รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การทองเที่ยวกับความสัมพันธกลุมศักยภาพ
ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

จัดทําโดย นายกฤษฎา รัตนพฤกษ
รหัส 11035

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 11 ป 2562
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การทองเที่ยวกับความสัมพันธกลุม ศักยภาพ
ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

จัดทําโดย นายกฤษฎา รัตนพฤกษ
รหัส 11035

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 11 ป 2562
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์)
อาจารยที่ปรึกษา

(เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ)
อาจารยที่ปรึกษา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก ศรโชติ)
อาจารยที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีมายาวนานหลายมิติ
เนื่องจากเปนประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดตอกัน มีความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การคมนาคม
พลั งงาน และการท องเที่ ย ว ความเจริญ กาวหนาของทั้งสองประเทศ ในปจ จุบัน สาธารณรัฐ แหง
สหภาพเมียนมา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเปนความคืบหนาของกลุมประเทศอาเซียน (รอยละ 6.7)
ไมวาจะเปนจากการลงทุนจากตางประเทศ และการขยายตัวจากในประเทศเอง ทําใหชาวเมียนมามี
รายไดสูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุมขาราชการ และนักธุรกิจ ซึ่งกลุมเหลานี้จะมี
พฤติกรรมในการเดิน ทางออกนอกประเทศมากขึ้น มีวัตถุป ระสงคในการเดินทางทองเที่ยวโดยมี
ประเทศไทย เปนประเทศแรกที่ตองการมาเยือน มีความสนใจในเรื่องอาหารการกิน การรักษาพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการ Shopping อีกทั้งยังมีภาพลักษณในการมองประเทศไทยในแงมุมที่ดี
แตขอมูลและสินคาทางการทองเที่ยวของประเทศไทยยังไมเพียงพอตอนักทองเที่ยวเหลานี้ และการสื่อสาร
กับคนกลุมนี้ ก็ยังไมสามารถเขาถึงไดเทาที่ควร
เปนโอกาสอันดีที่ไดศึกษาในเรื่องนี้ เมื่อสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สรางโอกาสในเรื่อง
ของการทองเที่ยว เพื่อทํารายไดใหกับประเทศไทย โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร และสงเสริมการทองเที่ยว
ของไทยไปยังกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น การศึกษานี้ ไดเผยแพร
ขอมูล สถิติ การวิเคราะหผานกระบวนการไดมาซึ่งแนวทาง เพื่อสงเสริมในการสรางความสัมพันธกับ
กลุมศักยภาพชาวเมียนมาใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยสรางรายไดทางการทองเที่ย ว
เพิ่มมากขึ้น และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินงานลักษณะนี้ ในพื้นที่หรือประเทศอื่น ๆ
ในทางกลั บกั น การส งเสริมการทองเที่ยวในสาธารณรัฐ แหงสหภาพเมีย นมา ทําใหเกิด
ความสัมพันธกับขาราชการ ผูบริหารระดับสูง ซึ่งความสัมพันธเหลานี้สามารถทําใหเกิดประโยชนใน
ความรวมมือดานตาง ๆ รวมทั้ง การดําเนินการดานการทูตของประเทศไทยในอนาคตเปนอยางดี
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ไทยกั บ เมี ย นมานั้ น นั บ ว าเปน เพื่อนบานกัน มาชานาน เพราะเปน ประเทศที่มีพรมแดน
ติดตอกันจึงไดสถาปนาความสัมพันธกันขึ้น เมื่อ 24 สิงหาคม 2491 และเมียนมายังมีพื้นที่ติดตอกับไทย
คือ รัฐฉาน รัฐคะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และมณฑลตะนาวศรี โดยติดกับ 10 จังหวัดของไทย ไดแก
เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง
มีพรมแดนรวมกันยาว 2,401 กิโลเมตร ดวยเหตุที่ทั้งสองประเทศมีพื้นที่ติดตอกันนั้น จึงสงผลใหมี
ความสั มพั นธ หรือมีความเกี่ย วข องกัน ในดานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน ดานการเมือง สังคม
วัฒนธรรม ดานการทองเที่ยว และที่สําคัญนั้นคงหนีไมพนดานเศรษฐกิจ เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้น
ตางมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณทั้งแรธาตุ กาซธรรมชาติตาง ๆ รวมไปถึงมีสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงาม เหมาะแกการทําธุรกิจ เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศมีความเติบโตและเจริญกาวหนา จึงไดมี
การทําขอตกลงตาง ๆ รวมกันมากมาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ ตลอดจนเปนการชวย
สรางรายไดใหแกประชาชนบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ และนํารายไดเขาสูประเทศของตน
ดังนี้
1) โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยและเมียนมามีมากมายกลาวคือ
การพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งเปนโครงการที่จัดทําแลว 2 โครงการ คือ (1) โครงการคลอง กระบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และ (2) โครงการน้ํารวก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และไดกําหนด
แผนที่จะหารือกันตอไปเพื่อจัดทําโครงการแมน้ําสาละวิน โครงการแมน้ําเมย และโครงการแมน้ํากก
2) การกอสรางสะพานมิตรภาพ เมื่อ 17 ตุลาคม 2537 ไทยและเมียนมาไดลงนามในความตกลง
ที่จะกอสราง สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาขึ้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กับอําเภอเมียวดี จังหวัด
ผาอัน และไดทําพิธีเปดสะพานแลว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 สะพานนี้จะชวยใหการเดินทางและ
การคาขายระหวางสองประเทศสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลใหการคมนาคมระหวางตากกับ
เมืองใหญ ๆ ในเมียนมาเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว
3) การซื้อขายกาซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2538 ผูแทนไทยและเมียนมาลงนาม
ในขอตกลงซื้อขายกาซธรรมชาติของเมียนมาจากแหลงยาดานา ในอาวเมาะตะมะเปนเวลา 30 ป
(2542–2571) มูลคาปละ 10,000 ลานบาท
ดานการคาก็นับวาเปนการสงเสริมดานเศรษฐกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่ง จึงไดมีการจัด
ประชุ ม ความร ว มมื อ ทางด า นเศรษฐกิ จ ขึ้ น หลั ง จากที่ ไ ทยและเมี ย นมาได ว า งเว น การประชุ ม
คณะกรรมาธิการรวมทางการคา ระหวางไทย–เมียนมา (Joint Trade Commission: JTC) มานานกวา
6 ป นับจากการประชุม JTC ครั้งที่ 4 เมื่อป 2547 และในวันที่ 5 เมษายน 2553 ประเทศไทยโดย
กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนเจาภาพจัดการประชุม JTC ครั้งที่ 5 ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ซึ่งเมียนมานําโดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายพลจัตวา ออง ตุน) และมีคณะผูแทน
ภาครัฐและเอกชนของเมียนมา ไดมาเขารวม
ประชุมดวย ซึ่งไดมีการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส รวมทั้งการประชุมระหวางภาคเอกชน
ทั้งสองฝายอีกดวยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งผลการหารือที่สําคัญในครั้งนี้วา
1) ทั้งสองฝ า ยเห็ น พร อมใหตั้งเปาหมายมูล คาการคาสองฝายเพิ่มขึ้น 3 เทา ภายในป
พ.ศ. 2558 คื อ จาก 4.3 พั น ลา นเหรียญสหรัฐฯ ในปจ จุบันเปน 13 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ทั้ งสองประเทศจะส งเสริ ม เรื่ องการอํานวยความสะดวก ทางการคา จะมีการแลกเปลี่ ย นข อมู ล
ทางการคาซึ่งกันและกัน มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดและเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศทั้งสอง
และที่ สําคั ญจะจัดให มีการอํานวยความสะดวกทางการคาที่ชายแดนโดยรวมกันจัดทํา โครงการตรวจ
ปลอยแบบจุดเดียว (Single Service Inspection) มีโครงการนํารอง ที่ดาน แมสอด–เมียวดี
2) เห็ น ชอบการใช ป ระโยชน จ ากเส น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ แนวเหนื อ–ใต
และ แนวตะวันออก–ตะวันตก ซึ่งจะมีการปรับปรุงเสนทาง R3W และบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ
ไทย–เมียนมาแหงที่หนึ่ง ที่อําเภอแมสอด รวมทั้งจะเรงรัดการกําหนดจุดกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย–เมียนมาแหงที่สอง
3) จะเร งรั ดการพิ จารณายกระดับ จุดผอนปรนทางการคาใหเปนดานถาวร 2 แหง คื อ
ดานหวยตนนุน–BP13 จังหวัดแมฮองสอน และดานสิงขร–มูดอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเปด
ดานชายแดนที่ปดไปแลว คือ ดานพญาตองซู ตรงขามดานเจดียสามองค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปน
การสงเสริมและขยายการคาชายแดนระหวางกัน
4) เห็ นชอบรว มกั นในการเปดใชเสน ทางการคาใหม ไดแก เสน ทางเมีย วดี–เมาะลําไย
โดยจะเรงใหมีการกอสรางใหแลวเสร็จ, เสนทางกาญจนบุรี–ทวาย ที่ภาคเอกชนของไทยไดรับ
สัมปทานการสรางถนนรวมทั้ง ทาเรือน้ําลึกที่ทวายแลว ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ โดยเมียนมาจะชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกใหภาคเอกชนไทยในการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณเพื่อใชในการกอสราง
ทั้งนี้ยังจะรวมกันพัฒนาเสนทางการคาใหมเสนทางแมฮองสอน–เนปดอ และเสนทางแมฮองสอน–
ทันเวลา
ตอมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการคาชายแดนและ
การทองเที่ยว บริเวณชองทางบานน้ําเพียงดิน ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน เพื่อสงเสริมความรวมมือ
ในการเดิ น ทาง เพื่ อการท อ งเที่ ย ว รวมถึ ง การทํ า ธุ ร กิ จ การค าตามแนวชายแดน ซึ่ งทั้ ง สองฝ า ย
จะรวมมือกันในการทําธุรกิจ ณ จุดบริเวณชายแดน เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวเขามาซื้อของที่ระลึก
และติดตอคาขายกัน ในระดับทองถิ่น เพื่อใหเกิดรายไดของราษฎรทั้งสองฝาย และจะรว มมือกัน
ในการปองกันการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน การคาสิ่งผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดน ยาเสพติด
การคาอาวุธ การคามนุษย และหรือความผิดกฎหมายระหวางประเทศ เปนตน การที่ไทยกับเมียนมานั้น
ไดทําความตกลงดานเศรษฐกิจรวมกันนั้น สงผลใหรายไดสะพัดเขาสูทั้งสองประเทศอยางมากมาย
รวมถึงสรางรายไดใหแกราษฎรตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศและทําใหเศรษฐกิจระหวางประเทศ
พัฒนาและเติบโตอยางกวางขวาง
ในปจจุบัน ป 2561 เปนปที่การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย–เมียนมา
ครบ 70 ป กระทั่งในทุกวันนี้ที่สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เริ่มปฏิรูปและเปดประเทศตอนรับ
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นานาชาติ ก็ยังมีชาวเมียนมาที่ทํางานในประเทศไทยหลายลานคน ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมีย นมาเป นประเทศที่มีความผูกพันระหวางกัน ทั้งในแงประวัติศาสตรและความสัมพัน ธ
ระหวางประชาชน จึงมีความหมายและนาสนใจอยางยิ่ง ปจจุบันนี้ความสัมพันธไทย–เมียนมา อยูใน
ระดั บ ที่ ดี ม าก ก็ คือ การเป น เพื่ อนบา นที่ดี มีค วามเข า ใจ และการมี เ ปา หมายรว มกั น ตลอดจน
มิตรภาพที่ยาวนานระหวางประชาชนของสองประเทศ และดวยรากฐานของความรวมมือและไมตรีจิต
ระหวางกันนี้ทําใหประเทศของเราทั้งสองสามารถผานพนความทาทายตาง ๆ รวมกันและพัฒนาไป
ดวยกันสูการเปน “หุนสวนยุทธศาสตรโดยธรรมชาติ” ที่มีความเชื่อมโยงหยั่งรากลึกในทุกสาขา
รวมทั้ ง มี ค วามมุ งมั่ น ที่ จ ะเสริ มสร า ง ความเปน หุ น ส ว นที่ เ ขม แข็ง ยิ่ง ขึ้ น เพื่อ ใหเ กิ ดประโยชน แ ก
ประชาชนและภูมิภาคของเราอยางแทจริง โดยตั้งแตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เริ่มการปฏิรูป
ประเทศมีความรวมมือกับประเทศไทยในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทั้งดานแรงงาน การปราบปราม
ยาเสพติด การผานแดน การสาธารณสุข การตอตานการคามนุษย และความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ปจจุบันมีเสนทางเชื่อมโยง ทั้งทางอากาศ และทางบก (ดานชายแดน) ทําใหการเดินทางระหวา ง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สะดวกสบายมากขึ้น โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมเดน ที่
ไดรับความสนใจจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนลําดับตน ๆ คือการทองเที่ยว ในการประชุม
Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation ครั้งที่ 8 ระหวางประเทศไทย
และสาธารณรั ฐ แห งสหภาพเมี ย นมา ไดมี พิธีล งนามขอ ตกลงวาดว ยการยกเว น การตรวจลงตรา
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาแกผูที่เดินทางทางเขาประเทศผานทางทาอากาศยานนานาชาติ
ใหอาศัยอยูในประเทศได 14 วัน โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 11 ส.ค. 2558 เปนตนไป
จากสถิติป 2561 ที่ผานมามีนักทองเที่ยวชาวเมียนมา เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทย
ประมาณ 387,722 คน มี ย อดการใชจายเฉลี่ย 3–5 หมื่น บาทตอคน โดยกิจ กรรมยอดนิย มของ
ชาวเมียนมา ไดแก
1) รับประทานอาหารไทย
รอยละ 98.10
2) ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร รอยละ 50.31
3) นวดและสปา
รอยละ 45.90
4) ทองเที่ยวพรอมตรวจสุขภาพ รอยละ 36.08
5) เรียนรูวิถีชีวิตคนทองถิ่น
รอยละ 35.22
ชาวเมียนมามีภาพลักษณดานสินคาของประเทศไทยวา สินคาไทยมีคุณภาพ รูปลักษณ
สวยงามและทันสมัย อีกทั้งยังมองวาสินคาไทยเปนสินคาระดับบน โดยมูลคารวมการซื้อสินคา 5,893
ลานบาท มีสัดสวน 5 ประเภทสินคายอดนิยม ไดแก
1) เสื้อผา
รอยละ 89.28
2) ผลิตภัณฑอาหารไทย
รอยละ 61.83
3) เครื่องสําอาง/เครื่องหอม
รอยละ 39.06
4) ของที่ระลึก
รอยละ 32.14
5) เครื่องหนัง
รอยละ 23.37
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จึงมุงเนนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว ที่เปน
จุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวทั่วโลก ปรับโครงสรางตลาดนักทองเที่ยวสูกลุมตลาด
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ระดับกลาง–บน และเพิ่มรายไดอยางยั่งยืนจากการเติบโตของคาใชจายมากกวาจํานวนนักทองเที่ยว
ด ว ยการเชิ ญ ชวนให นั กท อ งเที่ ย วเดิน ทางมาสัมผัส ประสบการณจ ริง Thai Unique Local
Experience ผานแคมเปญ“Amazing Thailand : Open to the New Shades ” โดยนักทองเที่ยว
จะไดดื่มด่ํากับประสบการณทองเที่ยวที่ไมเหมือนใครในโลก สัมผัสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนตามกาลเวลา
แตยังคงกลิ่นอายความเปนไทยอยางสมบูรณคนทองถิ่นพรอมแบงปนและแลกเปลี่ยนภูมิปญญาที่สั่งสม
อยางตอเนื่อง นับเปนประสบการณที่จะเปดประสาทสัมผัสของนักทองเที่ยวทั้งรางกายและจิตใจ
ภายใตการดําเนินงาน 3 ทิศทางหลัก คือ
1) ขยายฐานตลาดนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพในการใชจาย ที่มีรายไดร ะดับกลาง–บน
(รายไดตอคนตั้งแต 20,000 เหรียญสหรัฐตอคนขึ้นไป)
2) เจาะตลาดกลุมนักทองเที่ยวที่ยังไมเคยเดินทางมาประเทศไทย (First Visitor) โดย
ทําการตลาดเชิงรุก ไดแก เขารวมงานสงเสริมการขาย จัดกิจกรรม Road Show และ Trade Show
3) เพิ่มมูลคาสินคาทางการทองเที่ยวที่ทรงคุณคา โดยเลือกพื้นที่ตั้งแหลงทองเที่ยวและ
บริการทางการทองเที่ยวที่มีศักยภาพพรอมขายและเหมาะกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย สงเสริม
การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วได ทุ ก ช ว งเวลา โดยเฉพาะช ว งนอกฤดู ก าลท อ งเที่ ย ว โดยนํ า เสนอสิ น ค า
การทองเที่ยวที่นาสนใจ เพื่อกระตุนและเพิ่มความนาสนใจใหเกิดการเดินทางทองเที่ยว และสงเสริม
การเดิน ทางทองเที่ย วเชื่อมโยงกับประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะกลุม CLMV ไดประสาน
ความรวมมือกับพันธมิตรในอาเซียนรวมกันทําตลาด เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยแบบเชื่ อมโยงเส นทาง AEC Connectivity ผสมผสานการเดินทางสัมผัส Local
Experience ในพื้นที่เมืองรองของประเทศไทย
จากที่กลาวมาขางตน ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวมากมาย เชน มีแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่ส วยงาม มี ห า งสรรพสิ น คาเหมาะแกการชอปปง อีกทั้งมีกิจ กรรมตาง ๆ มากมายให
นักทองเที่ยว ไดเลือกสรรตามความตองการ ประเทศไทยจึงมีนักทองเที่ยวชาวตางชาตินิยมเขามา
ทองเที่ยวถือวาเปนอันดับตน ๆ ของโลก จึงนับวา เปนอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็งและสรางรายได
มหาศาลใหกับประเทศ จนกลายเปนหนึ่งในฟนเฟองสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทําใหมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป ททท. จึงเห็นโอกาสที่ดีในการเจาะกลุมนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
เพื่ อสรา งรายได ให กับ อุตสาหกรรมการทองเที่ย วใหเพิ่มมากขึ้น ในครั้งนี้จึงไดทําการศึกษา เรื่อง
การท องเที่ ย วกั บ ความสั มพั น ธ กลุ มศักยภาพในเมีย นมาซึ่งยังไมส ามารถเขาถึงนักทองเที่ย วกลุม
