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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีมายาวนานหลายมิติ 

เนื่องจากเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีชายแดนติดตอกัน มีความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การคมนาคม 
พลังงาน และการทองเท่ียว ความเจริญกาวหนาของท้ังสองประเทศ ในปจจุบันสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเปนความคืบหนาของกลุมประเทศอาเซียน (รอยละ 6.7) 
ไมวาจะเปนจากการลงทุนจากตางประเทศ และการขยายตัวจากในประเทศเอง ทําใหชาวเมียนมามี
รายไดสูงข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะในกลุมขาราชการ และนักธุรกิจ ซ่ึงกลุมเหลานี้จะมี
พฤติกรรมในการเดินทางออกนอกประเทศมากข้ึน มีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเท่ียวโดยมี
ประเทศไทย เปนประเทศแรกท่ีตองการมาเยือน มีความสนใจในเรื่องอาหารการกิน การรักษาพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ รวมท้ังการ Shopping อีกท้ังยังมีภาพลักษณในการมองประเทศไทยในแงมุมท่ีดี 
แตขอมูลและสินคาทางการทองเท่ียวของประเทศไทยยังไมเพียงพอตอนักทองเท่ียวเหลานี้ และการสื่อสาร
กับคนกลุมนี้ ก็ยังไมสามารถเขาถึงไดเทาท่ีควร  

เปนโอกาสอันดีท่ีไดศึกษาในเรื่องนี้ เม่ือสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สรางโอกาสในเรื่อง
ของการทองเท่ียว เพ่ือทํารายไดใหกับประเทศไทย โดยอาศัยชองทางการสื่อสาร และสงเสริมการทองเท่ียว
ของไทยไปยังกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ใหเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน การศึกษานี้ ไดเผยแพร
ขอมูล สถิติ การวิเคราะหผานกระบวนการไดมาซ่ึงแนวทาง เพ่ือสงเสริมในการสรางความสัมพันธกับ
กลุมศักยภาพชาวเมียนมาใหเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทย โดยสรางรายไดทางการทองเท่ียว 
เพ่ิมมากข้ึน และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินงานลักษณะนี้ ในพ้ืนท่ีหรือประเทศอ่ืน ๆ  

ในทางกลับกัน การสงเสริมการทองเท่ียวในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ทําใหเกิด
ความสัมพันธกับขาราชการ ผูบริหารระดับสูง ซ่ึงความสัมพันธเหลานี้สามารถทําใหเกิดประโยชนใน
ความรวมมือดานตาง ๆ รวมท้ัง การดําเนินการดานการทูตของประเทศไทยในอนาคตเปนอยางดี 
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ภาคเอกชนตาง ๆ ตองขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง สมาคมนักธุรกิจในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา สมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว (ATTA) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ท่ีทําให 
การจัดทํารายงานฉบับนี้มีความสมบูรณบนพ้ืนฐานของความเปนปจจุบัน และเปนโอกาสท่ีดีท่ีไดนํา
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ไทยกับเมียนมานั้นนับวาเปนเพ่ือนบานกันมาชานาน เพราะเปนประเทศท่ีมีพรมแดน
ติดตอกันจึงไดสถาปนาความสัมพันธกันข้ึน เม่ือ 24 สิงหาคม 2491 และเมียนมายังมีพ้ืนท่ีติดตอกับไทย 
คือ รัฐฉาน รัฐคะยา รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และมณฑลตะนาวศรี โดยติดกับ 10 จังหวัดของไทย ไดแก 
เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง 
มีพรมแดนรวมกันยาว 2,401 กิโลเมตร ดวยเหตุท่ีท้ังสองประเทศมีพ้ืนท่ีติดตอกันนั้น จึงสงผลใหมี
ความสัมพันธ หรือมีความเก่ียวของกันในดานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน ดานการเมือง สังคม 
วัฒนธรรม ดานการทองเท่ียว และท่ีสําคัญนั้นคงหนีไมพนดานเศรษฐกิจ เนื่องจากท้ังสองประเทศนั้น
ตางมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณท้ังแรธาตุ กาซธรรมชาติตาง ๆ รวมไปถึงมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สวยงาม เหมาะแกการทําธุรกิจ เพ่ือใหเศรษฐกิจของประเทศมีความเติบโตและเจริญกาวหนา จึงไดมี
การทําขอตกลงตาง ๆ รวมกันมากมาย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศ ตลอดจนเปนการชวย
สรางรายไดใหแกประชาชนบริเวณชายแดนของท้ังสองประเทศ และนํารายไดเขาสูประเทศของตน
ดังนี้ 

1)  โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทยและเมียนมามีมากมายกลาวคือ 
การพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา ซ่ึงเปนโครงการท่ีจัดทําแลว 2 โครงการ คือ (1) โครงการคลอง กระบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และ (2) โครงการน้ํารวก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และไดกําหนด
แผนท่ีจะหารือกันตอไปเพ่ือจัดทําโครงการแมน้ําสาละวิน โครงการแมน้ําเมย และโครงการแมน้ํากก  

2)  การกอสรางสะพานมิตรภาพ เม่ือ 17 ตุลาคม 2537 ไทยและเมียนมาไดลงนามในความตกลง
ท่ีจะกอสราง สะพานมิตรภาพไทย–เมียนมาข้ึนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก กับอําเภอเมียวดี จังหวัด
ผาอัน และไดทําพิธีเปดสะพานแลว เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2540 สะพานนี้จะชวยใหการเดินทางและ
การคาขายระหวางสองประเทศสะดวกมากข้ึน นอกจากนี้ยังสงผลใหการคมนาคมระหวางตากกับ
เมืองใหญ ๆ ในเมียนมาเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว 

3)  การซ้ือขายกาซธรรมชาติ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2538 ผูแทนไทยและเมียนมาลงนาม
ในขอตกลงซ้ือขายกาซธรรมชาติของเมียนมาจากแหลงยาดานา ในอาวเมาะตะมะเปนเวลา 30 ป 
(2542–2571) มูลคาปละ 10,000 ลานบาท 

ดานการคาก็นับวาเปนการสงเสริมดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง จึงไดมีการจัด
ประชุมความรวมมือทางดานเศรษฐกิจข้ึน หลังจากท่ีไทยและเมียนมาไดวางเวนการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมทางการคา ระหวางไทย–เมียนมา (Joint Trade Commission: JTC) มานานกวา 
 6 ป นับจากการประชุม JTC ครั้งท่ี 4 เม่ือป 2547 และในวันท่ี 5 เมษายน 2553 ประเทศไทยโดย
กระทรวงพาณิชย ซ่ึงเปนเจาภาพจัดการประชุม JTC ครั้งท่ี 5 ท่ีอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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ซ่ึงเมียนมานําโดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายพลจัตวา ออง ตุน) และมีคณะผูแทน
ภาครัฐและเอกชนของเมียนมา ไดมาเขารวม 

ประชุมดวย ซ่ึงไดมีการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส รวมท้ังการประชุมระหวางภาคเอกชน
ท้ังสองฝายอีกดวยเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2553 ท่ีกรุงเทพฯ ซ่ึงผลการหารือท่ีสําคัญในครั้งนี้วา  

1)  ท้ังสองฝายเห็นพรอมใหตั้งเปาหมายมูลคาการคาสองฝายเพ่ิมข้ึน 3 เทา ภายในป  
พ.ศ. 2558 คือ จาก 4.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในปจจุบันเปน 13 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดย 
ท้ังสองประเทศจะสงเสริมเรื่องการอํานวยความสะดวก ทางการคา จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ทางการคาซ่ึงกันและกัน มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดและเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศท้ังสอง 
และท่ีสําคัญจะจัดใหมีการอํานวยความสะดวกทางการคาท่ีชายแดนโดยรวมกันจัดทํา โครงการตรวจ
ปลอยแบบจุดเดียว (Single Service Inspection) มีโครงการนํารอง ท่ีดาน แมสอด–เมียวดี  

2)  เห็นชอบการใชประโยชนจากเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจแนวเหนือ–ใต  
และ แนวตะวันออก–ตะวันตก ซ่ึงจะมีการปรับปรุงเสนทาง R3W และบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ
ไทย–เมียนมาแหงท่ีหนึ่ง ท่ีอําเภอแมสอด รวมท้ังจะเรงรัดการกําหนดจุดกอสรางสะพานมิตรภาพ
ไทย–เมียนมาแหงท่ีสอง  

3)  จะเรงรัดการพิจารณายกระดับจุดผอนปรนทางการคาใหเปนดานถาวร 2 แหง คือ  
ดานหวยตนนุน–BP13 จังหวัดแมฮองสอน และดานสิงขร–มูดอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเปด
ดานชายแดนท่ีปดไปแลว คือ ดานพญาตองซู ตรงขามดานเจดียสามองค จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเปน
การสงเสริมและขยายการคาชายแดนระหวางกัน  

4)  เห็นชอบรวมกันในการเปดใชเสนทางการคาใหม ไดแก เสนทางเมียวดี–เมาะลําไย  
โดยจะเรงใหมีการกอสรางใหแลวเสร็จ, เสนทางกาญจนบุรี–ทวาย ท่ีภาคเอกชนของไทยไดรับ
สัมปทานการสรางถนนรวมท้ัง ทาเรือน้ําลึกท่ีทวายแลว ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ โดยเมียนมาจะชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกใหภาคเอกชนไทยในการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณเพ่ือใชในการกอสราง 
ท้ังนี้ยังจะรวมกันพัฒนาเสนทางการคาใหมเสนทางแมฮองสอน–เนปดอ และเสนทางแมฮองสอน–
ทันเวลา 

ตอมาเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการคาชายแดนและ 
การทองเท่ียว บริเวณชองทางบานน้ําเพียงดิน ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน เพ่ือสงเสริมความรวมมือ
ในการเดินทาง เพ่ือการทองเท่ียว รวมถึงการทําธุรกิจการคาตามแนวชายแดน ซ่ึงท้ังสองฝาย 
จะรวมมือกันในการทําธุรกิจ ณ จุดบริเวณชายแดน เพ่ือจูงใจใหนักทองเท่ียวเขามาซ้ือของท่ีระลึก 
และติดตอคาขายกันในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดรายไดของราษฎรท้ังสองฝาย และจะรวมมือกัน 
ในการปองกันการกระทําท่ีผิดกฎหมาย เชน การคาสิ่งผิดกฎหมายบริเวณแนวชายแดน ยาเสพติด 
การคาอาวุธ การคามนุษย และหรือความผิดกฎหมายระหวางประเทศ เปนตน การท่ีไทยกับเมียนมานั้น
ไดทําความตกลงดานเศรษฐกิจรวมกันนั้น สงผลใหรายไดสะพัดเขาสูท้ังสองประเทศอยางมากมาย 
รวมถึงสรางรายไดใหแกราษฎรตามแนวชายแดนท้ังสองประเทศและทําใหเศรษฐกิจระหวางประเทศ
พัฒนาและเติบโตอยางกวางขวาง 

ในปจจุบัน ป 2561 เปนปท่ีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย–เมียนมา 
ครบ 70 ป กระท่ังในทุกวันนี้ท่ีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เริ่มปฏิรูปและเปดประเทศตอนรับ
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นานาชาติ ก็ยังมีชาวเมียนมาท่ีทํางานในประเทศไทยหลายลานคน ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาเปนประเทศท่ีมีความผูกพันระหวางกันท้ังในแงประวัติศาสตรและความสัมพันธ
ระหวางประชาชน จึงมีความหมายและนาสนใจอยางยิ่ง ปจจุบันนี้ความสัมพันธไทย–เมียนมา อยูใน
ระดับท่ีดีมาก ก็คือ การเปนเพ่ือนบานท่ีดี มีความเขาใจ และการมีเปาหมายรวมกัน ตลอดจน
มิตรภาพท่ียาวนานระหวางประชาชนของสองประเทศ และดวยรากฐานของความรวมมือและไมตรีจิต
ระหวางกันนี้ทําใหประเทศของเราท้ังสองสามารถผานพนความทาทายตาง ๆ รวมกันและพัฒนาไป
ดวยกันสูการเปน “หุนสวนยุทธศาสตรโดยธรรมชาติ” ท่ีมีความเชื่อมโยงหยั่งรากลึกในทุกสาขา 
รวมท้ังมีความมุงม่ันท่ีจะเสริมสราง ความเปนหุนสวนท่ีเขมแข็งยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนและภูมิภาคของเราอยางแทจริง โดยตั้งแตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เริ่มการปฏิรูป
ประเทศมีความรวมมือกับประเทศไทยในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ท้ังดานแรงงาน การปราบปราม 
ยาเสพติด การผานแดน การสาธารณสุข การตอตานการคามนุษย และความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ปจจุบันมีเสนทางเชื่อมโยง ท้ังทางอากาศ และทางบก (ดานชายแดน) ทําใหการเดินทางระหวาง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สะดวกสบายมากข้ึน โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมเดน ท่ี
ไดรับความสนใจจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนลําดับตน ๆ คือการทองเท่ียว ในการประชุม 
Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation ครั้งท่ี 8 ระหวางประเทศไทย
และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไดมีพิธีลงนามขอตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาแกผูท่ีเดินทางทางเขาประเทศผานทางทาอากาศยานนานาชาติ 
ใหอาศัยอยูในประเทศได 14 วัน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 11 ส.ค. 2558 เปนตนไป  

จากสถิติป 2561 ท่ีผานมามีนักทองเท่ียวชาวเมียนมา เดินทางเขามาทองเท่ียวประเทศไทย
ประมาณ 387,722 คน มียอดการใชจายเฉลี่ย 3–5 หม่ืนบาทตอคน โดยกิจกรรมยอดนิยมของ 
ชาวเมียนมา ไดแก  

1)  รับประทานอาหารไทย  รอยละ 98.10  
2)  ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  รอยละ 50.31  
3)  นวดและสปา  รอยละ 45.90  
4)  ทองเท่ียวพรอมตรวจสุขภาพ  รอยละ 36.08  
5)  เรียนรูวิถีชีวิตคนทองถ่ิน  รอยละ 35.22  
ชาวเมียนมามีภาพลักษณดานสินคาของประเทศไทยวา สินคาไทยมีคุณภาพ รูปลักษณ

สวยงามและทันสมัย อีกท้ังยังมองวาสินคาไทยเปนสินคาระดับบน โดยมูลคารวมการซ้ือสินคา 5,893 
ลานบาท มีสัดสวน 5 ประเภทสินคายอดนิยม ไดแก  

1) เสื้อผา  รอยละ 89.28  
2) ผลิตภัณฑอาหารไทย  รอยละ 61.83  
3) เครื่องสําอาง/เครื่องหอม  รอยละ 39.06  
4) ของท่ีระลึก  รอยละ 32.14  
5) เครื่องหนัง  รอยละ 23.37  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) จึงมุงเนนใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียว ท่ีเปน

จุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียวท่ัวโลก ปรับโครงสรางตลาดนักทองเท่ียวสูกลุมตลาด
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ระดับกลาง–บน และเพ่ิมรายไดอยางยั่งยืนจากการเติบโตของคาใชจายมากกวาจํานวนนักทองเท่ียว 
ดวยการเชิญชวนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาสัมผัสประสบการณจริง Thai Unique Local 
Experience ผานแคมเปญ“Amazing Thailand : Open to the New Shades ” โดยนักทองเท่ียว
จะไดดื่มด่ํากับประสบการณทองเท่ียวท่ีไมเหมือนใครในโลก สัมผัสวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนตามกาลเวลา 
แตยังคงกลิ่นอายความเปนไทยอยางสมบูรณคนทองถ่ินพรอมแบงปนและแลกเปลี่ยนภูมิปญญาท่ีสั่งสม 
อยางตอเนื่อง นับเปนประสบการณท่ีจะเปดประสาทสัมผัสของนักทองเท่ียวท้ังรางกายและจิตใจ 
ภายใตการดําเนินงาน 3 ทิศทางหลัก คือ  

1) ขยายฐานตลาดนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพในการใชจาย ท่ีมีรายไดระดับกลาง–บน  
(รายไดตอคนตั้งแต 20,000 เหรียญสหรัฐตอคนข้ึนไป)  

2) เจาะตลาดกลุมนักทองเท่ียวท่ียังไมเคยเดินทางมาประเทศไทย (First Visitor) โดย 
ทําการตลาดเชิงรุก ไดแก เขารวมงานสงเสริมการขาย จัดกิจกรรม Road Show และ Trade Show  

3)  เพ่ิมมูลคาสินคาทางการทองเท่ียวท่ีทรงคุณคา โดยเลือกพ้ืนท่ีตั้งแหลงทองเท่ียวและ
บริการทางการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพพรอมขายและเหมาะกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย สงเสริม
การเดินทางทองเท่ียวไดทุกชวงเวลา โดยเฉพาะชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว โดยนําเสนอสินคา 
การทองเท่ียวท่ีนาสนใจ เพ่ือกระตุนและเพ่ิมความนาสนใจใหเกิดการเดินทางทองเท่ียว และสงเสริม
การเดินทางทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะกลุม CLMV ไดประสาน 
ความรวมมือกับพันธมิตรในอาเซียนรวมกันทําตลาด เพ่ือเชิญชวนนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยแบบเชื่อมโยงเสนทาง AEC Connectivity ผสมผสานการเดินทางสัมผัส Local 
Experience ในพ้ืนท่ีเมืองรองของประเทศไทย 

จากท่ีกลาวมาขางตน ประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวมากมาย เชน มีแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม มีหางสรรพสินคาเหมาะแกการชอปปง อีกท้ังมีกิจกรรมตาง ๆ มากมายให
นักทองเท่ียว ไดเลือกสรรตามความตองการ ประเทศไทยจึงมีนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมเขามา
ทองเท่ียวถือวาเปนอันดับตน ๆ ของโลก จึงนับวา เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเขมแข็งและสรางรายได
มหาศาลใหกับประเทศ จนกลายเปนหนึ่งในฟนเฟองสําคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทําใหมี
อัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป ททท. จึงเห็นโอกาสท่ีดีในการเจาะกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 
เพ่ือสรางรายไดใหกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน ในครั้งนี้จึงไดทําการศึกษา เรื่อง  
การทองเท่ียวกับความสัมพันธกลุมศักยภาพในเมียนมาซ่ึงยังไมสามารถเขาถึงนักทองเท่ียวกลุม
ศักยภาพชาวเมียนมาไดเทาท่ีควร โดยเฉพาะกลุมขาราชการ นักธุรกิจ และนักการเมืองระดับบนท่ีมี
กําลังซ้ือสูง โดยสวนใหญกลุมนี้จะเขามาประเทศไทยโดยเครื่องบิน มายังกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกลเคียง เพ่ือมา Shopping ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หรือเขามาทํากิจกรรมตาง ๆ 
ซ่ึง ททท. ไดพยายามท่ีจะดึงดูดกลุมคนเหลานี้ใหเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยใหมากข้ึน เพ่ือสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ รวมท้ังสรางทัศนคติ โดยนําเสนอมุมมองภาพลักษณใหม ๆ 
ของประเทศไทยใหแกนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา และจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวอีกดวย 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1.  นําผลการศึกษามาเปนแนวทาง และวิธีการดําเนินงาน ในการสรางความสัมพันธ

กับนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา เพ่ือใหเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย 
1.2.2  เพ่ือใหประเทศ มีรายไดจากนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมาเพ่ิมมากข้ึน 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ท่ีอยูใน
ยางกุง และกลุมศักยภาพท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย (หมายเหตุ การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา
เฉพาะนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ท้ังใน
รูปแบบท่ีนักทองเท่ียวเดินทางเอง (Free Individual Traveler : FIT) และนักทองเท่ียวท่ีซ้ือบริการ
นําเท่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว โดยจะศึกษาพฤติกรรม Life Style และรูปแบบการเดินทาง) รวมท้ังสราง
ทัศนคติ โดยนําเสนอมุมมองภาพลักษณใหม ๆ ของประเทศไทยใหแกนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพ 
ชาวเมียนมา เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ  

