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  ค าน า 
             

  

 รายงาน สรุปการศึกษา สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจ ภัตตาคารและ

ร้านอาหาร ในประเทศไทย   เป็นส่วนหนึ่งของ การศึกษา  “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทย 

เพื่อจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย” ข้อมูลที่น าเสนอน้ีได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิ

และปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่ง ขันของ

ธุรกิจบริการเป้าหมาย ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอ บหมายให้บริษัท ซี เอ 

อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553  โดย

ข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษาทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่

ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ

ในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ และการสัม มนาระดมความคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ีรายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการ

เข้ามาประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านักบริหาร

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม

ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ

อนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 
 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร  
  

ธุรกิจภัตตาคาร /ร้านอาหาร  ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงกิจการร้านอาหารที่ข้ึนทะเบียนการค้ากับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในรหัส TSIC 55202 ครอบคลุมสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับ

การขายอาหาร และเครื่องด่ืมชนิดที่บริโภคได้ทันที เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารหรือศูนย์อาหารใน

ห้างสรรพสินค้า ในโรงเรียน หรือสถานที่ท างานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลทางเศรษฐกิจของธุรกิจในกา รศึกษาในที่นี้ 

ได้แก่ จ านวนกิจการ รายได้ของธุรกิจ ขนาดกิจการ สัญชาติของผู้ถือหุ้นในกิจการ ได้ประมาณการจากสถาน

ประกอบการที่ยังคงอยู่และมีการส่งงบการเงินมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในแต่ละปีเท่านั้น เพื่อ

แสดงถึงจ านวนสถานประกอบการนิติบุคคลที่ยังคงด าเนินการอยู่จริงในตลาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางเศรษฐกิจในที่นี้

ไม่ครอบคลุมถึงกิจการร้านอาหารขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากมี

ข้อจ ากัดในการได้มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของแหล่งข้อมูลที่ไม่มีการรวบรวมรายการข้อมูลที่ ต้องการใช้ในการ

วิเคราะห์ได้ ท้ังนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการว่าน่าจะมีกิจการร้านอาหารขนาดเล็กดังกล่าวอยู่ประมาณกว่าแสน

รายท่ัวประเทศ  

สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้  

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวน 9,045 ราย อย่างไรก็ตาม

ผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พบว่ามีกิจการที่มีสถานะคง

อยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งรายงานงบการเงินจากการด าเนินธุรกิจประจ าปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า โดยข้อมูลล่าสุดท่ีมีความครบถ้วน ณ ปี 2551 มีจ านวนคงอยู่รวม 5,083 ราย ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2548-

2551) มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 4.92 ต่อปี ธุรกิจเกือบทั้งหมดท่ีเข้ามาจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าเป็นกิจการขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 54.14 ในปี 2551 กิจการทั้งหมดมี

รายได้รวมกันประมาณกว่า 8 หม่ืนล้านบาท โดยกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% มีจ านวน 3,721 ราย คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 73.20 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% มีจ านวน 1,347 ราย คิดเป็นร้อยละ 

26.50 โดยประเทศที่เข้ามาร่วมถือหุ้นในกิจการภัตตาคาร /ร้านอาหารในประเทศไทยมากที่สุด คือ อังกฤษ  และ

กิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยประเทศ

ที่เข้ามาลงทุนมากท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้ามาลงทุนในไทยภายใต้สนธิสัญญาไทย-สหรัฐอเมริกา 

ด้านความสามารถในการแข่งขัน/จุดแข็งที่ชัดเจนของผู้ประกอบการไทย  พบว่าแตกต่างกันออกไปตามขนาด

กิจการ โดยกิจการทุกขนาดมีจุดแข็งด้านการให้บริการที่ดีของบุคลากร ส่วนด้านการตลาด พบว่ากิจการขนา ดเล็กเน้น

การปรุงอาหารให้อร่อยถูกปากกลุ่มผู้บริโภค ราคาไม่แพง มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน โดยกิจการร้านอาหารในไทยเน้น

กลุ่มลูกค้าชาวไทย ส่วนกิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนมักเน้นกลุ่มเป้าหมายจากชาติน้ันๆ  ส่วนกิจการขนาดกลางข้ึนไปมี

จุดแข็งด้านการตลาด โดยมีช่องทางในกา รขายหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ท้ังกลุ่มลูกค้าชาวไทย ชาวต่างชาติใน

ประเทศและนักท่องเที่ยว ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญของกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรในส่วนของพนักงาน

เสิร์ฟ การขาดการท าการตลาดเชิงรุกและไม่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญประกอบไปด้วยจ านวนกิจการในธุรกิจ ประมาณการมูลค่าตลาดจากรายได้ของ

ธุรกิจ สัดส่วนของจ านวน มูลค่าตลาด และมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจที่มีสถานภาพคงอยู่และมีการ

ด าเนินธุรกิจอยู่จริง ทั้งกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% กิจการที่มีต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นไม่เกิน 49% กิจการต่าง

ด้าวที่มาขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้ พ .ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่าง ด้าว พ .ศ.2542 (มี



โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจบริการของไทย เพ่ือจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 

 CA International Information Co., Ltd.  3 

www.caii-thailand.com  

 