ศักยภาพชาวเมียนมาไดเทาที่ควร โดยเฉพาะกลุมขาราชการ นักธุรกิจ และนักการเมืองระดับบนที่มี
กําลังซื้อสูง โดยสวนใหญกลุมนี้จะเขามาประเทศไทยโดยเครื่องบิน มายังกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกลเคียง เพื่อมา Shopping ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หรือเขามาทํากิจกรรมตาง ๆ
ซึ่ง ททท. ไดพยายามที่จะดึงดูดกลุมคนเหลานี้ใหเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากขึ้น เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ รวมทั้งสรางทัศนคติ โดยนําเสนอมุมมองภาพลักษณใหม ๆ
ของประเทศไทยใหแกนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา และจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกดวย
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1. นําผลการศึกษามาเปนแนวทาง และวิธีการดําเนินงาน ในการสรางความสัมพันธ
กับนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา เพื่อใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อใหประเทศ มีรายไดจากนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมาเพิ่มมากขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ที่อยูใน
ยางกุง และกลุมศักยภาพที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย (หมายเหตุ การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา
เฉพาะนั กท องเที่ ย วกลุ มศั กยภาพชาวเมีย นมา ที่เดิน ทางมาทองเที่ย วในกรุงเทพมหานคร ทั้งใน
รูปแบบที่นักทองเที่ยวเดินทางเอง (Free Individual Traveler : FIT) และนักทองเที่ยวที่ซื้อบริการ
นําเที่ยวกับธุรกิจนําเที่ยว โดยจะศึกษาพฤติกรรม Life Style และรูปแบบการเดินทาง) รวมทั้งสราง
ทัศนคติ โดยนําเสนอมุมมองภาพลักษณใหม ๆ ของประเทศไทยใหแกนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพ
ชาวเมียนมา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาจากองคกรที่เกี่ยวของไดแก หนวยงานภาครัฐ หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ใน
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธไทย–สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมี ย นมา อาทิ กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงการต า งประเทศ สํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง และ
หน วยงานภาคเอกชน ไดแก สายการบิน ผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เกี่ย วของกับ
นักทองเที่ยวหรือสถาบันที่เก็บรวบรวมขอมูลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาพรอมทั้งเสนอขอคิดเห็น
ที่เ ป น ประโยชน อีกทั้ งยั งเป น แง คิดจากมุมของภาคเอกชนซึ่งมีพื้น ฐานตางจากหนว ยงานของรัฐ
รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ ซึ่งเสนอรายงานที่เชื่อถือได สามารถนํามาใชอางอิงประกอบโครงการ
เพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ศึกษาเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
และนําแผนสงเสริมการตลาด ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ที่ ททท.ไดจัดทําไวแลวมาทบทวน
ประกอบในการศึกษาครั้งนี้ดวย
1.4 คําถามการศึกษา
ทําอยางไรที่จะไดแนวทางหรือกลยุทธ ในการดําเนินการสรางความสัมพันธกลุมศักยภาพ
ชาวเมียนมา เพื่อใหเกิดการรับรูแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกระดับบนซึ่งจะกอใหเกิด
การเดินทางจริงและมีคาใชจายในการทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยใชวิธีการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามของนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา
1.5 สมมติฐานการศึกษา
ถึงแมวา เมียนมาเปนประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย และสามารถเดินทางเขามาได
ทั้งทางบก และทางอากาศ แต ก็ยั งมีจํานวนนักทองเที่ย วที่เขามาทองเที่ยวเปนจํานวนไมมากนัก
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เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกัน จึงเปนเหตุผลที่ตองการศึกษาและหาแนวทางใน
การสงเสริมจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลคาการใชจายใหมากขึ้น จึงทําการเจาะกลุมนักทองเที่ยว
ชาวเมียนมาที่มีศักยภาพ เชน ขาราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองระดับบนใหเดินทางเขามาทองเที่ยว
และจับจายใชสอย โดยใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนตัวสรางความสัมพันธที่ดี เพื่อใหเกิดการ
เดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ทําให ททท. มีแนวทาง และวิธีการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อที่จะทําใหนักทองเที่ยว
กลุมศักยภาพชาวเมียนมาเดินทางเขามาทองเที่ยว และนําผลที่ไดใชเปนตนแบบในการทําการตลาด
กับนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพในประเทศอื่น ๆ
1.6.2 ทําใหประเทศไทยมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา
โดยการใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนตัวสรางความสัมพันธระหวางกัน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 กรอบแนวคิดการศึกษาแนวทางการทําตลาด
การวิเคราะหหาแนวทางการทําตลาด หรือวิธีการดําเนินการทางการตลาดที่จะ
มุงเนนไปสูการสรางความสัมพันธกับกลุมศักยภาพชาวเมียนมาโดยใชกลยุทธในการทองเที่ยว นั้น
จะอิงแนวความคิดทางการตลาด อันไดแก
2.1.1.1 SWOT Analysis หรือเครื่องมือวิเคราะหการดําเนินการดานการทองเที่ยว
ของประเทศไทย และการวิเคราะหนักทองเที่ยวชาวเมียนมา โดย SWOT Analysis สามารถแบงออก
ไดเปน การวิเคราะหปจจัยภายใน และการวิเคราะหปจจัยภายนอก
1) การวิเคราะหปจจัยภายใน
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของการทองเที่ยวไทย ซึ่งจะศึกษา
จากสินคาและการบริการของประเทศไทยที่สามารถตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว
ชาวเมียนมา และการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักทองเที่ยวชาวเมียนมา ซึ่งจะไดรับจากการศึกษา
พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวเมียนมาที่มีตอประเทศไทย
2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก
การวิเคราะหปจจัยภายนอกไดแกโอกาส และอุปสรรคของการสราง
ความสัมพันธตอกลุมนักทองเที่ยวศักยภาพชาวเมียนมา
2.1.1.2 TOWN MATRIX เปนเครื่องที่เปนผลมาจากการศึกษา SWOT โดย
TOWN MATRIX จะเปนการจับคูระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยจะไดแนวทางการทําตลาด
หรือกลยุทธในการดําเนินการทางการตลาด 4 วิธี ไดแก
1) SO แนวทางการทํ าตลาดโดยใช จุ ดแข็ งที่ มี กั บโอกาส แนวทาง
การทําตลาดเชนนี้ เปนกลยุทธเชิงรุก
2) WO แนวทางการทําตลาดโดยใชจุดออนกับโอกาส ซึ่งเปนแนวทาง
การทําตลาดโดยใชโอกาสมาปรับลดจุดออนที่มี ซึ่งการทําการตลาด WO นี้เปนการทําการตลาดเชิง
แกไข
3) ST แนวทางการทําการตลาดโดยใชจุดแข็งคูกับอุปสรรค ซึ่งเปน
แนวทางการทําตลาดในการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค เพื่อหลีกเลี่ยงการปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือปญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู ซึ่งแนวทางการทําตลาดนี้ถือเปนกลยุทธในการทําตลาดโดยแนวทาง
การปองกัน
4) WT แนวทางการทําตลาดในรูปแบบการลดจุดออน และหลีกเลี่ยง
ปญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวทางการทําตลาดนี้ จะเรียกไดวาเปนกลยุทธเชิงรับ
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2.1.1.3 BCG Matrix เปนเครื่องมือที่ใชคํานวณขอมูลสถิติรายไดจากการวิเคราะห
การเติ บ โตของสิ น ค า และบริ ก ารของประเทศไทยที่ ส ามารถตอบสนองต อ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยวชาวเมียนมา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรใชกลยุทธอยางไรสําหรับการ
พัฒนาทางการตลาด จนนําไปสูการสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.1.1.4 แผนภูมิโครงสรางธุรกิจ (Business Model Canvas) เปนเครื่องมือที่
สามารถทํ า ให เ ห็ น ภาพรวมของการทํา แผนตลาดไดอยางชัดเจน เพื่อตรวจสอบ แกป ญ หา หรื อ
ปรับปรุงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดอยางตรงจุด และมีประสิทธิภาพ
2.1.2 ทฤษฎีการสุมตัวอยาง (Sampling Theory)
ทฤษฎีการสุมตัวอยาง เปนประโยชนอยางมากในการนําไปสูการออกแบบตัวอยาง
กอนเก็บขอมูลจริง การตัดสินใจในขั้นนี้จึงถือวาเปนเรื่องที่สําคัญ ทําใหทราบวา ควรใชวิธีการเลือก
ตัวอยางอยางไร ควรใชจํานวนหรือขนาดตัวอยางเทาไร และนําไปสูการประมวลผลทําใหสามารถใช
ข อมู ล ที่ ได มาจากตั ว อย า ง เพราะถ าใชขนาดตัว อยางมากเกิน ไปจะทํ าใหเสี ย เวลาและคา ใชจา ย
แต ห ากมี จํ า นวนน อ ยเกิ น ไป อาจมี ผ ลทํ า ให มี ข อ จํ า กั ด ต อ การสรุ ป ผล การสุ ม ตั ว อย า งแบบใช
ความนาจะเปน เปนวิธีการสุมตัวอยางที่ดี เพราะสามารถบอกความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได
ทําใหมั่นใจไดวา ผลการศึกษาเปนที่นาเชื่อถือไดในระดับที่นาพอใจ
2.1.3 ทฤษฎีความเกี่ยวพัน (Linkage Theory)
การศึกษาปจจัยที่เขามามีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายนั้น Rosenau ไดนําเสนอ
แนวทางการศึ กษาวิ เ คราะห พฤติ ก รรมต า ง ๆ ที่ มี ความสั มพั น ธ เ กี่ย วข อ งกั บ ป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ ม
ภายในประเทศและปจ จัย สิ่งแวดลอมภายนอกประเทศ หรืออาจกลาววา ศึกษาถึงความสัมพัน ธ
ระหวางสิ่งแวดลอมภายในประเทศและสิ่งแวดลอมภายนอกประเทศ ภายในระบบยอย และระบบ
ระหวางประเทศ ซึ่งเปนระบบสังคมชุมชนระหวางประเทศนั่นเอง
ทฤษฎีความเกี่ยวพัน มีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
2.1.3.1 ป จ จั ย ภายในประเทศ (Internal Factors) หรื อสภาพแวดลอ ม
ภายในประเทศ (Internal environment) ไดแก บทบาทของผูนํา (ผูมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ
วางแผนนโยบาย) สภาวะการเมืองภายในประเทศ เชน การอยูรวมกันของคนในสังคม อุดมการณ
ปญหาทางเศรษฐกิจ บทบาทของสื่อมวลชนภายในประเทศเปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลหรือ
ผลักดันตอการกําหนดนโยบาย การดําเนินนโยบาย
2.1.3.2 ปจจัยภายนอกประเทศ (External Factors) ไดแก สภาพแวดลอมทาง
การเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งนโยบายของประเทศอื่นที่เขามาเกี่ยวของวามีผลกระทบหรืออิทธิพล
ต อการกํ า หนดนโยบาย หรื อพฤติ กรรมของคนในประเทศมากน อยเพีย งใด เป น ป จ จัย ภายนอก
ประเทศที่ไมอาจควบคุมได แตมีอิทธิพลตอประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจประกอบดวย 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ
1) เหตุ ก ารณ ท างการเมื อ งในประเทศอื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประเทศ
เปาหมายหรือประเทศหนึ่ง หรือความสําคัญของประเทศหนึ่งที่มีตอความมั่นคงของอีกประเทศหนึ่ง
ซึ่งจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร หรือตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่มีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของชาติหรือไม
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2) สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศ ตลอดจนนโยบายของ
ประเทศอื่ น ที่ อาจส งผลต อนโยบายของประเทศของตน และการเขาไปมีบ ทบาทของสื่อมวลชน
โดยเฉพาะกลุ มประเทศในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต ซึ่งกลาวไดวาบทบาทและการแทรกแซงของ
ประเทศมหาอํ า นาจ มี ผ ลต อนโยบายความมั่น คงตลอดจนพฤติกรรมของประเทศตาง ๆ รวมทั้ ง
บทบาทของสื่อมวลชนที่เขาไปมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน
ทฤษฎีเกี่ยวพันเปนทฤษฎีที่อธิบายการกระทําและนโยบายของรัฐ เพราะทฤษฎีนี้
ใหความสนใจทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกรัฐ โดยถือวาปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกรัฐ ตางมีสวนกระตุนหรือผลักดันใหรัฐกระทํา หรือนํานโยบายอยางใดอยางหนึ่งมาใชในเวที
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สถานการณทางการเมืองภายในประเทศหนึ่ง
และการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศมีสวนเกี่ยวพันกัน โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ของรัฐเปรียบเสมือนสวนที่ใสเขาไป (Inputs) ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูนําของรัฐ (Decision
Maker)
2.1.4 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดย ททท.
จากการศึกษาและวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เชน แนวโนมตลาด
การทองเที่ยวของโลก พฤติกรรมของนักทองเที่ยว ศักยภาพของผูประกอบการและเครือขายดานการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค ผลการดําเนินงานในอดีต ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนตน จึงสามารถ
สรุปแผนยุทธศาสตร เพื่อสงผลสูความสําเร็จ ดังนี้
1) เพิ่ มรายได ทางการทอ งเที่ย ว มุ งเนน การเพิ่มรายได ทางการทอ งเที่ย วจาก
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเนนสงเสริมการเดินทางและการใชจายของ
นักทองเที่ยวกลุม Quality Leisure และกลุมนักทองเที่ยวระดับบน (High Value) ขยายพื้นที่ตลาด
และกลุ ม ตลาดใหม ที่ มีศั ก ยภาพรวมถึง ขยายช ว งฤดูท างการทอ งเที่ ย ว โดยส งเสริม การเดิ น ทาง
ทองเที่ยวในวันธรรมดา และสงเสริมการทองเที่ยวในชวง Green Season
2) สร า งความยั่งยืน ทางการทองเที่ย ว มุงเนน ความรว มมือระหวาง ททท.กั บ
เครือขายและเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อตอบสนอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว รวมถึงการกระจายพื้นที่และโอกาสทางการทองเที่ยว เพื่อสราง
ความสมดุลทางการทองเที่ยวโดยการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดรอง เพื่อเพิ่มรายไดสูชุมชนและ
ขยายโอกาสในการทองเที่ยว
3) พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง มุงเนนการวิจัยและพัฒนาขอมูล
การตลาดการทองเที่ยว เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทําตลาดของ ททท. และเปนขอมูลเผยแพรสําหรับ
หนวยงาน และผูประกอบการดานการทองเที่ยวภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
2.2 การประเมินผลโครงการ
การศึกษาโครงการนี้ใชเปนแนวทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางการทําตลาด และวิธีการในการ
สรางความสัมพันธตอนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพของเมียนมา โดยใช SWOT Analysis / TOWN
Matrix / BCG Matrix / Business Model เนื่องจากเปนการวิเคราะหโดยใชปจจัยภายในและปจจัย
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ภายนอกที่สะทอนถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ความพรอมของประเทศไทย
ในการการรองรับนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ซึ่งหมายถึงสินคาและการบริการของไทย
ที่ ส อดคล องกั บ พฤติ กรรมนั กท องเที่ย วชาวเมีย นมาเพื่อนําไปสูการขับ เคลื่อนหนว ยงานดานการ
ทองเที่ยว และใชทฤษฎีการสุมตัวอยางและทฤษฎีความเกี่ยวพัน เปนแนวทางในการศึกษาจะใช
แนวคิดขางตนนําไปสูกลยุทธหรือแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนที่จะมุงไปสูการสรางความสัมพันธ
กับนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1) สุ เ มธ อดุ ล วิ ท ย ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ด า นแรงงานอพยพและการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของสหภาพพมาตอเศรษฐกิจไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงงานอพยพของสหภาพพมา
กับเศรษฐกิจไทย และคาดการณผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพพมาที่มีตอเศรษฐกิจไทย
2) สถิติและรายไดจากนักทองเที่ยวเมียนมาที่เดินทางเขาสูประเทศไทย จากกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา
3) สถิติและรายไดจากนักทองเที่ยวเมียนมาที่เดินทางเขาสูประเทศไทยและมีการรายงาน
ตัวเลขเปนรายเดือน
4) โครงการสํ า รวจข อ มู ล เพื่ อ การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมของนั ก ท อ งเที่ ย วป 2561
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปนโครงการสํารวจขอมูลเพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
จากทุกประเทศทั่วโลก โดยมีการจัดทํารายงานเปนรายป ซึ่งจะเปนขอมูลในการนําไปสูพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวเมียนมาที่เดินทางเขาสูประเทศไทย
5) ผลการวิ เ คราะห เ พื่ อ แสวงหาทางเลื อ กสํ า หรั บ ประกอบการจั ด ทํ า แผนการตลาด
นักทองเที่ยวชาวเมียนมาเปนโครงการที่ศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวเมียนมาแบบเฉพาะเจาะจงกลุม

