธ โดยจัดอบรมใหความรูแกเยาวชน เพื่อ
ประชาสัมพันธปทองเที่ยวไทย เปนตน

1.2 สงเสริมปทองเที่ยวไทยในตลาดตางประเทศ: เนนการดําเนินงานใหเกิดกระแสการเดินทาง
มาไทยตลอดทั้งป ซึ่งเปนการขยายผลโครงการจากเฉพาะบางพื้นทีต่ ลาด ไปสูการดําเนินงาน
พรอมๆ กันในหลายตลาดหลักทั่วโลก โดยมีโครงการหลักใน 12 เดือน ดังนี้ (โครงการอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาการดําเนินงานอีกครั้งตามความเหมาะสมกับสถานการณในอนาคต)
1)

โครงการ Visit Thailand Year 2009
(ตุลาคม 2551): จัด Mega
Familiarization Trip ครั้งใหญ เชิญผูประกอบการนําเที่ยว และสื่อมวลชนทั่วโลก
เดินทางมาสํารวจสินคาของไทย เนนเสนอขายสินคาใหม ภายใต 7 Wonders of
Amazing Thailand และชูจุดขายเอกลักษณของพื้นที่ที่แตกตาง

2)

โครงการ Amazing Thailand: Friends Forever (พฤศจิกายน 2551): สาน
สัมพันธ สรางความภักดีกับลูกคา ดวยการนําเสนอบัตร “Amazing Thailand Fan
Club” เพื่ อใหนั กทองเที่ยวใชเปนสวนลดสินคาไทยทั้งในตางประเทศ และใน
ประเทศไทย

3)

โครงการ Lady Paradise (ดําเนินการตลอด 12 เดือน): สรางภาพลักษณให
ประเทศไทยเปน “สวรรคของแหลงทองเที่ยวสําหรับกลุมตลาดสตรี” เนนเสนอ
ขายสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม สินคาเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ
ฯลฯ และกิจกรรมนําสมัย อาทิ กอลฟ เรียนการทําอาหารไทย ฯลฯ

4)

โครงการ Thailand Health & Wellness (ดําเนินการตลอด 12 เดือน): เสนอขาย
สินคาสุขภาพและความงามเขาสูตลาดโลก โดยชูจุดเดนดานเอกลักษณของสินคา
ไทยที่แตกตาง อาทิ นวดแผนไทย การบริการทางการแพทยที่คุมคาเงิน ฯลฯ

5)

โครงการ 72 Hours in Thailand (ดําเนินการตลอด 12 เดือน): เสนอขาย
รายการนําเทีย่ ว 3 วัน 2 คืน สําหรับตลาดระยะใกล

6)

โครงการ E-Marketing (ดําเนินการตลอด 12 เดือน): ใชสื่อ IT เปนเครื่องมือใน
การสงเสริมตลาด และเพิ่มขีดความสามารถดานความรูเ กี่ยวกับสินคาของไทยเขา
สูกลุมผูบริโภคและเครือขายธุรกิจที่เกี่ยวของ
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โครงการ Amazing Thailand: Romancing the Kingdom (กุมภาพันธ 2552):
คัดเลือกคูแตงงานจากทุกตลาดทั่วโลก ใหเดินทางมาจัดงานแตงงานที่เมืองไทยใน
คราวเดียวกัน เพื่อประชาสัมพันธสินคาแพคเกจแตงงาน และสรางการรับรูถึง
ความพรอมของประเทศไทยสําหรับกลุมตลาดดังกลาว
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7)

8)

โครงการ Amazing Songkran Festival (เมษายน 2552): ใชงานเทศกาล
สงกรานตซึ่งเปน World Event ที่มีเอกลักษณโดดเดน ดึงดูดตลาดทัว่ โลก

9)

โครงการ Amazing Thailand: Adrenaline Rush (พฤษภาคม 2552): เสนอขาย
สินคาดานกีฬาและการผจญภัย เชน กอลฟ มาราธอน ปนหนาผา ฯลฯ โดยจัด
งาน/กิจกรรมดังกลาวหลายๆ งาน เพื่อดึงดูดตลาดในคราวเดียวกัน