ต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% ข้ึนไป) และกิจการที่มีต่างชาติถือหุ้น 100 % คือ กิจการภายใต้ข้อตกลงสนธิสัญญา

ไทย-สหรัฐอเมริกา 
 

1.1. จ านวนกิจการในธุรกิจ 

 

 
 

ที่มา: กิจการที่ขออนุญาตประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีสถานภาพคงอยู่และมีการด าเนิน

กิจการ (2551)  
หมายเหตุ:  ขนาดธุรกิจจ าแนกโดยใช้ขนาดสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินของกิจการ โดย  ธุรกิจขนาดเล็กมีสินทรัพย์

ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้านบาท  ธุรกิจขนาดกลางมีสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดิน 50 - 200 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่มี

สินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินตั้งแต่ 200 ล้านบาทข้ึนไป 

 

จ านวนกิจการทั่วประเทศที่มีสถานะคงอยู่ ณ เดือนพฤษภาคม 2553 มีจ านวนรวม 9,045 ราย อย่างไรก็

ตามผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีการด าเนินธุรกิจหลัง จากการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้พบว่ามีกิจการที่มี

สถานะคงอยู่และมีการประกอบกิจการอยู่จริง โดยมีการส่งรายงานงบการเงินจากการด าเนินธุรกิจประจ าปีต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า โดยข้อมูลล่าสุดท่ีมีความครบถ้วน ณ ปี 2551 มีจ านวนคงอยู่รวม 5,083 ราย ในช่วง 4 ปี 

(2548-2551) จ านวนกิจการมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 4.92 ต่อปี โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ร้อยละ 97.32) ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการพบว่า สถานประกอบการส่วน

ใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร้อยละ 54.14) รองลงมาอยู่ในภาค ใต้ (ร้อยละ 21.35) และภาค

ตะวันออก (ร้อยละ 14.50) ตามล าดับ  

  

2548 2549 2550 2551

ใหญ่ 27 36 41 42 

กลาง 77 86 88 94 

เล็ก 4,297 4,601 4,711 4,947 

4,401

4,723
4,840

5,083 

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

จ
 าน
ว
น
ก
ิจ
ก
าร
 (
ร
าย
)

ประมาณการจ านวนกิจการทีม่ีสถานะคงอยู่และมีการด าเนนิธุรกิจอยู่จริง

จ าแนกตามขนาดกิจการ ในปี 2548-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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1.2. มูลค่าตลาดจากรายได้ของธุรกิจ 

 

 
 

ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่มีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการโดยมีการส่งรายงานงบการเงินต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ละปี  

 

ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า ประมาณการรายได้ของผู้ประกอบการทุกขนาดรวมกันข้อมูล

ล่าสุดในปี 2551 มีมูลค่าประมาณ 84,835.04 ล้านบาท โดยรายได้รวมในรอบ 4 ปี (ช่วงปี พ .ศ.2548-2551) มี

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 14.60 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สู งสุดในช่วงปี 

พ.ศ.2549-2551 เช่น บจก .เอ็ม เค เรสโตรองต์ บจก .ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) บจก.

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป บมจ .เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บมจ .เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป บจก .แมคไทย บมจ .โออิชิ กรุ๊ป 

บจก .สเวนเซ่นส์ (ไทย ) บจก .เอสแอลอาร์ที และ บจก .เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า เป็นต้น โดยในปี 2551 พบว่า 

ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น าตลาดท่ีเป็นสัญชาติไทย 100% มี 5 ราย คือ บจก.เอ็ม เค เรสโตรองต์ บจก.เซ็นทรัล เรสตอร

องส์ กรุ๊ป บมจ .เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป บจก .เอส แอลอาร์ที และ บจก .เดอะ บาร์บีคิว พลาซ่า ผู้น าต ลาด 4 ราย มี

ต่างชาติร่วมทุนโดยถือหุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% โดยผู้น าตลาด 2 ราย ไม่ทราบสัญชาติผู้ถือหุ้นหลัก คือ บจก .แมค

ไทย และ บจก.สเวนเซ่นส์ (ไทย) ส่วนผู้น าตลาดอีก 2 ราย ท่ีสัญชาติของผู้ถือหุ้นไม่แน่นอนโดยสัญชาติของผู้ถือหุ้นมี

การเปลี่ยนแปลงตามการซ้ือขายหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์  คือ บมจ .เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และ บมจ .โออิชิ กรุ๊ป และ

ผู้น าตลาด 1 ราย มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าว คือ บจก.ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ซ่ึงมีผู้ถือ

หุ้นจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือหุ้นในสัดส่วน 100%  

 

1.3. สัดส่วนของจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติที่มีต่างชาติ

ร่วมลงทุน  

จากข้อมูลกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และด าเนินกิจการอยู่

จริง ในปี 2551 จ านวน 5,083 ราย เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจภัตตาคาร /ร้านอาหารมีต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อ

ด าเนินธุรกิจมากน้อยเพียงใด สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลสัดส่วนจ านวนและมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทย

กับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยพบว่ามีจ านวนกิจการที่เป็นสัญชาติไทย 100% มีจ านวน 3,721 ราย คิดเป็นร้อยละ 