1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาจากองคกรท่ีเก่ียวของไดแก หนวยงานภาครัฐ หมายถึง หนวยงานตาง ๆ ใน

สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ท่ีรับผิดชอบในเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธไทย–สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา อาทิ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และ
หนวยงานภาคเอกชน ไดแก สายการบิน ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับ
นักทองเท่ียวหรือสถาบันท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาพรอมท้ังเสนอขอคิดเห็น
ท่ีเปนประโยชน อีกท้ังยังเปนแงคิดจากมุมของภาคเอกชนซ่ึงมีพ้ืนฐานตางจากหนวยงานของรัฐ 
รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ ซ่ึงเสนอรายงานท่ีเชื่อถือได สามารถนํามาใชอางอิงประกอบโครงการ
เพ่ือใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

ศึกษาเชิงสํารวจโดยเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล 
และนําแผนสงเสริมการตลาด ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ท่ี ททท.ไดจัดทําไวแลวมาทบทวน
ประกอบในการศึกษาครั้งนี้ดวย  

 
1.4  คําถามการศึกษา 

ทําอยางไรท่ีจะไดแนวทางหรือกลยุทธ ในการดําเนินการสรางความสัมพันธกลุมศักยภาพ
ชาวเมียนมา เพ่ือใหเกิดการรับรูแหลงทองเท่ียว และสิ่งอํานวยความสะดวกระดับบนซ่ึงจะกอใหเกิด
การเดินทางจริงและมีคาใชจายในการทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยใชวิธีการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามของนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา  

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

ถึงแมวา เมียนมาเปนประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย และสามารถเดินทางเขามาได
ท้ังทางบก และทางอากาศ แตก็ยังมีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนไมมากนัก  
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เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดกัน จึงเปนเหตุผลท่ีตองการศึกษาและหาแนวทางใน
การสงเสริมจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาการใชจายใหมากข้ึน จึงทําการเจาะกลุมนักทองเท่ียว
ชาวเมียนมาท่ีมีศักยภาพ เชน ขาราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองระดับบนใหเดินทางเขามาทองเท่ียว
และจับจายใชสอย โดยใชอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนตัวสรางความสัมพันธท่ีดี เพ่ือใหเกิดการ
เดินทางทองเท่ียวเชื่อมโยงของท้ังสองประเทศ  

 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  ทําให ททท. มีแนวทาง และวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือท่ีจะทําใหนักทองเท่ียว
กลุมศักยภาพชาวเมียนมาเดินทางเขามาทองเท่ียว และนําผลท่ีไดใชเปนตนแบบในการทําการตลาด
กับนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพในประเทศอ่ืน ๆ  

1.6.2  ทําใหประเทศไทยมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา 
โดยการใชอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนตัวสรางความสัมพันธระหวางกัน 

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  กรอบแนวคิดการศึกษาแนวทางการทําตลาด  
การวิเคราะหหาแนวทางการทําตลาด หรือวิธีการดําเนินการทางการตลาดท่ีจะ

มุงเนนไปสูการสรางความสัมพันธกับกลุมศักยภาพชาวเมียนมาโดยใชกลยุทธในการทองเท่ียว นั้น  
จะอิงแนวความคิดทางการตลาด อันไดแก 

2.1.1.1 SWOT Analysis หรือเครื่องมือวิเคราะหการดําเนินการดานการทองเท่ียว
ของประเทศไทย และการวิเคราะหนักทองเท่ียวชาวเมียนมา โดย SWOT Analysis สามารถแบงออก
ไดเปน การวิเคราะหปจจัยภายใน และการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

1) การวิเคราะหปจจัยภายใน 
การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของการทองเท่ียวไทย ซ่ึงจะศึกษา

จากสินคาและการบริการของประเทศไทยท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียว 
ชาวเมียนมา และการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักทองเท่ียวชาวเมียนมา ซ่ึงจะไดรับจากการศึกษา
พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวเมียนมาท่ีมีตอประเทศไทย 

2) การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
การวิเคราะหปจจัยภายนอกไดแกโอกาส และอุปสรรคของการสราง

ความสัมพันธตอกลุมนักทองเท่ียวศักยภาพชาวเมียนมา 
2.1.1.2  TOWN MATRIX เปนเครื่องท่ีเปนผลมาจากการศึกษา SWOT โดย 

TOWN MATRIX จะเปนการจับคูระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยจะไดแนวทางการทําตลาด 
หรือกลยุทธในการดําเนินการทางการตลาด 4 วิธี ไดแก 

1) SO แนวทางการทําตลาดโดยใชจุดแข็งท่ีมีกับโอกาส แนวทาง 
การทําตลาดเชนนี้ เปนกลยุทธเชิงรุก 

2) WO แนวทางการทําตลาดโดยใชจุดออนกับโอกาส ซ่ึงเปนแนวทาง 
การทําตลาดโดยใชโอกาสมาปรับลดจุดออนท่ีมี ซ่ึงการทําการตลาด WO นี้เปนการทําการตลาดเชิง
แกไข 

3) ST แนวทางการทําการตลาดโดยใชจุดแข็งคูกับอุปสรรค ซ่ึงเปน 
แนวทางการทําตลาดในการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค เพ่ือหลีกเลี่ยงการปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
หรือปญหาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู ซ่ึงแนวทางการทําตลาดนี้ถือเปนกลยุทธในการทําตลาดโดยแนวทาง 
การปองกัน 

4) WT แนวทางการทําตลาดในรูปแบบการลดจุดออน และหลีกเลี่ยง
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงแนวทางการทําตลาดนี้ จะเรียกไดวาเปนกลยุทธเชิงรับ 
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2.1.1.3  BCG Matrix เปนเครื่องมือท่ีใชคํานวณขอมูลสถิติรายไดจากการวิเคราะห
การเติบโตของสินคาและบริการของประเทศไทยท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของ
นักทองเท่ียวชาวเมียนมา เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรใชกลยุทธอยางไรสําหรับการ
พัฒนาทางการตลาด จนนําไปสูการสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

2.1.1.4  แผนภูมิโครงสรางธุรกิจ (Business Model Canvas) เปนเครื่องมือท่ี
สามารถทําใหเห็นภาพรวมของการทําแผนตลาดไดอยางชัดเจน เพ่ือตรวจสอบ แกปญหา หรือ
ปรับปรุงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดอยางตรงจุด และมีประสิทธิภาพ 

2.1.2  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง (Sampling Theory)  
ทฤษฎีการสุมตัวอยาง เปนประโยชนอยางมากในการนําไปสูการออกแบบตัวอยาง 

กอนเก็บขอมูลจริง การตัดสินใจในข้ันนี้จึงถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญ ทําใหทราบวา ควรใชวิธีการเลือก
ตัวอยางอยางไร ควรใชจํานวนหรือขนาดตัวอยางเทาไร และนําไปสูการประมวลผลทําใหสามารถใช
ขอมูลท่ีไดมาจากตัวอยาง เพราะถาใชขนาดตัวอยางมากเกินไปจะทําใหเสียเวลาและคาใชจาย  
แตหากมีจํานวนนอยเกินไป อาจมีผลทําใหมีขอจํากัดตอการสรุปผล การสุมตัวอยางแบบใช 
ความนาจะเปน เปนวิธีการสุมตัวอยางท่ีดี เพราะสามารถบอกความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 
ทําใหม่ันใจไดวา ผลการศึกษาเปนท่ีนาเชื่อถือไดในระดับท่ีนาพอใจ  

2.1.3  ทฤษฎีความเกี่ยวพัน (Linkage Theory) 
การศึกษาปจจัยท่ีเขามามีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายนั้น Rosenau ไดนําเสนอ

แนวทางการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกับ ปจจัยสิ่งแวดลอม
ภายในประเทศและปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกประเทศ หรืออาจกลาววา ศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมภายในประเทศและสิ่งแวดลอมภายนอกประเทศ ภายในระบบยอย และระบบ
ระหวางประเทศ ซ่ึงเปนระบบสังคมชุมชนระหวางประเทศนั่นเอง  

ทฤษฎีความเก่ียวพัน มีองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
2.1.3.1 ปจจัยภายในประเทศ (Internal Factors) หรือสภาพแวดลอม

ภายในประเทศ (Internal environment) ไดแก บทบาทของผูนํา (ผูมีอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ
วางแผนนโยบาย) สภาวะการเมืองภายในประเทศ เชน การอยูรวมกันของคนในสังคม อุดมการณ 
ปญหาทางเศรษฐกิจ บทบาทของสื่อมวลชนภายในประเทศเปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลหรือ
ผลักดันตอการกําหนดนโยบาย การดําเนินนโยบาย 

2.1.3.2 ปจจัยภายนอกประเทศ (External Factors) ไดแก สภาพแวดลอมทาง
การเมืองระหวางประเทศ รวมท้ังนโยบายของประเทศอ่ืนท่ีเขามาเก่ียวของวามีผลกระทบหรืออิทธิพล
ตอการกําหนดนโยบาย หรือพฤติกรรมของคนในประเทศมากนอยเพียงใด เปนปจจัยภายนอก
ประเทศท่ีไมอาจควบคุมได แตมีอิทธิพลตอประเทศหนึ่ง ซ่ึงอาจประกอบดวย 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ 