10) โครงการ Thailand Travel Mart+ 2009 (มิถุนายน 2552): จัดเวทีให
ผูประกอบการนําเที่ยวในตางประเทศทั่วโลก เดินทางมาพบปะกับผูประกอบการ
ดานทองเที่ยวของไทย
11) โครงการ Amazing Thailand: Learn to Love (มิถุนายน – สิงหาคม 2552):
สงเสริมกลุมตลาดนักเรียน/นักศึกษา ใหเดินทางมาเรียนรูวัฒนธรรมไทย และ
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยในชวงปดเทอม โดยจัดเปน Student Camp หรือจัด
คอรสดานภาษารวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ
12) โครงการ Amazing Thailand Through the Lens (สิงหาคม 2552): เชิญชวนให
นักทองเที่ยวทั่วโลกสงภาพถายประเทศไทยเขาประกวด โดยผูชนะจะไดรับการ
คัดเลือกใหเดินทางมาเที่ยวและถายรูปในประเทศไทย
13) โครงการ Amazing Loy Krathong Festival (พฤศจิกายน 2552): นําเสนอ
เทศกาลลอยกระทงของไทยเพื่อดึงดูดตลาด

1.3 กระตุนการเดินทางทองเที่ยวในกลุมคนไทย : จัดใหมีกิจกรรมเพื่อกระตุนการเดินทาง
อาทิ โครงการ “ทองเที่ยวประทับใจ เพื่อไทยทุกคน” สงเสริมใหคนไทย 12 กลุมเปาหมาย อาทิ
กลุมคนทอง กลุมเยาวชน กลุมผูสูงวัย กลุมผูพิการ กลุมทองเที่ยวพรอมสัตวเลี้ยงแสนรัก กลุม
ทองเที่ยวทางบุญ เปนตน โดยจัดทําคูมือและรวมกับพันธมิตรจัดทํารายการทองเที่ยวพิเศษเสนอ
ขาย และการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
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รวมทั้งสรางกระแสการเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ทองเที่ยวรองคือ ภาคอีสาน ตอ
จากป 2551ภายใตการประกาศเปน “ปทองเที่ยวอีสาน 2551-2553” โดยจะจัดงานสงเสริมการ
ขาย Amazing I-san Fair นําผูประกอบการในภาคอีสานมาออกบูธเจรจาธุรกิจกับผูประกอบการ
ในกรุงเทพฯ และจัดทําโครงการ Check in I-san รวมกับสื่อตางๆ จัดกิจกรรมรวมสนุกเสนอ
รางวัลรายการนําเที่ยวภาคอีสานและรวมกับพันธมิตรเสนอรายการนําเที่ยวราคาพิเศษ
2. การสงเสริมตลาดตางประเทศ

แนวทางการดําเนินงาน

นอกเหนือจากการดําเนินงานภายใตกลยุทธปทองเที่ยวไทย ดังที่ไดกลาวแลวขางตน ใน
ตลาดตางประเทศ จะยังมุงสานตอการดําเนินงานตอเนื่องจากปที่ผานมา ในอีก 4 กลยุทธ คือ
2.1 กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับแบรนด “ ประเทศไทย ”: ดําเนินการโดยนําเสนอ “สาร”
ที่เนนย้ําความมีมิตรไมตรีของคนไทยผาน “รอยยิ้ม” และสรางความรูสึกใหนักทองเที่ยวสามารถ
ยิ้มได เมื่อมาเที่ยวเมืองไทย โดยประเทศไทยมีสินคาแหงความสุขที่จะนําเสนอไดตลอดทั้งป
ภายใตแคมเปญ “Amazing Thailand” ซึ่งจะเปนการตอกย้ําภาพลักษณ “คุณคา” ของแบรนด
ประเทศไทย ผานสื่อตางๆ เขาถึงนักทองเที่ยวทั่วโลก ทั้งสื่อระดับโลก (Worldwide) เชน ทาง
โทรทัศน ผานชอง National Geographic และสื่อระดับทองถิ่น (in market) เชน ปายโฆษณาใน
สนามกีฬา ตัวถังรถประจําทาง/รถแท็กซี่ บิลบอรด ฯลฯ รวมทั้งเชิญสมาคมนักเขียนระดับโลกให
เดินทางมาประชุมประจําปที่ประเทศไทย เพื่อใหมีการเขียนบทความเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวของ
ไทยไปเผยแพรในตางประเทศ