73.20 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 58.67 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ส่วนกิจการที่มีชาวต่างชาติร่วมทุนโดยถือ

2548 2549 2550 2551

ใหญ่ 27,373,928,797 33,777,420,784 38,897,966,970 46,326,793,826

กลาง 5,088,766,465 5,964,573,238 6,195,942,915 7,463,000,562

เล็ก 23,911,142,577 27,856,104,337 29,530,638,907 31,045,245,171 
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ประมาณการรายได้ของธุรกิจจ าแนกตามขนาดของกิจการ ในปี 2548-2551

ปี พ.ศ.ขนาด
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หุ้นในสัดส่วนไม่เกิน 49% มีจ านวน 1,347 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.50 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 32.22 ของ

มูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส 

และเกาหลี ตามล าดับ ส่วนกิจการที่มีสถานะเป็นต่างด้าวโดยมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50 %  

มีจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.30 มีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 9.12 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด โดยกิจการ

ที่มีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

ที่มา: ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีสถานะคงอยู่และมีการด าเนินกิจการ 

ณ ปี 2551 
หมายเหต:ุ  1) บริษัทต่างด้าว หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% ข้ึนไป  

 2) บริษัทท่ีมีต่างชาติร่วมทุน หมายถึง บริษัทท่ีมีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% 

สัญชาติไทย 100%, 

73.20%

บริษัทต่างด้าว, 0.30%

อังกฤษ, 3.76%

ญ่ีปุ่น, 3.36%

อิตาลี, 2.18%

ฝรั่งเศส, 1.67%

เกาหลี, 1.30%

อื่นๆ, 14.22%

สัดส่วนจ านวนกิจการที่มีตา่งชาติมาถือห้นุจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(26.50%)

สัญชาติไทย 100%, 

58.67%

บริษัทต่างด้าว, 9.12%

ญ่ีปุ่น, 7.60%

อังกฤษ, 4.88%

ออสเตรเลยี, 2.90%

ฝรั่งเศส, 1.91%

มอริเชยีส, 1.76%

อื่นๆ, 13.17%

สัดส่วนมูลคา่การลงทุนของกิจการที่มีต่างชาติมาถือหุ้นจ าแนกตามสัญชาติของผู้ถือหุ้น ณ ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมทุนไม่เกิน 49%
(32.22%)
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2. การเข้ามาสู่ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารของคนต่างด้าว ตั้งแต่เริ่มมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว (ปี 2543-2552) 

 กิจการต่างชาติท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาด าเนินการในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ณ ปี 2552 มีจ านวนทั้งสิ้น 15 ราย เป็นกิจการที่ได้รับอนุญาตภายใต้สนธิสัญญาไทย- สหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซ่ึง

จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทย

กับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511  

 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารในประเทศไทย 

3.1. หน่วยงานก ากับดูแลและมาตรการก ากับดูแล 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ได้แก่  

1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท าหน้าที่รับจดทะเบียนการค้าเชิงพาณิชย์ในธุรกิจ
ร้านอาหาร และพิจารณาอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย  ภายใต้บัญชีแนบท้าย 

พ.ร.บ.การประกอบกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

2) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ .ศ. 2542 

ก าหนดให้มีการปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ ก าหนดให้ผู้จ าหน่ายปลีกอาหารและเครื่องด่ืม ต้องปิดป้ายแสดงราคา

ค่าบริการให้เห็นชัดเจนในที่เปิดเผย ณ สถานที่จ าหน่าย   

3) กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการก ากับดูแลด้านการจัดเก็บภาษีในธุรกิจ

ภัตตาคารในประเด็นที่เกี่ยวกับการขออนุญาตจ าหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 

4) องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ธุรกิจร้านอาหารมี

หน้าที่ในการจ่ายภาษีป้าย และจะต้องยื่นช าระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย และยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้านอาหารนั้นๆ ตั้งอยู่ 

3.2. หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา 
 หน่วยงานส่งเสริมพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาที่ผ่านมา ได้แก่ 

1) สมาคมภัตตาคารไทย โดยมีตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการ"พัฒนายกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล" โดยได้ก าหนดมาตรฐานร้านอาหาร
ไทยตามมาตรฐานสากล  

- โครงการ "ร้านอาหารต้นเเบบ ควิก เซอร์วิส สู้ภัย เอฟทีเอ" โดยได้รับเงินทุนจากกองทุนเอฟทีเอ 

เพื่อด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาวางระบบการปรับตัวของร้านอาหารไทย  ให้สามารถแข่งขันกับร้านอาหารของชาติ

อื่นๆ 

- โครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อธุรกิจร้านอาหาร  โดยได้มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ ข้ึน เช่น การจัด

หลักสูตรการอบรมและฝึกทักษะกว่า 16 หลักสูตร โดยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารส่งแรงงานเข้าอบรมเพื่อชะลอการ

เลิกจ้าง 21,112 คน และมีการให้เงินสนับสนุนกับแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ท าให้ไม่

ต้องจ่ายเงินค่าแรงให้กับพนักงานเองในช่วงที่มีวิกฤติเศรษฐกิจที่ร้านอาหารมียอดขายลดลง 

2) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยมีตัวอย่างโครงการ /

กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการภัตตาคาร /ร้านอาหาร เรื่อง มาตรฐานการบริการอาหารฮา

ลาลเพื่อการท่องเที่ยว  
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- จัดท ามาตรฐา นบริการอาหาร โดยมีแผนและกิจกรรมอย่างละเอียด หากภัตตาคาร /

ร้านอาหารแห่งใดต้องการใบประกาศนียบัตร ทา ง สพท .จะเข้าไปตรวจสอบว่าได้ด าเนินการทุกกระบวนการตรงกับ

มาตรฐานที่ได้ก าหนดข้ึนหรือไม่ และเมื่อผ่านจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ 
 

4. โครงสร้างของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารในประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับผู้ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปโครงสร้างของธุรกิจจากลักษณะการด าเนินธุรกิจ การใช้ทรัพยากรในการ

ด าเนินธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ช่องทางและวิธีทางการตลาด ได้ดังนี้ 

4.1. ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

1) ร้านอาหารรายย่อยท่ัวไป  ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก (Very Small Business) มีการจ้างงานไม่เกิน 

10 คน เป็นกิจการในครอบครัวของคนไทย เน้นการให้บริการอาหารทั่วไป เช่น อาหารจานด่วน อาหารตาม สั่ง 

ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ไม่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่มีการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตให้บริการกับองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีเปิดให้บริการอยู่ 

2) ร้านอาหารขนาดเล็ก  มีการจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วน

ใหญ่เป็นกิจการที่มีสัญชาติไทย 100% แต่พบว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเมืองหลักๆ มักเป็นกิจการที่มีชาวต่างชาติเข้ามา

ถือหุ้น และเน้นการให้บริการอาหารต่างชาติหรือเป็นร้านอาหารกึ่งผับบาร์เพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติในประเทศไทย

และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลัก 

3) ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ มักมีสถานที่การให้บริการที่หรูหรา กว้างขวาง โอ่โถง โดย

ร้านอาหารขนาดกลางเน้นการจ าหน่ายอาหารไทย หรืออาหารประจ าชาติต่างๆ เช่น อาหารญี่ปุ่น อาหารอิตาเลี่ยน 

อาหารจีน อาหารเวียดนาม เป็นต้น ในขณะที่ร้านอาหารขนาดใหญ่ มักเป็นร้านอาหารแบบแฟรนไชส์ที่จ าหน่ายอาหาร

เฉพาะอย่าง เช่น  ฟาสฟูสต์ อาหารญี่ปุ่น สุกี้ พิซซ่า เป็นต้น มีท้ังที่คนไทยเป็นเจ้าของและกิจการที่ซ้ือมาสเตอร์แฟรน

ไชส์จากต่างประเทศเข้ามาขยายพื้นที่ให้บริการในประเทศไทย กิจการเหล่านี้มีการจดทะเบียนด าเนินกิจการเป็นนิติ

บุคคลตามกฎหมาย มีท้ังกิจการของคนไทยและที่มีต่างชาติถือหุ้น  

4.2. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ  

ธุรกิจร้านอาหารทั่วไปที่มี ขนาดเล็กมาก  มักลงทุนโดยเจ้าของกิจการที่เป็นคนไทยเองท้ังหมด รวมท้ัง

ทรัพยากรต่างๆ ก็เป็นทรัพยากรในพื้นที่ท้ังหมด ส่วนกิจการ ขนาดเล็กที่ให้บริการอย่างเป็นกิจลักษณะ มีลักษณะเป็น

นิติบุคคล มีการน าเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศบ้าง เช่น ซอฟต์แวร์ หรือเงินทุนท่ีมาจากหุ้นส่วนชาวต่างชาติ เป็นต้น 

ส่วนกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นร้านอาหารหรูหราหรือมีลักษณะเป็นแฟรนไชส์ มักมีการน าเข้าทรัพยากร

มาจากต่างประเทศ เช่น เงินทุนจากผู้ถือหุ้นต่างชาติ เครื่องมือเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของชาวต่างชาติท่ีเป็น

หุ้นส่วน เป็นต้น ทั้งนี้ส าหรับสัดส่วนการถือหุ้นส าหรับธุรกิจร้านอาหารได้เปิดให้ชาติในอาเซียนเข้ามาถือหุ้นได้ถึงร้อย

ละ 51 แล้วในปี 2553 แต่ต้องอาศัยการปรั บตัวในการด าเนินธุรกิจ จึงพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีสัดส่วน

การถือหุ้นสูงสุดร้อยละ 49 อยู่  
4.3. กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ 

                จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจ พบว่ากลุ่มเป้าหมายของกิจการร้านอาหารในประเทศไทยมี

ความแตกต่างกันออกไป โดยสามารถจ าแนกได้ตามประเภทของลักษณะการด าเนินธุรกิจดังนี้ 

1) ร้านอาหารรายย่อยท่ัวไป  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคคลท่ัวไปที่อาศัยในพื้นที่หรือพนักงานบริษัทท่ี

ท างานใกล้เคียงกับบริเวณร้าน ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคเท่านั้น 