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาโครงการนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา (1) นําผลการศึกษามาเปนแนวทาง และ
วิธีการดําเนินงาน ในการสรางความสัมพันธกับนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา เพื่อใหเดินทาง
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย (2) เพื่อใหประเทศมีรายไดจากนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา
เพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในประเด็นดังตอไปนี้
3.1. การวิ เ คราะห ปจ จั ยภายในและปจ จัยภายนอกของนักทองเที่ยวเมียนมา และโครงสร า ง
การทองเที่ยวไทย ที่จะสงผลตอการเดินทางของนักทองเที่ยวเมียนมา มายังประเทศไทย
การสรางความสัมพันธตอกลุมนักทองเที่ยวศักยภาพชาวเมียนมา ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอ
การเดินทางทองเที่ยว และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเมียนมา สามารถแบงปจจัยตามกรอบเครื่องมือ
SWOT Analysis ได ดังนี้
3.1.1 จุดแข็งของประเทศไทย
1) เขตที่ตั้งของประเทศไทยอยูติดสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่งมีชายแดน
ติดกันมากกวา
2) ความคุนชินดานวัฒนธรรมและศาสนา ชาวเมียนมาและชาวไทยมีวัฒนธรรม
และความเชื่อทางศาสนาที่ใกลเคียงกัน ทําใหการใชชีวิตในประเทศไทยมีความงาย และนักทองเที่ยวมี
ความคุนชินตอวัฒนธรรมตาง ๆ แลว
3) ประเทศไทยมีสถานบริการดานชอปปง และเอนเตอรเทนเมนที่หลากหลาย
ซึ่งตอบโจทยความตองการของนักทองเที่ยวทุกกลุมอายุ และทุกรูปแบบ อาทิ หางสรรพสินคาทั่วไป
หางสรรพสินคาระดับบน ตลาดนัดกลางคืน สวนน้ํา สวนสนุก สวนสัตว เปนตน
3.1.2 จุดออนของประเทศไทย
1) ขาดไกดนําเที่ยวที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาเมียนมา
2) ไมสามารถใหความรู ขอมูลขาวสารดานสินคาและการบริการที่หลากหลายของ
ประเทศไทยเพียงพอ
3.1.3 โอกาสของประเทศไทย
1) มี ก ารเป ด เส น ทางบิ น ใหม ๆ และการเพิ่ ม ความถี่ ข องเส น ทางการบิ น ซึ่ ง
ในปจจุบันมีเที่ยวบินจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาสูประเทศไทย จํานวน 181 เที่ยวบิน อาทิ
ยางกุง–ภูเก็ต, เกาะสอง–ภูเก็ต เปนตน
2) ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินภายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมามีอัตราสูงกวา
การเดินทางออกนอกประเทศ