1) เหตุการณทางการเมืองในประเทศอ่ืน ท่ีมีอิทธิพลตอประเทศ
เปาหมายหรือประเทศหนึ่ง หรือความสําคัญของประเทศหนึ่งท่ีมีตอความม่ันคงของอีกประเทศหนึ่ง 
ซ่ึงจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตร หรือตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรท่ีมีผลกระทบตอ
ผลประโยชนของชาติหรือไม 
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2) สภาพแวดลอมทางการเมืองระหวางประเทศ ตลอดจนนโยบายของ
ประเทศอ่ืนท่ีอาจสงผลตอนโยบายของประเทศของตน และการเขาไปมีบทบาทของสื่อมวลชน 
โดยเฉพาะกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงกลาวไดวาบทบาทและการแทรกแซงของ
ประเทศมหาอํานาจ มีผลตอนโยบายความม่ันคงตลอดจนพฤติกรรมของประเทศตาง ๆ รวมท้ัง
บทบาทของสื่อมวลชนท่ีเขาไปมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน 

ทฤษฎีเก่ียวพันเปนทฤษฎีท่ีอธิบายการกระทําและนโยบายของรัฐ เพราะทฤษฎีนี้
ใหความสนใจท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกรัฐ โดยถือวาปจจัยตาง ๆ ท้ังปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกรัฐ ตางมีสวนกระตุนหรือผลักดันใหรัฐกระทํา หรือนํานโยบายอยางใดอยางหนึ่งมาใชในเวที
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สถานการณทางการเมืองภายในประเทศหนึ่ง
และการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศมีสวนเก่ียวพันกัน โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ของรัฐเปรียบเสมือนสวนท่ีใสเขาไป (Inputs) ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูนําของรัฐ (Decision 
Maker) 

2.1.4  การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดย ททท.  
จากการศึกษาและวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เชน แนวโนมตลาด

การทองเท่ียวของโลก พฤติกรรมของนักทองเท่ียว ศักยภาพของผูประกอบการและเครือขายดานการ
ทองเท่ียวของประเทศไทย ความไดเปรียบและความทาทายเชิงยุทธศาสตร การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค ผลการดําเนินงานในอดีต ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนตน จึงสามารถ
สรุปแผนยุทธศาสตร เพ่ือสงผลสูความสําเร็จ ดังนี้ 

1) เพ่ิมรายไดทางการทองเท่ียว มุงเนนการเพ่ิมรายไดทางการทองเท่ียวจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ และนักทองเท่ียวชาวไทย โดยเนนสงเสริมการเดินทางและการใชจายของ
นักทองเท่ียวกลุม Quality Leisure และกลุมนักทองเท่ียวระดับบน (High Value) ขยายพ้ืนท่ีตลาด
และกลุมตลาดใหมท่ีมีศักยภาพรวมถึงขยายชวงฤดูทางการทองเท่ียว โดยสงเสริมการเดินทาง
ทองเท่ียวในวันธรรมดา และสงเสริมการทองเท่ียวในชวง Green Season  

2) สรางความยั่งยืนทางการทองเท่ียว มุงเนนความรวมมือระหวาง ททท.กับ
เครือขายและเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการ เพ่ือตอบสนอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และความพึงพอใจของนักทองเท่ียว รวมถึงการกระจายพ้ืนท่ีและโอกาสทางการทองเท่ียว เพ่ือสราง
ความสมดุลทางการทองเท่ียวโดยการสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดรอง เพ่ือเพ่ิมรายไดสูชุมชนและ
ขยายโอกาสในการทองเท่ียว 

3) พัฒนาองคกรสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง มุงเนนการวิจัยและพัฒนาขอมูล
การตลาดการทองเท่ียว เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการทําตลาดของ ททท. และเปนขอมูลเผยแพรสําหรับ
หนวยงาน และผูประกอบการดานการทองเท่ียวภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
2.2  การประเมินผลโครงการ 

การศึกษาโครงการนี้ใชเปนแนวทางการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการทําตลาด และวิธีการในการ
สรางความสัมพันธตอนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพของเมียนมา โดยใช SWOT Analysis / TOWN 
Matrix / BCG Matrix / Business Model เนื่องจากเปนการวิเคราะหโดยใชปจจัยภายในและปจจัย
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ภายนอกท่ีสะทอนถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ความพรอมของประเทศไทย
ในการการรองรับนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา ซ่ึงหมายถึงสินคาและการบริการของไทย 
ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวเมียนมาเพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนหนวยงานดานการ
ทองเท่ียว และใชทฤษฎีการสุมตัวอยางและทฤษฎีความเก่ียวพัน เปนแนวทางในการศึกษาจะใช
แนวคิดขางตนนําไปสูกลยุทธหรือแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนท่ีจะมุงไปสูการสรางความสัมพันธ
กับนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา 

 
2.3  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1) สุเมธ อดุลวิทย ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธดานแรงงานอพยพและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสหภาพพมาตอเศรษฐกิจไทย เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงงานอพยพของสหภาพพมา
กับเศรษฐกิจไทย และคาดการณผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพพมาท่ีมีตอเศรษฐกิจไทย 

2) สถิติและรายไดจากนักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเดินทางเขาสูประเทศไทย จากกระทรวง  
การทองเท่ียวและกีฬา 

3) สถิติและรายไดจากนักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเดินทางเขาสูประเทศไทยและมีการรายงาน
ตัวเลขเปนรายเดือน 

4) โครงการสํารวจขอมูลเ พ่ือการวิ เคราะหพฤติกรรมของนักทองเ ท่ียวป  2561  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปนโครงการสํารวจขอมูลเพ่ือการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียว
จากทุกประเทศท่ัวโลก โดยมีการจัดทํารายงานเปนรายป ซ่ึงจะเปนขอมูลในการนําไปสูพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเดินทางเขาสูประเทศไทย 

5) ผลการวิเคราะหเพ่ือแสวงหาทางเลือกสําหรับประกอบการจัดทําแผนการตลาด
นักทองเท่ียวชาวเมียนมาเปนโครงการท่ีศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียวเมียนมาแบบเฉพาะเจาะจงกลุม  

 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาโครงการนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา (1) นําผลการศึกษามาเปนแนวทาง และ
วิธีการดําเนินงาน ในการสรางความสัมพันธกับนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา เพ่ือใหเดินทาง
เขามาทองเท่ียวในประเทศไทย (2) เพ่ือใหประเทศมีรายไดจากนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพชาวเมียนมา
เพ่ิมมากข้ึน โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในประเด็นดังตอไปนี้ 

 
3.1.  การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของนักทองเท่ียวเมียนมา และโครงสราง 
การทองเท่ียวไทย ท่ีจะสงผลตอการเดินทางของนักทองเท่ียวเมียนมา มายังประเทศไทย 

การสรางความสัมพันธตอกลุมนักทองเท่ียวศักยภาพชาวเมียนมา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลตอ
การเดินทางทองเท่ียว และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเมียนมา สามารถแบงปจจัยตามกรอบเครื่องมือ 
SWOT Analysis ได ดังนี้ 

3.1.1 จุดแข็งของประเทศไทย  
1) เขตท่ีตั้งของประเทศไทยอยูติดสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซ่ึงมีชายแดน

ติดกันมากกวา  
2) ความคุนชินดานวัฒนธรรมและศาสนา ชาวเมียนมาและชาวไทยมีวัฒนธรรม

และความเชื่อทางศาสนาท่ีใกลเคียงกัน ทําใหการใชชีวิตในประเทศไทยมีความงาย และนักทองเท่ียวมี
ความคุนชินตอวัฒนธรรมตาง ๆ แลว 

3) ประเทศไทยมีสถานบริการดานชอปปง และเอนเตอรเทนเมนท่ีหลากหลาย  
ซ่ึงตอบโจทยความตองการของนักทองเท่ียวทุกกลุมอายุ และทุกรูปแบบ อาทิ หางสรรพสินคาท่ัวไป 
หางสรรพสินคาระดับบน ตลาดนัดกลางคืน สวนน้ํา สวนสนุก สวนสัตว เปนตน 

3.1.2 จุดออนของประเทศไทย  
1) ขาดไกดนําเท่ียวท่ีมีความเชี่ยวชาญดานภาษาเมียนมา 
2) ไมสามารถใหความรู ขอมูลขาวสารดานสินคาและการบริการท่ีหลากหลายของ

ประเทศไทยเพียงพอ 
3.1.3 โอกาสของประเทศไทย  

1) มีการเปดเสนทางบินใหม ๆ และการเพ่ิมความถ่ีของเสนทางการบิน ซ่ึง 
ในปจจุบันมีเท่ียวบินจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาสูประเทศไทย จํานวน 181 เท่ียวบิน อาทิ 
ยางกุง–ภูเก็ต, เกาะสอง–ภูเก็ต เปนตน 

2) ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินภายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมามีอัตราสูงกวา
การเดินทางออกนอกประเทศ 
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3) การเขาถึงบัตรเครดิตและเดบิตของนักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
นักทองเท่ียวสามารถทําการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม หรือแพ็คเกจการทองเท่ียวผาน OTA 
และผูใหบริการการทองเท่ียวในรูปแบบออนไลนไดสะดวกเพ่ิมมากข้ึน 

4) อัตราการเติบโตของการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี และโซเชียลมีเดียท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงจะมีผลใหนักทองเท่ียวสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงายมากข้ึน  

5) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางของเมียนมาท่ีมีแนวโนมเติบโต
อยางตอเนื่อง  

3.1.4 อุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการทองเท่ียว 
1) อัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีความผันผวน ซ่ึงมีผลกระทบจากสกุลเงิน 2 สกุล ไดแก 

ดอลลาหสหรัฐ ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชท่ัวไปในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และเงินบาทไทย เม่ือมา
ทองเท่ียวยังประเทศไทย 

2) สถานภาพทางการเมืองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเอง ซ่ึงจะมี
กําหนดการเลือกตั้งในป 2563 นี้ และความไมแนนอนของรัฐบาลไทย 

3) การทําตลาดของประเทศคูแขงดานการทองเท่ียวท่ีมีการแขงขันอยางรุนแรง 
อาทิ ประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย จีน–ไตหวัน และประเทศเกาหลีใตท่ีใชละคร (ซีรีส) แทรกซึมลงสู
ชีวิตประจําวันของชาวเมียนมา เปนตน 

การคาดการณเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสถิติขอมูลจํานวนและ
รายไดจากนักทองเท่ียวเมียนมายอนหลัง 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมามีประชากรประมาณ 55 ลานคน (ขอมูล ณ ป 2561)  
โดยกลุมประชากรท่ีมีมากท่ีสุดคือกลุมอายุ 25–42 ป สูงถึงรอยละ 42.36% และตามมาดวย  
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
เมียนมาจะมีการเติบโตท่ีรอยละ 6.8 ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน 
(ท่ีมา https://www.adb.org/countries/thailand/economy) แตอยางไรก็ตามความเสี่ยงของ
ปจจัยดานการเมืองยังคงเปนปจจัยสําคัญสําหรับเศรษฐกิจเมียนมา ดวยในป 2563 จะมีการเลือกต้ัง
ทําใหตัวเลขคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไดรับผลกระทบได  

ชาวเมียนมาเดินทางออกนอกประเทศสูงถึง 3.6 ลานครั้งในป 2561 โดยมีจุดประสงคเพ่ือ
การทองเท่ียวประมาณ 1,833,800 ครั้ง และคาดการณวาในป 2563 จะมีการเดินทางออกนอก
ประเทศเพ่ือการทองเท่ียวกวา 2,238,400 ครั้ง (ขอมูลจาก Euromonitor International: Travel 
in Myanmar เผยแพรเม่ือเดือนตุลาคม 2561)  
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ภาพท่ี 1  การคาดการณเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
 

จํานวนนักทองเท่ียวเมียนมาเดินทางเขาสูประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย 6 ปยอนหลัง (2556–2561) ท่ีรอยละ 17.9 แตในชวงป 2560–2561 มีอัตราการเติบโต
คอนขางชะลอตัวอยู ท่ี 6.6% และ 1.9% ตามลําดับ แมวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจํานวน
นักทองเท่ียวจะลดลง แตอัตราการเติบโตเฉลี่ยยอนหลังสูงกวาคาเฉลี่ยภูมิภาคท่ีเติบโตเพียงรอยละ 8  

 

 
 

ภาพท่ี 2  จํานวนนักทองเท่ียวเมียนมาเดินทางเขาสูประเทศไทย 
 

คาใชจายของนักทองเท่ียวเมียนมาในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ย 6 ปยอนหลัง (2556–2561) ท่ีรอยละ 22 เปนอันดับท่ี 1 ของภูมิภาคอาเซียน แตในชวง
ป 2560–2561 มีอัตราการเติบโตคอนขางชะลอตัวอยูท่ีรอยละ 9.5 และรอยละ 3.6 ตามลําดับ  
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ภาพท่ี 3  คาใชจายของนักทองเท่ียวเมียนมา 
 

คาใชจายเฉลี่ยตอทริป มีอัตราเฉลี่ย 5 ปยอนหลังเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.49 อยูในลําดับท่ี 5 ของ
กลุมประเทศอาเซียน แตในป 2561 นักทองเท่ียวเมียนมามีคาใชจายตอทริปอยูในอันดับท่ี 2 ของ
กลุมประเทศอาเซียน โดยคาดการณวาจะมีคาใชจายเฉลี่ยตอทริปอยูท่ี 43,165 บาท/คน/ทริป 

 

 
 

ภาพท่ี 4  คาใชจายเฉลี่ยตอทริป 5 ปยอนหลัง 
 
3.2  การประมวลผลจากโครงการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียวเมียนมา ประจําป 2562  

โครงการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียวเมียนมา ประจําป 2562 เปนโครงการศึกษา
พฤติกรรมของ โดยทําการศึกษาผานแบบสอบถามในรูปแบบ Face to Face Interview รวม 300 
ราย ในพ้ืนท่ีกรุงยางกุง และเมืองมัณฑะเลย ซ่ึงเปนผูท่ีเคยเดินทางมายังประเทศไทยแลว โดยไดทํา
การสอบถาม 2 สวนคือ สวนท่ี 1คือดานลักษณะประชากรศาสตร และสวนท่ี 2 คือดานพฤติกรรม
ของนักทองเท่ียวเมียนมา เพ่ือใหทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการเดินทางของชาวเมียนมา  
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สวนท่ี 1 ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามนักทองเท่ียวเมียนมา
สามารถสรุปไดเปนประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1) เพศ ไดแก เพศชาย รอยละ 50 เพศหญิง รอยละ 50 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานเพศ 
 

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

 

 
 

แผนภูมิท่ี 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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แผนภูมิท่ี 3  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา 
 

4) อาชีพ ไดแก ธุรกิจสวนตัว รอยละ 37.0 พนักงานบริษัท/เอกชน รอยละ 36.7 แมบาน 
รอยละ 22.0 พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 4.3  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานอาชีพ 
 

5) ตําแหนงงาน ไดแก ธุรกิจสวนตัว/แมบาน รอยละ 59.0 พนักงานอาวุโส รอยละ 24.3 
หัวหนาแผนก รอยละ 9.3 ผูจัดการท่ัวไป รอยละ 3.3 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานตําแหนงงาน 
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6) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (จาด) ไดแก 250,000–500,000 รอยละ 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 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 6  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

7) จํานวนผูถือบัตรเครคิต ไดแก ไมมีบัตรเครดิต รอยละ 96.3 มีบัตรเครดิต รอยละ 3.7  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานจํานวนผูถือบัตรเครดิต 
 

8) บัตรเครดิตท่ีนิยม ไดแก AYA รอยละ 61.5 KBZ รอยละ 30.8 CB รอยละ 7.7 
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แผนภูมิท่ี 8  ผลการสํารวจดานประชากรศาสตรดานบัตรเครดิตท่ีนิยม 
 

สวนท่ี 2 ผลการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียวเมียนมาจํานวน 300 ราย สามารถสรุป
ออกมาไดเปนประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้  

1) ความถ่ีในการเดินทางออกนอกประเทศภายใน 1 ปท่ีผานมา ไดแก รอยละ 91 เดินทางออก
ตางประเทศอยางนอย 1 ครั้ง รอยละ 2 เดินทางออกนอกประเทศอยางอยางนอย 3–5 ครั้งตอป และ
รอยละ 7 เดินทางออกตางประเทศสูงถึง 9–11 ครั้งตอป ตามลําดับ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมความถ่ีในการเดินทางออกนอกประเทศภายใน 1 ปท่ีผานมา 
 
2) ประเทศท่ีนิยมเดินทาง 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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แผนภูมิท่ี 10  ผลการสํารวจดานพฤติกรรมประเทศท่ีนิยมเดินทาง 
 

3) วัตถุประสงคของการเดินทางออกนอกประเทศ 5 อันอับแรก ไดแก การทองเท่ียว
พักผอน รอยละ 32.13 การชอปปง รอยละ 23.39 ทองเท่ียวศาสนาหรือการแสวงบุญ รอยละ 13.51 
ติดตอธุรกิจ รอยละ 8.73 และการเยี่ยมญาติรอยละ 8.24 ตามลําดับ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 11  ผลการสํารวจดานพฤติกรรมวัตถุประสงคของการเดินทาง 
 

4) ประเทศท่ีมีความประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว 5 อันดับแรก ไดแก ประเทศไทย 
ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ  
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แผนภูมิท่ี 12  ผลการสํารวจดานพฤติกรรมประเทศท่ีมีความประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว 
 

5) ประเทศท่ีมีความประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียวหากไมมีขอจํากัดทางดานการเงิน 5 
อันดับแรกไดแก ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต ประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน 
ตามลําดับ  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 13 ผลการสํารวจดานพฤติกรรมประเทศท่ีมีความประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียวหากไมมี
ขอจํากัดทางดานการเงิน 

 
6) กิจกรรมท่ีนักทองเ ท่ียวเมียนมานิยม 5 อันดับแรกไดแก  ชอปป ง รอยละ 19 

รับประทานอาหารทองถ่ิน รอยละ 16 พักผอน ณ ชายหาด รอยละ 15 ทองเท่ียววัฒนธรรม รอยละ 
11 และกิจกรรมกลางคืน (NightLife) รอยละ 10 ตามลําดับ 
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แผนภูมิท่ี 14  ผลการสํารวจดานพฤติกรรมกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวเมียนมานิยม 
 

7) ระยะเวลาการเตรียมตัวเพ่ือเดินทางออกตางประเทศ ชาวเมียนมาใชเวลาการเตรียมตัว
ประมาณ 2–4 สัปดาหกวารอยละ 62 เตรียมตัวนอยกวาหนึ่งสัปดาหรอยละ 26 และ เตรียมตัว
ประมาณ 5–8 สัปดาห รอยละ 10 ตามลําดับ 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 15  ผลการสํารวจดานพฤติกรรมระยะเวลาการเตรียมตัวเพ่ือเดินทางออกตางประเทศ 
 

สรุปผลการสอบถามนักทองเท่ียวเมียนมา จํานวน 300 ราย ในรูปแบบ Face to Face 
Interview ในพ้ืนท่ีกรุงยางกุง และเมืองมัณฑะเลย และเปนผูท่ีเคยเดินทางมายังประเทศไทยแลว 
โดยสอบถามท้ัง 2 สวน คือทางดานประชากรศาสตรและดานพฤติกรรม ผูตอบแบบสอบถาม มีท้ัง
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 และสวนท่ี 2 คือ ดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียว พบวา ความถ่ีในการเดินทางออก
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นอกประเทศภายใน 1 ปท่ี ผานมา รอยละ 91 โดยประเทศไทยเปนประเทศท่ีนักทองเท่ียว เมียนมานิยม
และมีความประสงคจะเดินทางมามากท่ีสุด รอยละ 41.4 มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวพักผอน 
รอยละ 32.12 โดยกิจกรรมยอดนิยมของนักทองเท่ียวเมียนมานิยม คือ ชอปปง รอยละ 19 และใช
ระยะเวลาการเตรียมตัวประมาณ 2–4 สัปดาห กวารอยละ 62 จากผลการสอบถามในขางตนทําให
ทราบถึงกลุมเปาหมายและเขาใจพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเมียนมามากยิ่งข้ึน และนําผลท่ีไดนี ้
มาศึกษาผานข้ันตอนกระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหไดนักทองเท่ียวเมียนมากลุมท่ีมีศักยภาพ  
ตรงตามวัตถุประสงคและใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด อีกท้ังกอใหเกิดการสรางความสัมพันธ จากการท่ี 
ท้ังสองประเทศมีพรมแดนติดตอกัน จนกลายเปนความเชื่อมโยงระหวางกัน ทําใหมีการพ่ึงพาอาศัย 
ซ่ึงกันและกัน รวมท้ังเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมโดยการเจาะลึกเขาไปยังกลุม
นักทองเท่ียวเมียนมาท่ีมีศักยภาพ ท้ัง 4 กลุม ดังตอไปนี้ 