2) ร้านอาหารขนาดเล็ก  หากเป็นร้านอาหารไทยทั่วไปมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคคลทั่วไปทั้งที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่และบุคคลที่ต้ังใจเดินทางเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะ ส่วนร้านอาหารขนาดเล็กที่มีต่างชาติเป็นหุ้นส่วน มักมี

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นคนต่างชาติท่ีมีสัญชาติน้ันๆ เป็นหลัก ทั้งที่เป็นผู้ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยและนักท่องเที่ยว
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ต่างชาติ รวมท้ังชาวไทยที่มีระดับรายได้สูง แต่หากเป็นร้านอาหารที่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายหลักคือ 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลักๆ ท่ีเดินทางเข้ามาในไทย ได้แก่ มาเลเชีย จีน  

ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป สหรัฐอเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง อินเดีย  สแกนดิเนเวีย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 

2552) 

3) ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่  พบว่าโดยหากเป็นร้านอาหารแบบ Stand-aloan ที่จ าหน่าย

อาหารเฉพาะอย่าง เช่น อาหารไทย อาหารจีน ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน มักมีลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง วัยท างานหรือวัย

กลางคนข้ึนไป ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะที่มาท างานอยู่ในประเทศไทย  ส่วนร้านอาหารที่อยู่ในรูปแบบแฟรน

ไชส์มักตั้งบริเวณแหล่งชุมชนหรืออยู่ในห้างสรรพสินค้า มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้ปานกลางถึงสู ง 

โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีก าลังได้รับความนิยมมากในร้านอาหารประเภทฟาสฟูสต์หรืออาหารจาก

ประเทศตะวันออก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น 

ทั้งนี้พบว่าชาวต่างชาติท่ีเข้ามาพ านักเพื่อท างานในประเทศไทยในปี 2553 มีถึงจ านวน 1,525,975 

ราย โดยชาติท่ีเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ (กรมการจัดหา

งาน, 2553) ส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีเข้ามาศึกษาในประเทศไทยก็มีแนวน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่พบว่าในปี 2551 มีจ านวนถึง 16,361 ราย และสัญชาติท่ีเข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในประเทศไทยอันดับแรกคือ จีน ท าให้ปัจจุบันเกิดร้านอาหารญี่ปุ่นและจีนขึ้นในประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการ

บริโภคของคนในชาติดังกล่าวจ านวนมาก  

4.4. ช่องทางและวิธีทางการตลาด สามารถจ าแนกได้ตามประเภทของลักษณะการด าเนินธุรกิจดังนี ้ 

1) ร้านอาหารรายย่อยท่ัวไปไม่มีการท าการตลาดมากนัก ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริการเนื่องจากมี
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ร้านอาหารรายย่อยส่วนใหญ่จะเน้นการตั้งราคาให้ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้การ

ประกอบอาหารให้อร่อยถูกปาก ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

2) ร้านอาหารขนาดเล็ก  มีการท าการตลาดเล็กน้อย ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนื่องจากถูกใจในรสชาติ

ของอาหาร การให้บริการที่ดี สร้างความประทับใจ สร้างความคุ้นเคยเพื่อเพิ่มจ านวนฐานลูกค้าประจ า นอกจากนี้การ

สร้างกระแสหรือบอกต่อเรื่องความอร่อยก็เป็นสิ่ง ส าคัญที่ท าให้ลูกค้าคนไทยเข้ามาใช้บริการ ส าหรับลูกค้าต่างชาติ 

ช่องทางในการท าการตลาดที่นิยมใช้คือ การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ที่ชาวต่างชาติในประเทศเข้าถึง เช่น 

หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ นิตยสารภาษาต่างประเทศและสื่อออนไลน์ เป็นต้น ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวต่างช าติมัก

มีการสร้างความร่วมมือกับบริษัททัวร์เพื่อน าลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้กลยุทธ์ส าคัญที่นิยมใช้มากใน

ปัจจุบันคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารและการจองผ่านระบบ

ออนไลน์ เป็นต้น 

3) ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ร้านอาหารแบบ Stand-alone เน้นการสร้างสรรค์บรรยากาศ

ในร้านด้วยความคิดสร้างสรรค์ การจัดสรรบริการเสริมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดเลี้ยง 

บริการห้องคาราโอเกะ บริการนวด เป็นต้น ส่วนร้านอาหารที่อยู่ในรูปแบบแฟรนไชส์มีการท าตลาดโดยเน้นการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมท้ังการให้บริการแบบส่งตรงถึงลูกค้า (Delivery) การ

ท าตลาดส่วนใหญ่มีบริษัทแม่เจ้าของแฟรนไชส์หรือมาสเตอร์แฟรนไชส์ ได้ท าการตลาดในวงกว้างให้อยู่แล้ว แต่การ

ให้บริการข้อมูลหรือการเปิดจองผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์ก็เป็นสิ่งส าคัญซ่ึงกิจการเหล่านี้ได้น ามา

ประยุกต์ใช้หมดแล้ว 
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ทั้งนี้โครงสร้างของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารในประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

5. สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารในประเทศไทย 

จากการส ารวจความสามารถในการแข่งขันจากผู้ประกอบการในธุรกิจ พบว่าประเด็นของความสามารถในการ