2.2 กลยุทธขยายตลาดกลุมคุณภาพ: เพื่อเพิ่มคาใชจายตอครั้งของนักทองเที่ยว จะเนนเจาะ
ตลาดระดับบน ซึ่งมีกําลังซื้อสูง และสามารถที่จะเดินทางทองเที่ยวไดภายใตภาวะวิกฤตพลังงาน
โลก โดยเฉพาะการเขาถึงกลุมผูมีรายไดสูงและกลุมตลาดความสนใจพิเศษ ซึ่งจะดําเนินการโดย
เนนสรางความรวมมือดานการตลาดกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อ
เสนอขายสินคาคุณภาพที่สนับสนุนแบรนด ในลักษณะการนําเสนอสินคาที่มีแนวคิด เนนเรื่องราว
สูกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน จัดงานแตงงานแบบวิถีลานนาในประเทศไทย จัดการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาติ (มาราธอน/กอลฟ) จัดการแขงขันชอปปงในหางระดับหรู จัดการแขงขันผจญภัย
ในแหลงทองเที่ยวตางๆ เปนตน และเขารวมงานเสนอขายเฉพาะกลุม อาทิ Luxury Mart, Golf
Mart ฯลฯ
2.3 กลยุทธปกปองฐานตลาดนักทองเที่ยวเพื่อพักผอนทั่วไป (Leisure): เพื่อรักษาฐานตลาด
ลูกคาเกา (Revisitors) ควบคูไปกับการขยายฐานตลาดใหม (First Visitors) ทั้งในพื้นที่ตลาด
เดิมและพื้นที่ตลาดใหมที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําจากวิกฤตพลังงานโลก จะ
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มุงสรางความภักดีและบริหารความสัมพันธกับลูกคาเกา รวมถึงการกระตุนตลาด โดยชูจุดแข็ง
ดานความคุมคาเงิน ผานการนําเสนอบัตร “Amazing Thailand Card” ซึ่งเปน Value Card ใช
เปนสวนลดสินคา/บริการของไทยในราคาพิเศษ ทั้งในตางประเทศและในประเทศ และสาน
สัมพันธตอเนื่องผานทาง Web Blog หรือสงขาว Update สินคาของผานทาง E-mail Blast ไปสู
สมาชิก เปนตน
สํา หรั บ ตลาดระยะใกล เช น เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ และอาเซียน จะพลิ ก วิ ก ฤต
พลั ง งานโลกเป น โอกาสในการดึ ง ตลาด ด ว ยการสร า งภาพลั ก ษณ ใ ห ป ระเทศไทยเป น แหล ง
ทองเที่ยวเพื่อการพักผอน (Holiday Breaks Destination) ภายใตการนําเสนอกิจกรรมทองเที่ยว
3 วัน 2 คืน ในโครงการ 72 Hours in Thailand ซึ่งจะเปนเสมือน gimmick สรางแรงจูงใจใหเกิด
การเดินทางในระยะสั้น กอนที่จะขยายผลใหนักทองเที่ยวขยายวันพักจากการนําเสนอกิจกรรมที่
หลากหลายเพิ่มเติมตอไป
นอกจากนี้ ยังคงสงเสริมการทองเที่ยวในชวง Green Season อยางตอเนื่อง โดยจัดทํา
Green Season Special Package รวมกับสายการบินและพันธมิตร รวมถึงการจัด Road Show เขา
สูเมืองใหมๆ ของตลาดที่มีศักยภาพ เชน จีน รัสเซีย อินเดีย ฟลิปปนส เวียดนาม ฯลฯ รวม
ประมาณ 14 ครั้ง เพื่อขยายฐานลูกคาใหม (First visitors)
2.4 กลยุทธเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน: โดยเนนใชประโยชนจาก
เทคนิคนําสมัยในการเขาถึงนักทองเที่ยวอยางกวางขวาง อาทิ ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวของ
ไทยผานทาง Internet TV ในออสเตรเลีย และเยอรมนี ในลักษณะขอมูลภาพเคลื่อนไหวผานหนา
เว็บไซต รวมทั้งสรางชองทางในเวปไซตของ ททท. ใหเปนจุดเชื่อมตอระหวางนักทองเที่ยวใน
สหรัฐอเมริกากับผูประกอบการในไทย (E-Marketing) เปนตน
โดยรวมกับ
นอกจากนี้ ยังใชสื่อรวมสมัยดังกลาว เพิ่มขีดความสามารถใหเครือขาย
นิตยสารธุรกิจนําเที่ยวในอเมริกา จัดทําคูมือ Thailand Travel Planner ใหขอมูลที่จะเปน
ประโยชนสําหรับการสงเสริมการขายประเทศไทย โดยขอมูลจะอยูในรูปของเอกสารและดิจิตอลที่
บริษัทนําเที่ยวสามารถดาวนโหลดเพื่อใชประโยชนได และเปนชองทางใหผูประกอบการไทยได
ประชาสัมพันธผานเว็บไซต ททท. ไปยังผูประกอบการในตลาดอเมริกาโดยตรง รวมถึงโครงการ
Thailand Ecademy (E-Learning) ที่จะสรางระบบการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศไทยอยางเปน
ระบบ ใหแกผูประกอบการในตางประเทศผานทางเว็บไซต
ในขณะเดียวกัน จะมีการขยายการเปดสํานักงานสาขา เพิ่มขึ้นอีก 3 แหง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการเขาถึงตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง โดยเนนตลาดระยะใกล ไดแก สํานักงาน
เซี่ยงไฮและสํานักงานคุนหมิง ในประเทศจีน และสํานักงานมุมไบในประเทศอินเดีย
3. การสงเสริมตลาดในประเทศ
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สําหรับตลาดในประเทศ นอกเหนือจากการดําเนินงานในกลยุทธปทองเที่ยวไทยแลว จะ
ยังคงดําเนินการสานตอกลยุทธของป 2551 เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอเนื่องในอีก 5 กลยุทธ คือ

3.1 กลยุทธสรางกระแสใหการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต: จะใชแนวคิดในการโฆษณา
ประชาสัมพันธเชนเดียวกับกลยุทธปทองเที่ยวไทย ในการสรางกระแสใหการทองเที่ยวเปนสวน
หนึ่งของชีวิต คือ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” และเพื่อรองรับการสรางกระแสใหมี
การเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว จะนํ า เสนอกิ จ กรรมท อ งเที่ ย วสํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย วทั่ ว ไปและกิ จ กรรม
ทองเที่ยวแปลกใหมในหลากหลายมิติ ตามความชอบและความสนใจของนักทองเที่ยว อาทิ การ
งานเทศกาลท อ งเที่ ย วภาคใต เพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ก ารเดิ น ทางไปยั ง ภาคใต ม ากขึ้ น การจั ด งาน
Northern Eco & Adventure Mart ภาคเหนือ สําหรับกลุมผูรักการผจญภัย การสงเสริมการ
ทองเที่ยวในรูปแบบประหยัดพลังงาน โดยการเดินทางทองเที่ยวโดยใชรถตู (พลังงานหาร 10)
รถบัส (พลังงานหาร 30) และรถไฟ (พลังงานหาร 100) รวมถึงการใชจักรยานและสามลอถีบใน
การเดินทางในแหลงทองเที่ยว เปนตน
นอกจากนั้น ไดจัดตั้งสํานักงาน ททท. ในประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 13 แหง พรอมทั้งปรับ
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานและการดูแลรับผิดชอบใหครอบคลุมทุกพื้นที่แหลง
ทองเที่ยวสําคัญ ไดอยางใกลชิดและสามารถรองรับการเติบโตของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ

3.2 กลยุทธสงเสริมการเดินทางเชื่อมโยง: จะเนนการสงเสริมการเดินทางทองเที่ยวระยะใกล
และภายในภูมิภาค โดยจะจัดทําเสนทางและคูมือทองเที่ยว รวมทั้งเสนอขายแพคเกจภายใต
โครงการขับรถสุขใจเที่ยวเมืองไทยใกลกรุงเทพฯ (ทองเที่ยวภายในภาคกลาง) โครงการรอยเรื่อง
เมืองใต (ทองเที่ยวภายในภาคใต) และมีการนํานวัตกรรมทางการตลาดมาใชในสงเสริมการ
เดินทางทองเที่ยว เชน โครงการขับรถสุขใจไปกับ Mobile Phone โครงการขับรถสุขใจไปภาค
กลางกับ GPS
ขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยวขามภูมิภาค โดยการจัดงาน Road Show
ขามภูมิภาค และกิจกรรมกระตุนการเดินทางทองเที่ยวทั่วไทย เชน โครงการบินไปบินกลับ ขับรถ
เที่ยว เปนตน

3.3 กลยุทธสรางการรับรูความเปนเอกลักษณของพื้นที่: จะนําเสนอจุดตางภาพลักษณของ
พื้นที่ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรูถึงความแตกตางของแตละพื้นที่ โดยโฆษณาประชาสัมพันธและจัด
กิจกรรมที่สะทอนภาพลักษณของพื้นที่ที่แตกตางตามแนวคิดที่กลาวมาแลวขางตน
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3.4 กลยุทธรณรงคใหเกิดการทองเที่ยวอยางรูคา รักษาแหลงทองเที่ยว: จะรณรงคใหเกิดการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งในมุมของการเปนนักทองเที่ยวที่ดีและการเปนเจาบานที่ดีตอเนื่องจากป
2551 ภายใต แคมเปญ “เก็บเมืองไทยใหสวยงาม” ผานสื่อตางๆ และจัดกิจกรรมทองเที่ยวที่
ปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน โครงการรูรักษสิ่งแวดลอม
โครงการเที่ ย วอี ส านสุ ข ใจ...ตระหนั ก ภั ย โลกร อ น โครงการตามรอยกิ น รี (การส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวโดยใชแหลงทองเที่ยว กิจกรรมทองเที่ยว ที่พัก ชุมชน และรายการนําเที่ยวที่ไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมทองเที่ยว) ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในระยะยาว

นอกจากนั้น ททท. ไดจัดทําโครงการปฎิญญารักษาสิ่งแวดลอม เพื่อสรางกระแสการรับรู
เรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยรณรงคและกระตุนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนใหเกิดการตระหนักและเห็นความสําคัญในการรวมมือดําเนินการเพื่อลดภาวะโลก
รอนที่เกิดขึ้น ภายใตกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ
1. การรณรงค เที่ยวไทย ตานภัยโลกรอน ตามแนวคิด “7 Greens”
2. การจัดทําฐานขอมูลสินคาการทองเที่ยวที่มีการบริหารจัดการ โดยคํานึงถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม
3. การสงเสริมแหลงทองเที่ยวตัวอยาง โดยคัดสรรสินคาการทองเที่ยวที่มีการ
บริหารจัดการที่สอดคลองกับแนวคิดการตานภัยโลกรอน
4. การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการทองเที่ยวยุคใหมรวมตานภัยโลก
รอน
3.5 กลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวในมิติของการเรียนรู: จัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่มุงเนนให
นักทองเที่ยวไดรับความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวจากการเดินทางทองเที่ยว เชน จัดคายเยาวชน
ใหความรูดานตางๆ ระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศทางบก จัดทําเสนทางทองเที่ยวเพื่อการ
เรียนรูวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เปนตน
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