12
3) การเขาถึงบัตรเครดิตและเดบิตของนักทองเที่ยวเมียนมาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
นักทองเที่ยวสามารถทําการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม หรือแพ็คเกจการทองเที่ยวผาน OTA
และผูใหบริการการทองเที่ยวในรูปแบบออนไลนไดสะดวกเพิ่มมากขึ้น
4) อัตราการเติบโตของการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ และโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจะมีผลใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายมากขึ้น
5) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางของเมียนมาที่มีแนวโนมเติบโต
อยางตอเนื่อง
3.1.4 อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว
1) อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ซึ่งมีผลกระทบจากสกุลเงิน 2 สกุล ไดแก
ดอลลาหสหรัฐ ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชทั่วไปในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และเงินบาทไทย เมื่อมา
ทองเที่ยวยังประเทศไทย
2) สถานภาพทางการเมื อ งของสาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาเอง ซึ่ ง จะมี
กําหนดการเลือกตั้งในป 2563 นี้ และความไมแนนอนของรัฐบาลไทย
3) การทําตลาดของประเทศคูแขงดานการทองเที่ยวที่มีการแขงขันอยางรุนแรง
อาทิ ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย จีน–ไตหวัน และประเทศเกาหลีใตที่ใชละคร (ซีรีส) แทรกซึมลงสู
ชีวิตประจําวันของชาวเมียนมา เปนตน
การคาดการณเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสถิติขอมูลจํานวนและ
รายไดจากนักทองเที่ยวเมียนมายอนหลัง
สาธารณรั ฐ แห งสหภาพเมีย นมามีป ระชากรประมาณ 55 ลานคน (ขอมูล ณ ป 2561)
โดยกลุ ม ประชากรที่ มี ม ากที่ สุ ด คื อ กลุ ม อายุ 25–42 ป สู ง ถึ ง ร อ ยละ 42.36% และตามมาด ว ย
กลุมอายุ 0–14 ป รอยละ 26.85 กลุมอายุ 55–64 ป รอยละ 7.52 และอายุมากกวา 65 ป รอยละ
5.53 ตามลําดับ
Asian Development Bank คาดการณ GDP ในป 2563 ของสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาจะมีการเติบโตที่รอยละ 6.8 ซึ่งเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซีย น
(ที่มา https://www.adb.org/countries/thailand/economy) แตอยางไรก็ตามความเสี่ยงของ
ปจจัยดานการเมืองยังคงเปนปจจัยสําคัญสําหรับเศรษฐกิจเมียนมา ดวยในป 2563 จะมีการเลือกตั้ง
ทําใหตัวเลขคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไดรับผลกระทบได
ชาวเมียนมาเดินทางออกนอกประเทศสูงถึง 3.6 ลานครั้งในป 2561 โดยมีจุดประสงคเพื่อ
การทองเที่ย วประมาณ 1,833,800 ครั้ง และคาดการณวาในป 2563 จะมีการเดิน ทางออกนอก
ประเทศเพื่อการทองเที่ยวกวา 2,238,400 ครั้ง (ขอมูลจาก Euromonitor International: Travel
in Myanmar เผยแพรเมื่อเดือนตุลาคม 2561)
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ภาพที่ 1 การคาดการณเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
จํานวนนักทองเที่ยวเมียนมาเดินทางเขาสูประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย 6 ปยอนหลัง (2556–2561) ที่รอยละ 17.9 แตในชวงป 2560–2561 มีอัตราการเติบโต
ค อ นข า งชะลอตั ว อยู ที่ 6.6% และ 1.9% ตามลํ า ดั บ แม ว า อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ของจํ า นวน
นักทองเที่ยวจะลดลง แตอัตราการเติบโตเฉลี่ยยอนหลังสูงกวาคาเฉลี่ยภูมิภาคที่เติบโตเพียงรอยละ 8