แข่งขันและข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ มีความแตกต่างกันโดยผันแปรตามตัวแปรที่ส าคัญคือ ขนาดกิจการ ท าให้การ

น าเสนอข้อมูลในประเด็นดังกล่าวจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ คิดเห็นและตัวแปรที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

ทั้งนี้สามารถจ าแนกขนาดกิจการที่สนใจ เพื่อการวิเคราะห์ได้เป็น 1) กิจการขนาดเล็ก  (Small Business) คือ กิจการ

ร้านอาหารที่ข้ึนทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ไม่รวมท่ีดินไม่เกิน 50 ล้าน

บาท 3) กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่  (Medium and Large Business) คือ กิจการร้านอาหารที่ข้ึนทะเบียน

พาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์มากกว่า 50 ล้านบาทข้ึนไป  โดยไม่ได้รวมกลุ่ม

ผู้ประกอบการขนาดเล็กมาก เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคัญ ซ่ึงรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
  

5.1. สถานภาพการแข่งขันของธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างชาติ 

นโยบายการเปิดให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการภัตตาคาร /ร้านอาหารของไทย ปัจจุบันภายใต้กรอบ

การเจรจาการค้าเสรี WTO ASEAN และกรอบทวิภาคีส่วนใหญ่ยังก าหนดให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% โดยปัจจุบัน

พบว่าประเทศที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการภัตตาคาร /ร้านอาหารในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ อังกฤษ 

ประเภทกิจการ 

- ร้านอาหารทั่วไป 

(ขนาดเล็กมาก) 

- ร้านอาหารขนาดเล็ก 

- ร้านอาหารขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ 

 

บริการ 

-บริการอาหาร 

- จัดเลี้ยง 
- ห้องคาราโอเกะ 

 

องค์กรก ากับดูแล 

- กระทรวงพาณิชย์  

(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา

สินค้าและบริการ 

- กระทรวงมหาดไทย  

(กรมการปกครอง) 

องค์กรส่งเสริมและพัฒนา 

- สมาคมภัตตาคารไทย 

- ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

- ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

ในพื้นที่ต่างๆ 

ช่องทางการตลาด 

Walk In  

จองผ่านทางโทรศัพท์

และอินเตอร์เน็ต 

-  

ขายร่วมกับพันธมิตร 

เช่น ตัวแทนน าเท่ียว 

กลุ่มเป้าหมาย 

ลูกค้าชาวไทย 

- บุคคลทั่วไป 

- ลูกค้าองค์กร 

ลูกค้าต่างชาต ิ

- นักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิ

- คนท างานและ
นักธุรกิจต่างชาติ

ในประเทศไทย 
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ญี่ปุ่น อิตาลี ฝรั่งเศส และเกาหลี ตามล าดับ ในขณะที่กรอบทวิภาคีระหว่างไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และไทย-ญี่ปุ่น 

(JTEPA) ที่อนุญาตนักลงทุนจากประเทศคู่เจรจาดังกล่าวเข้ามาถือหุ้นในกิจการภัตตาคารได้ไม่เกิน 60% ในขณะที่

ประเทศไทยสามารถเข้าไปด าเนินกิจการร้านอาหารใน 2 ประเทศดังกล่าวโดยไม่มีเง่ือนไขการถือหุ้นแต่อย่างใด (กรม

เจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552)  

แต่กลับพบว่าจ านวนผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนใน 2 ประเทศดังกล่าวมีจ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบ

กับการเข้ามาลงทุนร้านอาหารของ 2 ประเทศดังกล่าวในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นรุกเข้ามา

ด าเนินกิจการร้านอาหารในประเทศไทยจ านวนมาก โดยมีการขยายตลาดในรูปแ บบของการจ าหน่ายแฟรนไชส์หรือ

มาสเตอร์แฟรนไชส์ โดยปัจจุบันพบว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นจ านวนประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็น

ผู้ประกอบการประมาณ 500 บริษัท โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในโลก รองจาก

สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ในขณะที่องค์ การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ได้มีนโยบายขยายการค้า

และส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นเข้ามาตั้งร้านอาหารในประเทศไทยมากข้ึน รวมท้ังตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศศูนย์กลาง

ของร้านอาหารญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้อีกด้วย  มีการประมาณการว่าในปี 2552 ที่ผ่านมาร้านอาหารญี่ปุ่นเกิดข้ึนในไทย

เฉลี่ยวันละ 1 ร้าน โดยในช่วงปี 2549-2551 มีอัตราการเติบโตของร้านอาหาร ญี่ปุ่นในไทยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี 

ในขณะนี้ร้านอาหารไทยมีอัตราการขยายการเติบโตเพียง 5% ต่อปีเท่านั้น (สมาคมภัตตาคารไทย, 27 พ.ย. 2551) 

นอกจากการเข้ามาด า เนินกิจการร้านอาหารในประเทศไทยของนักลงทุนสัญชาติ ญี่ปุ่นแล้ว  

ยังมีนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ อังกฤษ ที่นิยมเข้ามาเปิดให้บริการร้านอาหารกึ่งผับบาร์ในพื้นที่

ท่องเที่ยวต่างๆ นักลงทุนจากฝรั่งเศส ที่เข้ามาให้บริการร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศส นักลงทุนชาว อเมริกันที่เข้ามาลงทุน