 
3.2.1  ผลการวิเคราะหขอมูลของนักทองเท่ียวเมียนมา  

พบวา มีจํานวนประชากร 395,000 คน (+1.88% ) (ขอมูลประมาณการเบื้องตน 
ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562) 

1) นักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเคยเดินทางมาทองเท่ียวครั้งแรก (First Visit) รอยละ 
18.39% และเดินทางมาทองเท่ียวมากกวา 1 ครั้ง (Revisit) รอยละ 81.61% โดยมีวันพักเฉลี่ย 5.61 คืน 
และจังหวัดท่ีนิยมทองเท่ียวเฉลี่ย 1.24 จังหวัด ใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือเลือกจุดหมายทองเท่ียว  
รอยละ 47.09% 

2) 5 อันดับแรก ท่ีนักทองเท่ียวเมียนมานิยมเดินทางมาทองเท่ียว 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) ชองทางท่ีใชสําหรับสํารองตั๋ว ท่ีพัก 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) ความพึงพอใจจากการทองเท่ียวประเทศไทย ไดแก 
(1) การชอปปง/ซ้ือสินคา รอยละ 4.60% 
(2) อาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 4.51% 
(3) อัธยาศัยไมตรีของคนทองถ่ิน รอยละ 4.46% 
(4) ความพึงพอใจโดยรวม รอยละ 4.31% 
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โดยสรุปภาพรวมของนักทองเท่ียวเมียนมา พบวา มีความตองการท่ีจะกลับมาเยือนไทย
อีกครั้ง รอยละ 80.88% โดยนักทองเท่ียวเมียนมาเกิดความจงรักภักดี หลังจากมาเยือนไทย จากขอมูล 
ท่ีเห็นดังกลาว พบวาประเทศไทยนับเปนจุดหมายการเดินทางยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียวชาวเมียนมา 
โดยเพ่ือท่ีจะรักษาฐานนักทองเท่ียวกลุมนี้ รวมถึงสรางแรงดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเมียนมาชั้นคุณภาพ
ใหเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน เพ่ือวางแผนการตลาดอยางจําเพาะเจาะจงโดยไดทําการศึกษา
จาก 4 กลุม ดวยกัน คือ 

3.2.1.1  กลุม Mid–to–Hi เปนนักทองเท่ียวกลุมระดับกลางบนข้ึนไปท่ีมีรายได
สวนตัวตอป ตั้งแต 20,000 ดอลลาหสหรัฐข้ึนไป คิดเปน 38.80% ถึงแมวาจะมีสัดสวนไมมากนักเม่ือ
เทียบกับนักทองเท่ียวกลุมท่ัวไปชาวเมียนมา แตในแงของอัตราการเติบโตท้ังสัดสวน และจํานวนได
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 16  ผลการสํารวจของกลุม Mid–to–Hi 
ท่ีมา: ศูนยวิจัยดานการทองเท่ียว ททท. “โครงการสํารวจขอมูลเพ่ือการวิเคราะหพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวเชิงลึก ป 2556–2561” 

 
พฤติกรรมการซ้ือสินคาของกลุม Mid–to–Hi ไดแก เครื่องหนัง รอยละ 

12.20% เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รอยละ 15.10% เครื่องสําอางและเครื่องหอม 
รอยละ 31.40% พฤติกรรมการทํากิจกรรม โดยมีแนวโนมเขามาทํากิจกรรมทองเท่ียวระหวาง
ทองเท่ียวในไทยเพ่ิมข้ึน และหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะ Medical และ Spa หากพิจารณาในแง
มูลคาใชจายเฉลี่ยในการทํากิจกรรมพบวา กิจกรรมยอดนิยมของกลุม Mid–to–Hi ไดแก ทองเท่ียว
พรอมตรวจสุขภาพ หรือศัลยกรรม รอยละ 31.86% นวดและสปา รอยละ 30.59% 

3.2.1.2  กลุม Medical เปนนักทองเท่ียวกลุมท่ีใชบริการทางการแพทยมีแนวโนม
การเติบโตสูงท้ังจํานวนผูเดินทางมาใชบริการ และมูลคาการใชจาย คิดเปน 21.11% ดวยเทคโนโลยีท่ี
กาวหนาทางการแพทย การบริการท่ีมีระดับของโรงพยาบาลและทางเลือกในการรักษาท่ีเปดกวางทาง
การแพทยเมืองไทย สงผลใหการทองเท่ียวเพ่ือรับบริการทางการแพทย หรือ Medical Tourism 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักทองเท่ียว บานใกลเรือนเคียงอยางตลาดเมียนมา ท่ีสามารถเดินทางสะดวก 
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ใชเวลาในการเดินทางไมนาน โดยกลุมท่ีมาทํากิจกรรมดังกลาว ไมวาจะเปนกลุมท่ีมารักษา หรือมา
เพ่ืออบรม ถือเปนอีกหนึ่งกลุมคุณภาพท่ีมีศักยภาพในการใชจายไมวาจะเปนซ้ือสินคาหรือทํากิจกรรม
ตาง ๆ ดังท่ีปรากฏในแผนภูมิดานลาง 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 17  ผลการสํารวจของกลุม Medical 
 

ประเภทกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวนิยมทํารวมกับการเดินทางมารับบริการ
ทางการแพทยมีแนวโนมสูงข้ึนในป 2561 ไดแก รับประทานอาหารไทย รอยละ 98.60% ชมสถานท่ี
ประวัติศาสตร วัดพิพิธภัณฑ รอยละ 32.24% เรียนรูวิถีชีวิต คนทองถ่ิน รอยละ 13.08% 

3.2.1.3  กลุม Family เปนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมารวมกับครอบครัวมีแนวโนม
การเติบโตสูง และมีสัดสวนเกือบครึ่งหนึ่งของนักทองเท่ียวชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาประเทศไทย
ท้ังหมด คิดเปน 36.25% ปจจุบันประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางหนึ่งท่ีรองรับนักทองเท่ียวท่ีมา
พักผอนกับครอบครัวมากข้ึน ท้ังท่ีพัก และกิจกรรมสําหรับครอบครัว โดยพิจารณาตลาดเมียนมาแลว
เห็นวา กลุมนี้มีการขยายตัวสูงข้ึนอยางนาสนใจเชนกัน 

  

 
  

แผนภูมิท่ี 18  ผลการสํารวจของกลุม Family 
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พฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเดินทางมาทองเท่ียว
ประเทศไทยกับครอบครัวมีแนวโนมสูงข้ึนจากปท่ีผาน ๆ มาโดยมีคาเฉลี่ยในการซ้ือสินคาตอคนของ
นักทองเท่ียวเมียนมากลุมนี้ไมนอยเชนกัน (เฉลี่ยประมาณ 17,000 บาท) สินคายอดนิยม ของกลุม 
Family ไดแก ผลิตภัณฑอาหารไทย รอยละ 65.60% เครื่องหนัง รอยละ 24.11% เครื่องประดับ
และอัญมณี รอยละ 9.93% นักทองเท่ียวเมียนมาท่ีเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยกับครอบครัว  
ป 2561 มีการทํากิจกรรมประเภทตาง ๆ โดยเฉลี่ยสูงข้ึนกิจกรรมยอดนิยมจากปท่ีผานมา อีกท้ังยังมี
การใชจายเฉลี่ยในการทํากิจกรรมตอคนคอนขางสูง โดยกิจกรรมยอดนิยม ไดแก เรียนรูวิถีชีวิต 
คนทองถ่ิน รอยละ 25.18% สวนสนุก ธีมปารค นันทนาการ รอยละ 23.18% ทองเท่ียวพรอมตรวจ
สุขภาพหรือศัลยกรรม รอยละ 53.90% 

3.2.1.4 กลุม Shopper นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย โดยเลือกทํา
กิจกรรมชอปปงเปนหลักซ่ึงจากขอมูลท่ีผานมาพบวาเปนนักทองเท่ียวท่ีกลุมใหญท่ีสุด คิดเปน 
92.07% การซ้ือสินคาเปนกิจกรรมทองเท่ียวยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียวชาวเมียนมาท่ีเดินทาง 
เขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ไมนอย ในป 2561 จะเห็นไดวาสัดสวนของนักทองเท่ียวกลุมนี้สูงถึง
รอยละ 97 ซ่ึงคิดเปนสัดสวนเกือบท้ังหมดของนักทองเท่ียวชาวเมียนมาท่ีเดินทางเขามาประเทศไทย 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 19  ผลการสํารวจของกลุม Shopper 
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคา และทํากิจกรรมของนักทองเท่ียวกลุม Shopper 
ชาวเมียนมา มีแนวโนมสูงข้ึนในป 2561 โดยมีมูลคาใชจายการซ้ือสินคาเฉลี่ย 15,171 บาท ตอคน
ตอทริป ในแงประเภทสินคาท่ีไดรับความนิยมในนักทองเท่ียวกลุม Shopper ชาวเมียนมา ไดแก 
ผลิตภัณฑอาหารไทย รอยละ 63.70% เครื่องหนัง รอยละ 23.90% เครื่องประดับและอัญมณี  
รอยละ 8.73% พฤติกรรมการทํากิจกรรม นักทองเท่ียวเมียนมากลุม Shopper ท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวประเทศไทย ป 2561 มีการทํากิจกรรมโดยเฉลี่ยสูงข้ึนจากปท่ีผาน ๆ มาอยางตอเนื่อง  
อีกท้ังยังมีการใชจายเฉลี่ยในการทํากิจกรรมตอคนสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด ในป 2561 พบวา กิจกรรมท่ีมี
แนวโนมสูงข้ึน ไดแก เรียนรูวิถีชีวิตคนทองถ่ิน รอยละ 35.27% สวนสนุก ธีมปารค นันทนาการ  
รอยละ 23.46% และทองเท่ียวพรอมตรวจสุขภาพหรือศัลยกรรม รอยละ 35.79% 
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3.2.2.  ผลจากการสัมภาษณ  
 