ภาพที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวเมียนมาเดินทางเขาสูประเทศไทย
คา ใชจ า ยของนักท องเที่ย วเมีย นมาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย 6 ปยอนหลัง (2556–2561) ที่รอยละ 22 เปนอันดับที่ 1 ของภูมิภาคอาเซียน แตในชวง
ป 2560–2561 มีอัตราการเติบโตคอนขางชะลอตัวอยูที่รอยละ 9.5 และรอยละ 3.6 ตามลําดับ
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ภาพที่ 3 คาใชจายของนักทองเที่ยวเมียนมา
คาใชจายเฉลี่ยตอทริป มีอัตราเฉลี่ย 5 ปยอนหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 3.49 อยูในลําดับที่ 5 ของ
กลุมประเทศอาเซียน แตในป 2561 นักทองเที่ยวเมียนมามีคาใชจายตอทริปอยูในอันดับที่ 2 ของ
กลุมประเทศอาเซียน โดยคาดการณวาจะมีคาใชจายเฉลี่ยตอทริปอยูที่ 43,165 บาท/คน/ทริป

ภาพที่ 4 คาใชจายเฉลี่ยตอทริป 5 ปยอนหลัง
3.2 การประมวลผลจากโครงการสํารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยวเมียนมา ประจําป 2562
โครงการสํ า รวจพฤติ ก รรมนั กท อ งเที่ ย วเมี ย นมา ประจํ า ป 2562 เป น โครงการศึ ก ษา
พฤติกรรมของ โดยทําการศึกษาผานแบบสอบถามในรูปแบบ Face to Face Interview รวม 300
ราย ในพื้นที่กรุงยางกุง และเมืองมัณฑะเลย ซึ่งเปนผูที่เคยเดินทางมายังประเทศไทยแลว โดยไดทํา
การสอบถาม 2 สวนคือ สวนที่ 1คือดานลักษณะประชากรศาสตร และสวนที่ 2 คือดานพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวเมียนมา เพื่อใหทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการเดินทางของชาวเมียนมา
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สวนที่ 1 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามนักทองเที่ยวเมียนมา
สามารถสรุปไดเปนประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
1) เพศ ไดแก เพศชาย รอยละ 50 เพศหญิง รอยละ 50

แผนภูมิที่ 1 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานเพศ
33.3

2) อายุ ไดแก อายุ 18–25 รอยละ 33.3 อายุ 26–35 รอยละ 33.3 อายุ 36–50 รอยละ

แผนภูมิที่ 2 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานอายุ
3) ระดับการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี รอยละ 73.3 นักศึกษาปริญญาตรี รอยละ 15.3
มัธยมศึกษา รอยละ 9.3 สูงกวาระดับปริญญาโท รอยละ 2.0
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แผนภูมิที่ 3 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา
4) อาชีพ ไดแก ธุรกิจสวนตัว รอยละ 37.0 พนักงานบริษัท/เอกชน รอยละ 36.7 แมบาน
รอยละ 22.0 พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 4.3

แผนภูมิที่ 4 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานอาชีพ
5) ตําแหนงงาน ไดแก ธุรกิจสวนตัว/แมบาน รอยละ 59.0 พนักงานอาวุโส รอยละ 24.3
หัวหนาแผนก รอยละ 9.3 ผูจัดการทั่วไป รอยละ 3.3

แผนภูมิที่ 5 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานตําแหนงงาน
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6) รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น (จ า ด) ได แ ก 250,000–500,000 ร อ ยละ 32.0 750,001–
1,000,000 รอยละ 21.0 1,000,000–1,500,000 รอยละ 17.7 500,001–750,000 รอยละ 13.0

แผนภูมิที่ 6 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน
7) จํานวนผูถือบัตรเครคิต ไดแก ไมมีบัตรเครดิต รอยละ 96.3 มีบัตรเครดิต รอยละ 3.7

แผนภูมิที่ 7 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานจํานวนผูถือบัตรเครดิต
8) บัตรเครดิตที่นิยม ไดแก AYA รอยละ 61.5 KBZ รอยละ 30.8 CB รอยละ 7.7
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แผนภูมิที่ 8 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานบัตรเครดิตที่นิยม
สวนที่ 2 ผลการสํ ารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยวเมียนมาจํานวน 300 ราย สามารถสรุป
ออกมาไดเปนประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
1) ความถี่ในการเดินทางออกนอกประเทศภายใน 1 ปที่ผานมา ไดแก รอยละ 91 เดินทางออก
ตางประเทศอยางนอย 1 ครั้ง รอยละ 2 เดินทางออกนอกประเทศอยางอยางนอย 3–5 ครั้งตอป และ
รอยละ 7 เดินทางออกตางประเทศสูงถึง 9–11 ครั้งตอป ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 9 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมความถี่ในการเดินทางออกนอกประเทศภายใน 1 ปที่ผานมา
2) ประเทศที่นิยมเดินทาง 5 อันดับแรก ไดแก เดินทางเขาสูประเทศไทย รอยละ 41.4
เดินทางสูประเทศสิงคโปร รอยละ 21.9 เดินทางสูประเทศอินเดีย รอยละ 9.8 เดินทางออกสูประเทศ
มาเลเซีย รอยละ 5.4 และเดินทางออกสูประเทศญี่ปุน รอยละ 4.6 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 10 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมประเทศที่นิยมเดินทาง
3) วัตถุ ป ระสงค ของการเดิน ทางออกนอกประเทศ 5 อัน อับ แรก ไดแก การทองเที่ย ว
พักผอน รอยละ 32.13 การชอปปง รอยละ 23.39 ทองเที่ยวศาสนาหรือการแสวงบุญ รอยละ 13.51
ติดตอธุรกิจ รอยละ 8.73 และการเยี่ยมญาติรอยละ 8.24 ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 11 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมวัตถุประสงคของการเดินทาง
4) ประเทศที่มีความประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยว 5 อัน ดับแรก ไดแก ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 12 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมประเทศที่มีความประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยว
5) ประเทศที่มีความประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวหากไมมีขอจํากัดทางดานการเงิน 5
อัน ดั บ แรกได แก ประเทศไทย สหรัฐ อเมริกา ประเทศเกาหลีใต ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน
ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 13 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมประเทศที่มีความประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวหากไมมี
ขอจํากัดทางดานการเงิน
6) กิ จ กรรมที่ นั ก ท อ งเที่ ย วเมี ย นมานิ ย ม 5 อั น ดั บ แรกได แ ก ช อ ปป ง ร อ ยละ 19
รับประทานอาหารทองถิ่น รอยละ 16 พักผอน ณ ชายหาด รอยละ 15 ทองเที่ยววัฒนธรรม รอยละ
11 และกิจกรรมกลางคืน (NightLife) รอยละ 10 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 14 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมกิจกรรมที่นักทองเที่ยวเมียนมานิยม
7) ระยะเวลาการเตรียมตัวเพื่อเดินทางออกตางประเทศ ชาวเมียนมาใชเวลาการเตรียมตัว
ประมาณ 2–4 สัป ดาห กว ารอยละ 62 เตรียมตัว นอยกวาหนึ่งสัปดาหรอยละ 26 และ เตรีย มตัว
ประมาณ 5–8 สัปดาห รอยละ 10 ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 15 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมระยะเวลาการเตรียมตัวเพื่อเดินทางออกตางประเทศ
สรุปผลการสอบถามนักทองเที่ยวเมียนมา จํานวน 300 ราย ในรูปแบบ Face to Face
Interview ในพื้นที่กรุงยางกุง และเมืองมัณฑะเลย และเปนผูที่เคยเดินทางมายังประเทศไทยแลว
โดยสอบถามทั้ง 2 สวน คือทางดานประชากรศาสตรและดานพฤติกรรม ผูตอบแบบสอบถาม มีทั้ง
เพศชายและเพศหญิง รอยละ 50 มีอายุ 18–25 รอยละ 33.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ
73.3 อาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 37.0 ตําแหนงงาน ธุรกิจสวนตัว/แมบาน รอยละ 59.0 รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน (จาด) 250,000–500,000 รอยละ 32.0 ไมมีบัตรเครดิต รอยละ 96.3 นิยมใชบัตรเครดิต
AYA รอยละ 61.5 และสวนที่ 2 คือ ดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยว พบวา ความถี่ในการเดินทางออก
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นอกประเทศภายใน 1 ปที่ ผานมา รอยละ 91 โดยประเทศไทยเปนประเทศที่นักทองเที่ยว เมียนมานิยม
และมีความประสงคจะเดินทางมามากที่สุด รอยละ 41.4 มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวพักผอน
รอยละ 32.12 โดยกิจกรรมยอดนิยมของนักทองเที่ยวเมียนมานิยม คือ ชอปปง รอยละ 19 และใช
ระยะเวลาการเตรียมตัวประมาณ 2–4 สัปดาห กวารอยละ 62 จากผลการสอบถามในขางตนทําให
ทราบถึงกลุมเปาหมายและเขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ย วเมียนมามากยิ่งขึ้น และนําผลที่ไดนี้
มาศึ กษาผ า นขั้ น ตอนกระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อใหไดนั กทองเที่ย วเมีย นมากลุ มที่มีศักยภาพ
ตรงตามวัตถุประสงคและใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด อีกทั้งกอใหเกิดการสรางความสัมพันธ จากการที่
ทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดตอกัน จนกลายเปนความเชื่อมโยงระหวางกัน ทําใหมีการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย
ดังนั้ น ผู วิจั ย จึงไดทํา การศึ กษาคน ควาและวิเคราะหขอมูล เพิ่มเติมโดยการเจาะลึกเขาไปยังกลุม
นักทองเที่ยวเมียนมาที่มีศักยภาพ ทั้ง 4 กลุม ดังตอไปนี้
3.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลของนักทองเที่ยวเมียนมา
พบวา มีจํานวนประชากร 395,000 คน (+1.88% ) (ขอมูลประมาณการเบื้องตน
ณ วันที่ 15 มกราคม 2562)
1) นักทองเที่ยวเมียนมาที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวครั้งแรก (First Visit) รอยละ
18.39% และเดินทางมาทองเที่ยวมากกวา 1 ครั้ง (Revisit) รอยละ 81.61% โดยมีวันพักเฉลี่ย 5.61 คืน
และจังหวัดที่นิยมทองเที่ยวเฉลี่ย 1.24 จังหวัด ใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อเลือกจุดหมายทองเที่ย ว
รอยละ 47.09%
2) 5 อันดับแรก ที่นักทองเที่ยวเมียนมานิยมเดินทางมาทองเที่ยว ไดแก
(1) กรุงเทพฯ รอยละ 92.75%
(2) ชลบุรี รอยละ 11.71%
(3) ประจวบคีรีขันธ รอยละ 4.06%
(4) เชียงใหม รอยละ 3.32%
(5) ภูเก็ต รอยละ 2.33%
3) ชองทางที่ใชสําหรับสํารองตั๋ว ที่พัก หรือกิจกรรมระหวางการเดินทาง ไดแก
(1) จองออนไลน รอยละ 62.60%
(2) บริษัททัวร รอยละ 42.13%
(3) จองกับโรงแรม รอยละ 7.70%
(4) จองกับสายการบิน รอยละ 4.87%
(5) โปรโมชั่นบัตรเครดิต รอยละ 0.50%
4) ความพึงพอใจจากการทองเที่ยวประเทศไทย ไดแก
(1) การชอปปง/ซื้อสินคา รอยละ 4.60%
(2) อาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 4.51%
(3) อัธยาศัยไมตรีของคนทองถิ่น รอยละ 4.46%
(4) ความพึงพอใจโดยรวม รอยละ 4.31%
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โดยสรุปภาพรวมของนักทองเที่ยวเมียนมา พบวา มีความตองการที่จะกลับมาเยือนไทย
อีกครั้ง รอยละ 80.88% โดยนักทองเที่ยวเมียนมาเกิดความจงรักภักดี หลังจากมาเยือนไทย จากขอมูล
ที่เห็นดังกลาว พบวาประเทศไทยนับเปนจุดหมายการเดินทางยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวชาวเมียนมา
โดยเพื่อที่จะรักษาฐานนักทองเที่ยวกลุมนี้ รวมถึงสรางแรงดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเมียนมาชั้นคุณภาพ
ใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น เพื่อวางแผนการตลาดอยางจําเพาะเจาะจงโดยไดทําการศึกษา
จาก 4 กลุม ดวยกัน คือ
3.2.1.1 กลุม Mid–to–Hi เปนนักทองเที่ยวกลุมระดับกลางบนขึ้นไปที่มีรายได
สวนตัวตอป ตั้งแต 20,000 ดอลลาหสหรัฐขึ้นไป คิดเปน 38.80% ถึงแมวาจะมีสัดสวนไมมากนักเมื่อ
เทียบกับนักทองเที่ยวกลุมทั่วไปชาวเมียนมา แตในแงของอัตราการเติบโตทั้งสัดสวน และจํานวนได
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา

แผนภูมิที่ 16 ผลการสํารวจของกลุม Mid–to–Hi
ที่มา: ศูนยวิจัย ดานการทองเที่ยว ททท. “โครงการสํารวจขอมูลเพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวเชิงลึก ป 2556–2561”
พฤติกรรมการซื้อสินคาของกลุม Mid–to–Hi ไดแก เครื่องหนัง รอยละ
12.20% เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รอยละ 15.10% เครื่องสําอางและเครื่องหอม
รอยละ 31.40% พฤติกรรมการทํากิจกรรม โดยมีแนวโนมเขามาทํากิจกรรมทองเที่ยวระหวาง
ทองเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น และหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ Medical และ Spa หากพิจารณาในแง
มูลคาใชจายเฉลี่ยในการทํากิจกรรมพบวา กิจกรรมยอดนิยมของกลุม Mid–to–Hi ไดแก ทองเที่ยว
พรอมตรวจสุขภาพ หรือศัลยกรรม รอยละ 31.86% นวดและสปา รอยละ 30.59%
3.2.1.2 กลุม Medical เปนนักทองเที่ยวกลุมที่ใชบริการทางการแพทยมีแนวโนม
การเติบโตสูงทั้งจํานวนผูเดินทางมาใชบริการ และมูลคาการใชจาย คิดเปน 21.11% ดวยเทคโนโลยีที่
กาวหนาทางการแพทย การบริการที่มีระดับของโรงพยาบาลและทางเลือกในการรักษาที่เปดกวางทาง
การแพทยเมืองไทย สงผลใหการทองเที่ยวเพื่อรับบริการทางการแพทย หรือ Medical Tourism
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักทองเที่ยว บานใกลเรือนเคียงอยางตลาดเมียนมา ที่สามารถเดินทางสะดวก
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ใชเวลาในการเดินทางไมนาน โดยกลุมที่มาทํากิจกรรมดังกลาว ไมวาจะเปนกลุมที่มารักษา หรือมา
เพื่ออบรม ถือเปนอีกหนึ่งกลุมคุณภาพที่มีศักยภาพในการใชจายไมวาจะเปนซื้อสินคาหรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดังที่ปรากฏในแผนภูมิดานลาง

แผนภูมิที่ 17 ผลการสํารวจของกลุม Medical
ประเภทกิจกรรมที่นักทองเที่ยวนิยมทํารวมกับการเดินทางมารับบริการ
ทางการแพทยมีแนวโนมสูงขึ้นในป 2561 ไดแก รับประทานอาหารไทย รอยละ 98.60% ชมสถานที่
ประวัติศาสตร วัดพิพิธภัณฑ รอยละ 32.24% เรียนรูวิถีชีวิต คนทองถิ่น รอยละ 13.08%
3.2.1.3 กลุม Family เปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมารวมกับครอบครัวมีแนวโนม
การเติบโตสูง และมีสัดสว นเกือบครึ่งหนึ่งของนักทองเที่ย วชาวเมียนมาที่เดิน ทางมาประเทศไทย
ทั้งหมด คิดเปน 36.25% ปจจุบันประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางหนึ่งที่รองรับนักทองเที่ยวที่มา
พักผอนกับครอบครัวมากขึ้น ทั้งที่พัก และกิจกรรมสําหรับครอบครัว โดยพิจารณาตลาดเมียนมาแลว
เห็นวา กลุมนี้มีการขยายตัวสูงขึ้นอยางนาสนใจเชนกัน

แผนภูมิที่ 18 ผลการสํารวจของกลุม Family
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พฤติกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยวเมียนมาที่เดินทางมาทองเที่ยว
ประเทศไทยกับครอบครัวมีแนวโนมสูงขึ้นจากปที่ผาน ๆ มาโดยมีคาเฉลี่ยในการซื้อสินคาตอคนของ
นักทองเที่ยวเมียนมากลุมนี้ไมนอยเชนกัน (เฉลี่ยประมาณ 17,000 บาท) สินคายอดนิยม ของกลุม
Family ไดแก ผลิตภัณฑอาหารไทย รอยละ 65.60% เครื่องหนัง รอยละ 24.11% เครื่องประดับ
และอัญมณี รอยละ 9.93% นักทองเที่ยวเมียนมาที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยกับครอบครัว
ป 2561 มีการทํากิจกรรมประเภทตาง ๆ โดยเฉลี่ยสูงขึ้นกิจกรรมยอดนิยมจากปที่ผานมา อีกทั้งยังมี
การใช จา ยเฉลี่ ยในการทํา กิ จกรรมตอคนคอนขางสูง โดยกิจ กรรมยอดนิย ม ไดแก เรีย นรูวิถีชีวิต
คนทองถิ่น รอยละ 25.18% สวนสนุก ธีมปารค นันทนาการ รอยละ 23.18% ทองเที่ยวพรอมตรวจ
สุขภาพหรือศัลยกรรม รอยละ 53.90%
3.2.1.4 กลุม Shopper นักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย โดยเลือกทํา
กิ จ กรรมช อ ปป ง เป น หลั กซึ่ ง จากข อ มู ล ที่ ผ า นมาพบว า เปน นั ก ท องเที่ ย วที่ ก ลุม ใหญที่ สุ ด คิ ด เป น
92.07% การซื้อสินคาเปนกิจกรรมทองเที่ยวยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยวชาวเมียนมาที่เดินทาง
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ไมนอย ในป 2561 จะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเที่ยวกลุมนี้สูงถึง
รอยละ 97 ซึ่งคิดเปนสัดสวนเกือบทั้งหมดของนักทองเที่ยวชาวเมียนมาที่เดินทางเขามาประเทศไทย