ในกิจการร้านอาหารอเมริกันหรือร้านอาหารฟาสต์ฟู๊ดในรูปแบบแฟรนไชส์บนห้างสรรพสินค้าต่างๆ และนักลงทุน

สัญชาติอิตาเลี่ยนท่ีเข้ามาให้บริการร้านอาหารอิตาเลี่ยนในไทย เป็นต้น ท้ังนี้การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ

ในลักษณะการร่วมทุนของกิจการร้านอาหารในประเทศไทยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ โดย

มีสัดส่วนถึงร้อยละ 26.50  

จะเห็นได้ว่าการเข้ามาให้บริการของนักลงทุนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ พบว่าส่วนใหญ่เน้นการ

เข้ามาให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในประเทศเดียวกับตนมากกว่า เช่น ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาท างานในเมืองหลักๆ หรือเมือง

อุตสาหกรรม ในขณะที่อังกฤษเน้นเข้ามาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสัญชาติเดียวกันท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนร้านอาหารที่ร่วมทุนโดยนักลงทุนจากประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอิตาลี ส่ว น

ใหญ่เน้นการเข้ามาให้บริการบุคคลสัญชาติเดียวกันในประเทศไทย กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มี

รายได้ระดับกลางถึงสูง ท าให้พบว่ากิจการร้านอาหารไทยขนาดเล็กมากหรือกิจการรายย่อยท่ัวไปที่จ าหน่ายอาหาร

ตามสั่ง ข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยว จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของต่างชาติแน่นอน ในขณะที่กิจการที่ได้รับผลกระทบ 

ได้แก่ กิจการร้านอาหารขนาดเล็กและกลางในเมืองหลักๆ /เมืองท่องเที่ยว รวมท้ังกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มี

ลักษณะเป็นแฟรนไชส์สัญชาติไทย 100%  

 

5.2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารในประเทศไทย 

จากข้อมูลการส ารวจความสามารถในการแข่งขันและข้อจ ากัดที่ชัดเจนของผู้ประกอบการและการศึกษา

ข้อมูลปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจ

ภัตตาคาร/ร้านอาหารโดยภาพรวมของประเทศไทย ได้ดังนี้  
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 

จุดแข็ง/ความสามารถในการแข่งขัน จุดอ่อน/ข้อจ ากัด 

กิจการทุกขนาด มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก ่

 บุคลากร กิจการภัตตาคาร/ร้านอาหารในประเทศไทยทุก

ขนาดมีจุดเด่นด้านบุคลากร โดยพนักงานเสิร์ฟมีจุดเด่นด้าน

การให้บริการที่ดี เนื่องจากลักษณะเฉพาะของคนไทยที่มี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีใจรักในการให้บริการ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการเองยังมีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ 

เช่น อบรมมารยาทในการให้บริการ การให้ความรู้เก่ียวกับ

สุขลักษณะในการให้บริการ เป็นต้น 

กิจการขนาดเล็ก มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก ่

 ด้านการตลาด 

กิจการขนาดเล็ก มีจุดแข็งด้านการตลาดดังนี ้

- ราคาเหมาะสม /ไม่แพงจนเกินไป  โดยเฉพาะอาหาร

ไทย พบว่า  การใช้จ่ายต่อหัวส าหรับอาหารญี่ปุ่นสูงถึง 500 

บาทต่อหัว  ในขณะที่อาหารไทยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ยเพียง 

180-200 บาทเท่านั้น ท าให้ยังได้รับความนิยมจากลูกค้า

ชาวไทยที่ไม่นิยมบริโภคของแพงและลูกค้าต่างชาติท่ีมีความ

ชื่นชอบอาหารไทยเป็นพิเศษหรือต้องการลิ้มลองอาหารไทย 

- มีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน  กิจการร้านอาหารส่วนใหญ่ 

โดยเฉพาะร้านอาหารไทย มีลูกค้าหลักเป็นคนไทยซ่ึงเป็นขา

ประจ าที่เข้ามาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ การที่มีกลุ่มเป้าหมาย

ชัดเจนท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ เช่น สามารถปรุงอาหารได้อร่อย

ถูกปากลูกค้า เป็นต้น 

กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ ่มีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่ 

 ภัตตาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วไปมีการ เพิ่ม

บริการเสริมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความครบวงจรมากข้ึน เช่น 

การให้บริหารห้องคาราโอเกะ การบริหารห้องประชุมสัมมนา 

ห้องจัดเลี้ยง เป็นต้น  

 กิจการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะร้านอาหารแฟรนไชส์ต่างๆ  

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นให้

เกิดความต้องการใช้บริการผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วน

ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วไปจะเน้นการ จัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดด้วยการลด แลก แจก แถมผ่าน

ธุรกิจบัตรเครดิตต่างๆ หรือการขายร่วมกับพันธมิตรที่

เกี่ยวข้อง เช่น บริษัททัวร์ เป็นต้น 

กิจการขนาดเล็ก มีจุดอ่อนส าคัญ ได้แก ่

 บุคลากร กิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่มีจุดอ่อนด้าน

บุคลากรดังนี ้

- ขาดแคลนพนักงานเสิร์ฟ โดยเฉพาะในช่วงที่ฤดูกาล
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการเข้าออกบ่อยครั้งและมัก