   
 

ภาพท่ี 5  ผลการสัมภาษณ ครอบครัว Celebrity 
 
ครอบครัว Celebrity คือ Mr. Piang Zay Ye Thun นักธุรกิจคาอัญมณี ซ่ึงติดอันดับ 

1 ใน 20 คน ท่ีมีชื่อเสียงในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไดใหความเห็นวา 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีเธอเดินทางมาทองเท่ียวบอย ๆ เปนเหมือนกับบานหลัง

ท่ีสองของเธอ เธอชอบรับประทานอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารทะเล และเธอมีพฤติกรรมชอบซ้ือ
สินคาท่ีประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียมากกวา เนื่องจากมีอัตราแลกเปลี่ยนท่ีถูกกวา ดังนั้น 
จึงแสดงใหเห็นวาชาวเมียนมานั้นมีมูลคาการใชจายตอทริปเพ่ือการทองเท่ียวสูงกวาประเทศไทย  
ซ่ึงชี้ใหเห็นวาอํานาจการใชจายเพ่ือการทองเท่ียวของชาวเมียนมานั้นมีศักยภาพท่ีคอนขางสูง ดังนั้น 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) จึงไดจัดกิจกรรมงาน Amazing Thailand Influencer 
Luxury Fam Trip โดยไดเชิญเธอและครอบครัวมารวมทํากิจกรรมและสัมผัสแหลงทองเท่ียวใหม ๆ 
ท่ีเหมาะสําหรับกลุมครอบครัว โดย ททท. ไดใชบริการ Personal Assistant และถายทําภาพวิดีทัศน
เพ่ือนําไปใชประชาสัมพันธ อีกท้ังนําเสนอกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ อาทิ เชน การบริการดานชอปปง , 
การบริการทางการแพทย, การทําศัลยกรรมหรือเสริมความงาม เปนตน  
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ภาพท่ี 6  กิจกรรม CEO Night and Luxury Product Presentation 
 

ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจัดงาน 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  
มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอสินคาการบริการทองเท่ียวระดับบนของประเทศไทย สูกลุมผูบริหารระดับสูง
ของเมียนมาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวม 80 ราย เพ่ือเชิญผูบริหารระดับสูงเดินทางมา
ทองเท่ียวเมืองไทยและชี้ชวนใหพนักงานของบริษัทเดินทางมาทองเท่ียวเมืองไทยแบบหมูคณะ  
ซ่ึงผูบริหารระดับสูงของเมียนมาท่ีเขารวมงาน นั้นมาจากกลุมธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย อาทิเชน 
ผูบริหารจากลุมอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมทองเท่ียว อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 
การสื่อสาร เปนตน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดวย การสาธิตการทําทองจากจังหวัดสุโขทัย, 
ขนมไทยโบราณ การแกะสลักผลไมไทย การรอยมาลัยและการแกะสลักผักผลไม, การนําเสนอวิดีทัศน
แหลงทองเท่ียว Luxury ของประเทศไทย , การเดินแฟชั่นโชวผาไทย ซ่ึงเปนฝมือของ Young 
Designer ของประเทศไทย และชุด Finale จากผลงานการออกแบบของ Mokok Pauk Pauk  
ซ่ึงสรางสรรคชุดจากผาไทย, และวงดนตรีแจซโดยบรรเลงดวยเครื่องดนตรีไทยประยุกตเครื่องดนตรี
สากล 

การจัดงาน CEO Night ในชื่อ Dazzling Shades of Thai Treasure ครั้งนี้ ไดรับ
ความสนใจจากแขกท่ีเขารวมงานอยางยิ่ง ตางรูสึกตื่นตาตื่นใจกับขอมูลสินคาทองเท่ียวระดับท่ีได
นําเสนอผานวิดีโอพรีเซนเตชั่นในงาน และกิจกรรมสาธิตและการแสดง อีกท้ัง ผูเขารวมงานสวนหนึ่ง
กลาววา เดินทางมายังประเทศไทยบอยครั้งอยูแลว ประเทศไทยเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสอง ขณะท่ี
ผูเขารวมงานบางสวนสนใจเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทย และจะแนะนําใหคนรูจักเดินทางมา
ทองเท่ียวประเทศไทยอีกดวย 
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ภาพท่ี 7  อาหารไทยโบราณโดยการนําเสนอแบบรวมสมัย ภายในงาน CEO Night 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาเปนประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย การเดินทาง
ระหวางกันเปนไปไดโดยสะดวก อีกท้ังยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ค.ศ. 
2000 นับเปนอีกหนึ่งตลาดท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวมายังประเทศไทย 
โดยสามารถใชกลยุทธเชิงรุกเพ่ือเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพ ซ่ึงเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีนิยม
เดินทางมายังประเทศไทย และมีความจงรักภักดีตอแบรนดประเทศไทยอยูแลว ซ่ึงการจับกลุม
นักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ วัตถุประสงคเพ่ือขยายฐานลูกคาหนาใหม เพ่ิมอัตราการใชจายของ
นักทองเท่ียวกลุมเดินทางซํ้า และยกระดับแบรนดไทยใหมีมูลคาสูงข้ึน โดยเปนแหลงทองเท่ียว  
ยอดนิยมของกลุมนักเท่ียวศักยภาพเมียนมา โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

4.1.1  ผลสรุปจากแบบสอบถามในรูปแบบ Face to Face Interview รวม 300 ราย  
ใน พ้ืน ท่ีกรุ งย าง กุ ง  และเ มืองมัณฑะเลย  โดยได ทําการสํ ารวจ 2 สวน คือ ส วน ท่ี  1 คือ  
ดานประชากรศาสตร และสวนท่ี 2 ดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเมียนมา โดยสามารถสรุปดาน
ประชากรศาสตร ไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม มีท้ังเพศชายและเพศหญิง 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 และสวนท่ี 2 คือ ดานพฤติกรรม
ของนักทองเท่ียว พบวา ความถ่ีในการเดินทางออกนอกประเทศภายใน 1 ปท่ี ผานมา รอยละ 91 
โดยประเทศไทยเปนประเทศท่ีนักทองเท่ียวเมียนมานิยมและมีความประสงคจะเดินทางมามากท่ีสุด 
รอยละ 41.4 มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวพักผอนรอยละ 32.12 โดยกิจกรรมยอดนิยมของ
นักทองเท่ียวเมียนมานิยม คือ ชอปปง รอยละ 19 และใชระยะเวลาการเตรียมตัวประมาณ 2–4 
สัปดาห กวารอยละ 62 

4.1.2  ผลสรุปจากการศึกษากลุมตลาดนักทองเท่ียวชาวเมียนมาท่ีมีศักยภาพจากการศึกษานี้ 
ไดแก กลุม Mid–to–Hi กลุม Medical กลุม Family และกลุม Shopper พบวานอกจากจะเปนกลุม
ท่ีมีอัตราการเติบโต และการใชจายสูงแลว หากพิจารณาในแงมุมดานความภักดีตอการเดินทางมา
ทองเท่ียวประเทศไทย กลับพบประเด็นท่ีนาสนใจยิ่งวานักทองเท่ียวกลุมศักยภาพเหลานี้ ลวนมีความภักดี
ตอการเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยในสัดสวนท่ีสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไป แมวานักทองเท่ียว 
ชาวเมียนมาท่ีเดินทางมาประเทศไทย สวนใหญจะมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงมาก และจาก
ผลการศึกษากลุมตลาดศักยภาพสําหรับนักทองเท่ียวเมียนมา โดยกลุม Medical มีความภักดีตอ 
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยสูงท่ีสุด (รอยละ88.32) รองลงมาเปน กลุม Mid–to–Hi (รอยละ 83.27) 
กลุม Family และกลุม Shopper (รอยละ 82.27 และรอยละ 79.90 ตามลําดับ) 



30 

 

อนึ่ง หากพิจารณาขอมูลทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพเมียนมา
ท้ัง 4 กลุม จะพบวา มีความทับซอนกันอยูมาก นอกเหนือจากกลุมนักทองเท่ียวกลางบนข้ึนไป  
(Mid–to–Hi) ซ่ึงคอนขางแตกตางจากกลุมอ่ืนแลว นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพเมียนมามาทองเท่ียว
เพ่ือรับบริการทางการแพทย (Medical) กลุมท่ีเดินทางมาพรอมครอบครัว (Family) และกลุมท่ี
เดินทางมาชอปปง (Shopper) นั้น มีลักษณะทางประชากรศาสตรแบบเดียวกัน จึงมีความเปนไปไดสูงวา
คนกลุมนี้เดินทางมารับบริการทางการแพทยพรอมกันท้ังครอบครัว และถือโอกาสทองเท่ียวและทํา
กิจกรรมชอปปงไปดวยในทริปเดียวกัน 

แผนกลยุทธเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักทองเท่ียวกลุมศักยภาพเมียนมาและ
เพ่ิมเติมเม็ดเงินท่ีจะเขามายังประเทศไทย จึงควรพิจารณาดังนี้ 

1) นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพเมียนมาเพ่ือรับบริการทางการแพทย (Medical) 
เปนหลัก เนื่องจากมีแนวโนมเติบโตสูงอยางตอเนื่อง และมูลคาการใชจายเฉลี่ยยังมากกวากลุมอ่ืน ๆ 
และจากขอมูลท่ีพบวานักทองเท่ียวกลุมศักยภาพนี้จะมาทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ควบคูไปดวยรวมถึง
กิจกรรมชอปปง การดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลุมนี้ใชเงินกับกิจกรรมอยางอ่ืนมากข้ึน จึงนาจะทําไดโดย
การสื่อสารผานบริษัททัวร พันธมิตรอ่ืน ๆ ไดแก ธนาคาร โดยผานบัตรเครดิต โรงพยาบาล สถานบริการ
เสริมความงามและสุขภาพ และหางสรรพสินคา หรือตัวแทนทางการทองเท่ียว ซ่ึงเปนชองทางท่ี
กลุมเปาหมายเลือกใช ตัวอยางเชน สรางแพ็กเกจการทองเท่ียวท่ีนอกเหนือจากพานักทองเท่ียวมารับ
บริการทางการแพทย อาจจะมีแพ็กเกจพาไปทองเท่ียวและทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีรักทองเท่ียวกลุมนี้มี
แนวโนมท่ีจะสนใจ เปนตน 

2) นักทองเท่ียวเมียนมาเดินทางออกไปยังประเทศสิงคโปร ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศเกาหลีใต ซ่ึงถือวาเปนประเทศท่ีมีมูลคาการใชจายตอทริปเพ่ือการทองเท่ียวสูงกวาประเทศไทย 
ซ่ึงชี้ใหเห็นวาอํานาจการใชจายเพ่ือการทองเท่ียวของชาวเมียนมานั้นมีศักยภาพท่ีคอนขางสูง และจาก
การสํารวจความตองการการเดินทางออกตางประเทศมีกลุมประเทศยุโรป และอเมริกาอยูดวย ดังนั้น
การนําเสนอภาพลักษณและการบริการสินคาระดับบนในประเทศไทยใหนักทองเท่ียวเมียนมารูจักผาน 
online โดยใช KOL หรือ Advertorial ในนิตยสาร จะสามารถเพ่ิมอัตราการใชจายของนักทองเท่ียว
ศักยภาพเมียนมาในประเทศไทยไดเพ่ิมมากข้ึน 

4.1.3  ผลสรุปจากการสัมภาษณ ครอบครัว Celebrity คือ Mr. Piang Zay Ye Thun 
นักธุรกิจคาอัญมณี ซ่ึงติดอันดับ 1 ใน 20 คน ท่ีมีชื่อเสียงในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สามารถ
สรุปไดวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีเธอชอบเดินทางมาทองเท่ียว เนื่องจากสามารถเดินทางไดอยาง
สะดวกสบาย และเธอชอบรับประทานอาหารไทย อีกท้ังประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียว
และกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมสําหรับครอบครัว การบริการทางดานสุขภาพ ชอปปง และการบริการ
เสริมความงาม เปนตน 
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4.2  ขอเสนอแนะ 
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ไกดหรือผูนําเท่ียวท่ีเชี่ยวชาญภาษาเมียนมาในประเทศไทยยังคงมีจํานวนนอย
ซ่ึงเปนหนึ่งในจุดออนของประเทศไทย จากประสบการณของพนักงาน ททท. ท่ีไดรวมจัดกิจกรรม 
Fam Trip ใหกับบริษัทนําเท่ียวเมียนมา เพ่ือทดสอบสินคาและการบริการของประเทศไทย นั้น  
จะเห็นไดวาบริษัทบริการภาคพ้ืนดินในประเทศไทยจําเปนตองใช Sit–in Guide หรือไกดเมียนมารวม
อยูในคณะดวย และเม่ือนําคณะเขาสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีคนเปนชาวเมียนมา ผูเขารวมกิจกรรม Fam Trip 
จะมีความยินดีท่ีสามารถสื่อสารกับเขาได 

ดังนั้น หากหนวยงานภาครัฐรวมผลักดันใหมีการเรียนการสอนภาษาเมียนมา 
อาทิเชน อบรมหลักสูตรภาษาเมียนมาเพ่ือธุรกิจและการทองเท่ียว หรือบรรจุภาษาเมียนมาเปนหนึ่ง
ในวิชาเลือกใหกับนักเรียนการทองเท่ียวเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนไกดภาษาเมียนมาท่ีมีคุณภาพเขาสู
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย จะเปนการสงเสริมใหตลาดการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเมียนมาใน
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตท่ีขยายเพ่ิมมากข้ึน และนักทองเท่ียวเมียนมาจะมีความม่ันใจในการ
ทองเท่ียว และการเดินทางขยายตัวออกสูแหลงทองเท่ียวใหม ๆ ในประเทศไทยไดเพ่ิมมากข้ึน 

2) การขยายพ้ืน และการงดเวน หรือการใช Visa on Arrival ณ ดานผานแดน 
ของนักทองเท่ียวจากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีชายแดนเมียนมา–ไทย  
ท่ีประสงคจะเดินทางเขาสูประเทศไทยผานดานผานแดนทางบก นั้น จะเปนอีกหนึ่งในปจจัยสนับสนุน 
การทองเท่ียวไทย เนื่องดวยนักทองเท่ียวกลุมดังกลาว มีถ่ินพํานักอยูใกลประเทศไทยมีโอกาสเดินทางซํ้า
เขาสูประเทศไทยคอนขางสูง ท้ังนี้ การเดินทางไปขอวีซา ณ กรุงยางกุง เปนการกอใหเกิดการเสียเวลา  
ทําใหนักทองเท่ียวไมสามารถเดินทางขามแดนมาได และการขยายพ้ืนท่ี จะเปนการสนับสนุนให
นักทองเท่ียวเมียนมาสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวไทยไดอยางกวางขวางและสะดวกสบายมากข้ึนอีกดวย 

3) นักทองเท่ียวเมียนมาทราบถึงแหลงทองเท่ียว และการบริการทางการทองเท่ียวไทย
คอนขางนอย ดังนั้น การสรางการรับรู โดยการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวไทยยังคงจําเปนใน
ตลาดเมียนมา การสรางสื่อประชาสัมพันธท่ีไดผลในวงกวาง ยังคงเปนสื่อประชาสัมพันธออนไลน  
ผานชองทางโซเชียลมีเดียตาง ๆ เนื่องดวยชาวเมียนมานิยมใช Facebook กวารอยละ 96 แตการ
ประชาสัมพันธผานชองทางดังกลาวจะไดประสิทธิภาพสูงสุดกับชาวเมียนมาท่ีมีอายุ 18–35 ปเทานั้น 
ดังนั้น หลักการประชาสัมพันธในประเทศเมียนมา ยังคงจําเปนตองทําสื่อประชาสัมพันธ Online 
ควบคูกับการประชาสัมพันธ Offline เพ่ือใหเขาถึงนักทองเท่ียวในทุกกลุมอายุ 

4) การตลาดการทองเท่ียวสามารถใชประโยชนในการสนับสนุนการทูตไดใน
โอกาสตาง ๆ ไดแก การสรางความสัมพันธสวนบุคคล หรือผูมีความนาเชื่อถือในประเทศเมียนมา 
อาจจะเปนรูปแบบของการใหความรวมมือ หรืออํานวยความสะดวก เชน การอํานวยความสะดวก 
ในการผานแดนเปนหมูคณะ การประสานงานอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ลวนแตเปนการกระชับ
ความสัมพันธและการเสริมสรางโอกาส ในความรวมมือดานอ่ืน ๆ มากกวาจะใชในการหยุดปญหา
ระหวางสองประเทศ เชน เจรจาท่ีไมสามารถตกลงกันได ก็จะนําเรื่องการทองเท่ียวมาพูดคุย  
เพ่ือแสวงหาประโยชนรวมกัน เพ่ือสรางสถานการณท่ีดีในการเจรจาพูดคุยในโอกาสตอไป 
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4.2.2.  ขอเสนอแนะนโยบายภาครัฐ  
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวป 2562 คาดวา ‘ขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง’ จากป 

2561 ท่ีคาดวาจะสามารถขยายตัวไดตามเปาหมายท่ีรอยละ 10 และมีรายไดรวม 3.0 ลานลานบาท 
แตอยางไรก็ตามภาคการทองเท่ียวยังมีปจจัยกดดันในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีคาดวาจะเติบโตชะลอลง รวมท้ังสถานการณเศรษฐกิจในประเทศของกลุม
นักทองเท่ียวหลักท่ีอยูในภาวะชะลอตัว ซ่ึงอาจสงผลใหจํานวนและการใชจายของนักทองเท่ียวลดลง
ตามไปดวย ท้ังนี้ สําหรับตลาดตางประเทศ ททท. จึงวางประเทศไทยเปน “Weekend Destination” 
สําหรับตลาดนักทองเท่ียวระยะใกลซ่ึงจะสนับสนุนการเพ่ิมจํานวนความถ่ีในการเดินทางของตลาด
มากข้ึน และดําเนินการสงเสริมการตลาดตางประเทศภายใต 5 ทิศทางหลัก คือ Go High / Go for 
New Customer / Go Local / Go Low Season และ Go Digital เพ่ือเขาถึงตลาดกลุมเปาหมาย
แตละภูมิภาค ซ่ึงจะสื่อสารผานแคมเปญ Amazing Thailand : Open to the New Shades  
ซ่ึงเปน Working Concept โดยในป 2562 จะนําเสนอ The Millions of Hidden Shades เชิญชวน 
ชาวตางประเทศเดินทางมาสัมผัสเมืองไทยในหลายแงมุมท่ียังซุกซอนอยู เพ่ือดื่มด่ํากับประสบการณ
ทองเท่ียวท่ีไมเหมือนท่ีใดในโลก เพ่ือเจาะตลาดนักทองเท่ียวกลุมใหมในตางประเทศและเนนกลุม
นักทองเท่ียวระดับบนและกลุมท่ีมีความสนใจเฉพาะ ซ่ึง ททท. เองยังตองแสวงหาโอกาสทางการตลาด 
พรอม ๆ กับการแสวงหาความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
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