แผนภูมิที่ 19 ผลการสํารวจของกลุม Shopper
พฤติกรรมการซื้อสินคา และทํากิจกรรมของนักทองเที่ยวกลุม Shopper
ชาวเมียนมา มีแนวโนมสูงขึ้นในป 2561 โดยมีมูลคาใชจายการซื้อสินคาเฉลี่ย 15,171 บาท ตอคน
ตอทริป ในแงประเภทสินคาที่ไดรับความนิยมในนักทองเที่ยวกลุม Shopper ชาวเมียนมา ไดแก
ผลิ ต ภั ณฑ อาหารไทย ร อ ยละ 63.70% เครื่องหนัง รอ ยละ 23.90% เครื่องประดับ และอัญ มณี
รอยละ 8.73% พฤติกรรมการทํากิจกรรม นักทองเที่ยวเมียนมากลุม Shopper ที่เดินทางมา
ทองเที่ยวประเทศไทย ป 2561 มีการทํากิจกรรมโดยเฉลี่ยสูงขึ้นจากปที่ผาน ๆ มาอยางตอเนื่อง
อีกทั้งยังมีการใชจายเฉลี่ยในการทํากิจกรรมตอคนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ในป 2561 พบวา กิจกรรมที่มี
แนวโนมสูงขึ้น ไดแก เรียนรูวิถีชีวิตคนทองถิ่น รอยละ 35.27% สวนสนุก ธีมปารค นันทนาการ
รอยละ 23.46% และทองเที่ยวพรอมตรวจสุขภาพหรือศัลยกรรม รอยละ 35.79%
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3.2.2. ผลจากการสัมภาษณ

ภาพที่ 5 ผลการสัมภาษณ ครอบครัว Celebrity
ครอบครัว Celebrity คือ Mr. Piang Zay Ye Thun นักธุรกิจคาอัญมณี ซึ่งติดอันดับ
1 ใน 20 คน ที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไดใหความเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่เธอเดินทางมาทองเที่ยวบอย ๆ เปนเหมือนกับบานหลัง
ที่สองของเธอ เธอชอบรับประทานอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารทะเล และเธอมีพฤติกรรมชอบซื้อ
สินคาที่ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียมากกวา เนื่องจากมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกวา ดังนั้น
จึงแสดงใหเห็นวาชาวเมียนมานั้นมีมูลคาการใชจายตอทริปเพื่อการทองเที่ยวสูงกวาประเทศไทย
ซึ่งชี้ใหเห็นวาอํานาจการใชจายเพื่อการทองเที่ยวของชาวเมียนมานั้นมีศักยภาพที่คอนขางสูง ดังนั้น
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จึงไดจัดกิจกรรมงาน Amazing Thailand Influencer
Luxury Fam Trip โดยไดเชิญเธอและครอบครัวมารวมทํากิจกรรมและสัมผัสแหลงทองเที่ยวใหม ๆ
ที่เหมาะสําหรับกลุมครอบครัว โดย ททท. ไดใชบริการ Personal Assistant และถายทําภาพวิดีทัศน
เพื่อนําไปใชประชาสัมพันธ อีกทั้งนําเสนอกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ อาทิ เชน การบริการดานชอปปง ,
การบริการทางการแพทย, การทําศัลยกรรมหรือเสริมความงาม เปนตน
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ภาพที่ 6 กิจกรรม CEO Night and Luxury Product Presentation
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดงาน CEO Night
and Luxury Product Presentation –Dazzling Shades of Thai Treasure Gala Dinner ณ
โรงแรมพูลแมน เซอเตอรพอยต กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา งาน CEO Night ททท.
ไดรับความรวมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงยางกุง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และดีไซเนอรชื่อดังของเมียนมา Ms. Mokok Pauk Pauk โดยกิจกรรมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอสินคาการบริการทองเที่ยวระดับบนของประเทศไทย สูกลุมผูบริหารระดับสูง
ของเมี ยนมาจากหนว ยงานภาครัฐ และเอกชนรวม 80 ราย เพื่อเชิญ ผูบ ริหารระดับสูงเดิน ทางมา
ท องเที่ ย วเมื อ งไทยและชี้ ช วนให พนัก งานของบริษัท เดิน ทางมาทอ งเที่ ย วเมืองไทยแบบหมูคณะ
ซึ่งผูบริหารระดับสูงของเมียนมาที่เขารวมงาน นั้นมาจากกลุมธุรกิจที่มีความหลากหลาย อาทิเช น
ผูบ ริ ห ารจากลุมอุ ตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมทองเที่ย ว อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
การสื่อสาร เปนตน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดวย การสาธิตการทําทองจากจังหวัดสุโขทัย ,
ขนมไทยโบราณ การแกะสลักผลไมไทย การรอยมาลัยและการแกะสลักผักผลไม, การนําเสนอวิดีทัศน
แหลงทองเที่ยว Luxury ของประเทศไทย , การเดินแฟชั่นโชวผาไทย ซึ่งเปนฝมือของ Young
Designer ของประเทศไทย และชุด Finale จากผลงานการออกแบบของ Mokok Pauk Pauk
ซึ่งสรางสรรคชุดจากผาไทย, และวงดนตรีแจซโดยบรรเลงดวยเครื่องดนตรีไทยประยุกตเครื่องดนตรี
สากล
การจัดงาน CEO Night ในชื่อ Dazzling Shades of Thai Treasure ครั้งนี้ ไดรับ
ความสนใจจากแขกที่เขารวมงานอยางยิ่ง ตางรูสึกตื่นตาตื่นใจกับขอมูลสินคาทองเที่ยวระดับที่ได
นําเสนอผานวิดีโอพรีเซนเตชั่นในงาน และกิจกรรมสาธิตและการแสดง อีกทั้ง ผูเขารวมงานสวนหนึ่ง
กลาววา เดินทางมายังประเทศไทยบอยครั้งอยูแลว ประเทศไทยเปรียบเสมือนบานหลังที่สอง ขณะที่
ผูเขารวมงานบางสวนสนใจเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย และจะแนะนําใหคนรูจักเดินทางมา
ทองเที่ยวประเทศไทยอีกดวย
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ภาพที่ 7 อาหารไทยโบราณโดยการนําเสนอแบบรวมสมัย ภายในงาน CEO Night

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย การเดินทาง
ระหวางกันเปนไปไดโดยสะดวก อีกทั้งยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ค.ศ.
2000 นับเปนอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพในการสงเสริมใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวมายังประเทศไทย
โดยสามารถใชกลยุทธเชิงรุกเพื่อเขาถึงนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพ ซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวที่นิยม
เดิ น ทางมายั งประเทศไทย และมี ค วามจงรักภั กดีตอแบรนด ป ระเทศไทยอยูแลว ซึ่ งการจับ กลุ ม
นั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ศั ก ยภาพ วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ ขยายฐานลู ก คา หน า ใหม เพิ่ ม อั ตราการใช จ า ยของ
นั กท องเที่ ย วกลุ มเดิ น ทางซ้ํ า และยกระดั บ แบรนดไทยใหมีมูล คาสูงขึ้ น โดยเปน แหลงทองเที่ย ว
ยอดนิยมของกลุมนักเที่ยวศักยภาพเมียนมา โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
4.1.1 ผลสรุปจากแบบสอบถามในรูปแบบ Face to Face Interview รวม 300 ราย
ในพื้ น ที่ ก รุ ง ย า งกุ ง และเมื อ งมั ณ ฑะเลย โดยได ทํ า การสํ า รวจ 2 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1 คื อ
ดานประชากรศาสตร และสวนที่ 2 ดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเมียนมา โดยสามารถสรุปดาน
ประชากรศาสตร ไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม มีทั้งเพศชายและเพศหญิง รอยละ 50 มีอายุ 18–25
รอยละ 33.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 73.3 อาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 37.0 ตําแหนงงาน
ธุรกิจสวนตัว/แมบาน รอยละ 59.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือน (จาด) 250,000–500,000 รอยละ 32.0
ไมมีบัตรเครดิต รอยละ 96.3 นิยมใชบัตรเครดิต AYA รอยละ 61.5 และสวนที่ 2 คือ ดานพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยว พบวา ความถี่ในการเดินทางออกนอกประเทศภายใน 1 ปที่ ผานมา รอยละ 91
โดยประเทศไทยเปนประเทศที่นักทองเที่ยวเมียนมานิยมและมีความประสงคจะเดินทางมามากที่สุด
ร อยละ 41.4 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อการทองเที่ ย วพัก ผอนรอ ยละ 32.12 โดยกิ จ กรรมยอดนิ ย มของ
นักทองเที่ยวเมียนมานิย ม คือ ชอปปง รอยละ 19 และใชร ะยะเวลาการเตรีย มตัวประมาณ 2–4
สัปดาห กวารอยละ 62
4.1.2 ผลสรุปจากการศึกษากลุมตลาดนักทองเที่ยวชาวเมียนมาที่มีศักยภาพจากการศึกษานี้
ไดแก กลุม Mid–to–Hi กลุม Medical กลุม Family และกลุม Shopper พบวานอกจากจะเปนกลุม
ที่มีอัตราการเติบโต และการใชจายสูงแลว หากพิจารณาในแงมุมดานความภักดีตอการเดินทางมา
ทองเที่ยวประเทศไทย กลับพบประเด็นที่นาสนใจยิ่งวานักทองเที่ยวกลุมศักยภาพเหลานี้ ลวนมีความภักดี
ตอการเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยในสัดสวนที่สูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป แมวานักทองเที่ยว
ชาวเมียนมาที่เดินทางมาประเทศไทย สวนใหญจะมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงมาก และจาก
ผลการศึกษากลุมตลาดศักยภาพสําหรับนักทองเที่ยวเมียนมา โดยกลุม Medical มีความภักดีตอ
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยสูงที่สุด (รอยละ88.32) รองลงมาเปน กลุม Mid–to–Hi (รอยละ 83.27)
กลุม Family และกลุม Shopper (รอยละ 82.27 และรอยละ 79.90 ตามลําดับ)
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อนึ่ง หากพิจารณาขอมูลทางประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวกลุมศักยภาพเมียนมา
ทั้ง 4 กลุ ม จะพบว า มี ความทั บ ซ อนกัน อยูมาก นอกเหนือ จากกลุม นักท องเที่ย วกลางบนขึ้น ไป
(Mid–to–Hi) ซึ่งคอนขางแตกตางจากกลุมอื่นแลว นักทองเที่ยวกลุมศักยภาพเมียนมามาทองเที่ยว
เพื่อรับบริการทางการแพทย (Medical) กลุมที่เดินทางมาพรอมครอบครัว (Family) และกลุมที่
เดินทางมาชอปปง (Shopper) นั้น มีลักษณะทางประชากรศาสตรแบบเดียวกัน จึงมีความเปนไปไดสูงวา
คนกลุมนี้เดินทางมารับบริการทางการแพทยพรอมกันทั้งครอบครัว และถือโอกาสทองเที่ยวและทํา
กิจกรรมชอปปงไปดวยในทริปเดียวกัน
แผนกลยุ ทธ เ พื่ อสรางความสัมพัน ธกับ นักทองเที่ย วกลุมศักยภาพเมีย นมาและ
เพิ่มเติมเม็ดเงินที่จะเขามายังประเทศไทย จึงควรพิจารณาดังนี้
1) นักทองเที่ยวกลุมศักยภาพเมียนมาเพื่อรับบริการทางการแพทย (Medical)
เปนหลัก เนื่องจากมีแนวโนมเติบโตสูงอยางตอเนื่อง และมูลคาการใชจายเฉลี่ยยังมากกวากลุมอื่น ๆ
และจากข อ มู ล ที่ พบว า นั กท องเที่ ย วกลุ มศัก ยภาพนี้ จ ะมาทํ ากิ จ กรรมอื่ น ๆ ควบคูไปดว ยรวมถึ ง
กิจกรรมชอปปง การดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลุมนี้ใชเงินกับกิจกรรมอยางอื่นมากขึ้น จึงนาจะทําไดโดย
การสื่อสารผานบริษัททัวร พันธมิตรอื่น ๆ ไดแก ธนาคาร โดยผานบัตรเครดิต โรงพยาบาล สถานบริการ
เสริมความงามและสุขภาพ และหางสรรพสินคา หรือตัวแทนทางการทองเที่ยว ซึ่งเปนชองทางที่
กลุมเปาหมายเลือกใช ตัวอยางเชน สรางแพ็กเกจการทองเที่ยวที่นอกเหนือจากพานักทองเที่ยวมารับ
บริการทางการแพทย อาจจะมีแพ็กเกจพาไปทองเที่ยวและทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่รักทองเที่ยวกลุมนี้มี
แนวโนมที่จะสนใจ เปนตน
2) นักทองเที่ยวเมียนมาเดินทางออกไปยังประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศเกาหลีใต ซึ่งถือวาเปนประเทศที่มีมูลคาการใชจายตอทริปเพื่อการทองเที่ยวสูงกวาประเทศไทย
ซึ่งชี้ใหเห็นวาอํานาจการใชจายเพื่อการทองเที่ยวของชาวเมียนมานั้นมีศักยภาพที่คอนขางสูง และจาก
การสํารวจความตองการการเดินทางออกตางประเทศมีกลุมประเทศยุโรป และอเมริกาอยูดวย ดังนั้น
การนําเสนอภาพลักษณและการบริการสินคาระดับบนในประเทศไทยใหนักทองเที่ยวเมียนมารูจักผาน
online โดยใช KOL หรือ Advertorial ในนิตยสาร จะสามารถเพิ่มอัตราการใชจายของนักทองเที่ยว
ศักยภาพเมียนมาในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้น
4.1.3 ผลสรุปจากการสัมภาษณ ครอบครัว Celebrity คือ Mr. Piang Zay Ye Thun
นักธุรกิจคาอัญมณี ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 20 คน ที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สามารถ
สรุปไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่เธอชอบเดินทางมาทองเที่ยว เนื่องจากสามารถเดินทางไดอยาง
สะดวกสบาย และเธอชอบรับประทานอาหารไทย อีกทั้งประเทศไทยเปนประเทศที่มีแหลงทองเที่ยว
และกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสําหรับครอบครัว การบริการทางดานสุขภาพ ชอปปง และการบริการ
เสริมความงาม เปนตน
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ไกดหรือผูนําเที่ยวที่เชี่ยวชาญภาษาเมียนมาในประเทศไทยยังคงมีจํานวนนอย
ซึ่งเปนหนึ่งในจุดออนของประเทศไทย จากประสบการณของพนักงาน ททท. ที่ไดรวมจัดกิจกรรม
Fam Trip ใหกับบริษัทนําเที่ยวเมียนมา เพื่อทดสอบสินคาและการบริการของประเทศไทย นั้น
จะเห็นไดวาบริษัทบริการภาคพื้นดินในประเทศไทยจําเปนตองใช Sit–in Guide หรือไกดเมียนมารวม
อยูในคณะดวย และเมื่อนําคณะเขาสํารวจพื้นที่ที่มีคนเปนชาวเมียนมา ผูเขารวมกิจกรรม Fam Trip
จะมีความยินดีที่สามารถสื่อสารกับเขาได
ดังนั้น หากหนวยงานภาครัฐรวมผลักดันใหมีการเรียนการสอนภาษาเมียนมา
อาทิเชน อบรมหลักสูตรภาษาเมียนมาเพื่อธุรกิจและการทองเที่ยว หรือบรรจุภาษาเมียนมาเปนหนึ่ง
ในวิชาเลือกใหกับนักเรียนการทองเที่ยวเพื่อเปนการเพิ่มจํานวนไกดภาษาเมียนมาที่มีคุณภาพเขาสู
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย จะเปนการสงเสริมใหตลาดการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเมียนมาใน
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ขยายเพิ่มมากขึ้น และนักทองเที่ยวเมียนมาจะมีความมั่นใจในการ
ทองเที่ยว และการเดินทางขยายตัวออกสูแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้น
2) การขยายพื้น และการงดเวน หรือการใช Visa on Arrival ณ ดานผานแดน
ของนั ก ท อ งเที่ ย วจากสาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ช ายแดนเมี ย นมา–ไทย
ที่ประสงคจะเดินทางเขาสูประเทศไทยผานดานผานแดนทางบก นั้น จะเปนอีกหนึ่งในปจจัยสนับสนุน
การทองเที่ยวไทย เนื่องดวยนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว มีถิ่นพํานักอยูใกลประเทศไทยมีโอกาสเดินทางซ้ํา
เขาสูประเทศไทยคอนขางสูง ทั้งนี้ การเดินทางไปขอวีซา ณ กรุงยางกุง เปนการกอใหเกิดการเสียเวลา
ทําใหนักทองเที่ย วไมสามารถเดินทางขามแดนมาได และการขยายพื้นที่ จะเปนการสนับสนุนให
นักทองเที่ยวเมียนมาสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไทยไดอยางกวางขวางและสะดวกสบายมากขึ้นอีกดวย
3) นักทองเที่ยวเมียนมาทราบถึงแหลงทองเที่ยว และการบริการทางการทองเที่ยวไทย
คอนขางนอย ดังนั้น การสรางการรับรู โดยการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวไทยยังคงจําเปนใน
ตลาดเมียนมา การสรางสื่อประชาสัมพันธที่ไดผลในวงกวาง ยังคงเปนสื่อประชาสัมพันธออนไลน
ผานชองทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เนื่องดวยชาวเมียนมานิยมใช Facebook กวารอยละ 96 แตการ
ประชาสัมพันธผานชองทางดังกลาวจะไดประสิทธิภาพสูงสุดกับชาวเมียนมาที่มีอายุ 18–35 ปเทานั้น
ดังนั้น หลักการประชาสัมพันธในประเทศเมีย นมา ยังคงจําเปนตองทําสื่อประชาสัมพันธ Online
ควบคูกับการประชาสัมพันธ Offline เพื่อใหเขาถึงนักทองเที่ยวในทุกกลุมอายุ
4) การตลาดการทองเที่ย วสามารถใชป ระโยชนในการสนับ สนุน การทูตไดใ น
โอกาสตาง ๆ ไดแก การสรางความสัมพันธสวนบุคคล หรือผูมีความนาเชื่อถือในประเทศเมียนมา
อาจจะเปนรูปแบบของการใหความรวมมือ หรืออํานวยความสะดวก เชน การอํานวยความสะดวก
ในการผ านแดนเปน หมู คณะ การประสานงานอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ลว นแตเปน การกระชับ
ความสัมพันธและการเสริมสรางโอกาส ในความรวมมือดานอื่น ๆ มากกวาจะใชในการหยุดปญหา
ระหว า งสองประเทศ เช น เจรจาที่ ไ ม ส ามารถตกลงกั น ได ก็ จ ะนํ า เรื่ อ งการท อ งเที่ ย วมาพู ด คุ ย
เพื่อแสวงหาประโยชนรวมกัน เพื่อสรางสถานการณที่ดีในการเจรจาพูดคุยในโอกาสตอไป

32
4.2.2. ขอเสนอแนะนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวป 2562 คาดวา ‘ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง’ จากป
2561 ที่คาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามเปาหมายที่รอยละ 10 และมีรายไดรวม 3.0 ลานลานบาท
แตอยางไรก็ตามภาคการทองเที่ย วยังมีปจจัย กดดันในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ ค าดว า จะเติ บ โตชะลอลง รวมทั้ ง สถานการณ เ ศรษฐกิ จ ในประเทศของกลุ ม
นักทองเที่ยวหลักที่อยูในภาวะชะลอตัว ซึ่งอาจสงผลใหจํานวนและการใชจายของนักทองเที่ยวลดลง
ตามไปดวย ทั้งนี้ สําหรับตลาดตางประเทศ ททท. จึงวางประเทศไทยเปน “Weekend Destination”
สําหรับตลาดนักทองเที่ยวระยะใกลซึ่งจะสนับสนุนการเพิ่มจํานวนความถี่ในการเดินทางของตลาด
มากขึ้น และดําเนินการสงเสริมการตลาดตางประเทศภายใต 5 ทิศทางหลัก คือ Go High / Go for
New Customer / Go Local / Go Low Season และ Go Digital เพื่อเขาถึงตลาดกลุมเปาหมาย
แตละภูมิภาค ซึ่งจะสื่อสารผานแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades
ซึ่งเปน Working Concept โดยในป 2562 จะนําเสนอ The Millions of Hidden Shades เชิญชวน
ชาวตางประเทศเดินทางมาสัมผัสเมืองไทยในหลายแงมุมที่ยังซุกซอนอยู เพื่อดื่มด่ํากับประสบการณ
ทองเที่ยวที่ไมเหมือนที่ใดในโลก เพื่อเจาะตลาดนักทองเที่ยวกลุมใหมในตางประเทศและเนนกลุม
นักทองเที่ยวระดับบนและกลุมที่มีความสนใจเฉพาะ ซึ่ง ททท. เองยังตองแสวงหาโอกาสทางการตลาด
พร อม ๆ กั บการแสวงหาความรว มมือกับทุกภาคสว นที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน การดําเนิน งานให
บรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
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