เปลี่ยนไปท างานกับกิจการที่ให้ค่าแรงสูงกว่า 

- บุคลากรไม่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศเท่าที่ควร ในขณะที่กิจการไม่สามารถ

ลงทุนในการพัฒนาบุคลากรให้สื่อสาร

ภาษาต่างประเทศได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา 

งบประมาณ ความไม่ สนใจในการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรและความไม่ม่ันใจในความภักดีของพนักงาน  

 การตลาด ส าหรับร้านอาหาร ขนาดเล็ก ที่เป็นของ

คนไทย ส่วนใหญ่ ไม่มีการท าตลาดเชิงรุก  ไม่มีกลยุทธ์

เพื่อเรียกลูกค้ารายใหม่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ท าได้

เพียงการแจกโบชัวร์เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน

ความรู้ในการท าตลาด งบประมาณและเครือข่าย  

 การบริหารจัดการ  

- กิจการส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็กและเป็นของคนไทย ยัง
ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ท าให้ไ ม่สามารถ

ควบคุมคุณภาพในการให้บริการได้ ท้ังนี้สาเหตุเกิดจาก

การไม่มีความรู้เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม 

ระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเป็น

มาตรฐานสากล รวมท้ังต้นทุนในการน าระบบต่างๆ เข้า

มาใช้ค่อนข้างสูง 

กิจการขนาดกลางและขนาดใหญ ่มีจุดอ่อนส าคัญ 

ได้แก่ 

- กิจการร้านอาหาร ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็น
กิจการสัญชาติไทย 100% ไม่การบริหารจัดการที่ดี ดัง

จะเห็นได้จากจ านวนกิจการร้านอาหารของไทยที่ขยาย

ไปจ าหน่ายแฟรนไชส์ในต่างประเทศที่มีเพียงไม่ก่ีเจ้า 

ทั้งนี้เนื่องจากการไม่มีมาตรฐานการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบได้  
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   โอกาส อุปสรรค 

 การเพ่ิมข้ึนของกลุ่มเป้าหมายจากต่างประเทศ เช่น 

- การเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  ถึงแม้ว่าโดย

ภาพรวมจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดท่ีเดินทางเข้ามาในไทย

จะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 แต่พบว่ามีการเพิ่มข้ึน

ของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เป็นโอกาสของผู้ให้บริการ

ร้านอาหารฮาลาลในไทยเป็นอย่างมาก  จากรายงานของ 

ททท. พบว่าปี 2550 มีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเข้า

มาประมาณ 476,900 คน และปี 2551  ประมาณ 

482,200 คน โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมส่วนใหญ่

คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น  

- การเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักศึกษาต่างชาติ นักเรียน

นักศึกษาต่างชาติจ านวนมากนิยมเข้ามาเรียนในประเทศไทย

มากข้ึน โดยพบว่าช่วงปี 2549- 2551 มีนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 38.4 โดยเฉพาะชาวจีน 

ท าให้ถือเป็นโอกาสของกิจการร้านอาหารจีนในประเทศไทย 

 กระแสการดูแลสุข ภาพที่สูงข้ึน  ปัจจุบันผู้บริโภคได้หัน

มาใส่ใจในคุณค่าของอาหารที่รับประทานมากขึ้น  โดยส่วน

ใหญ่นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหาร

สูง ปลอดสารเคมีมากข้ึน ซ่ึงผู้บริโภคเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่

มีรายได้สูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสของธุรกิจ

ภัตตาคาร/ร้านอาหารที่มีการสร้างสรรค์เมนูอาหารสุขภาพ

เพื่อตอบสนองกระแสความต้องการของลูกค้า 

 นโยบายการส่งเสริมให้ร้านอาหารของไทยมีระบบการ

บริหารจัดการที่มีมาตรฐานย่ิงข้ึน ซ่ึงจะท าให้ร้านอาหาร

ไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับเพิ่มมากข้ึน เช่น  

- โครงการจัดท ามาตรฐานร้านอาหารไทย  เพื่อพัฒนา

ยกระดับร้านอาหารไทยสู่ระดับสากล น าโดย สมาคม

ภัตตาคารไทย  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับผู้ให้บริการของไทย  

- โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร  เรื่อง 

มาตรฐานการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว  โดยส านักงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว  เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดี ส่งเสริม

การบริการด้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะและ

สร้างความเชื่อมั่นในบริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและต่างชาติ  นอกจากนี้ยังมีโครงการย่อยในการจัดท า

มาตรฐานร้านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวอี กด้วย เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้านักท่องเที่ยวชาวตะวันออก 

 การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง  ผู้ประกอบการ

ภัตตาคารในประเทศไทยมีจ านวนมาก ทั้งขนาดเล็ก 

กลางและใหญ่ ทั้งนี้พบว่ามีการแข่งขันกันเพิ่มมากข้ึน

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ความต้องการ

รับประทานอาหาร ในบ้านลดลง ท าให้ภัตตาคาร

ร้านอาหาร เพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 

ทั้งด้านการสร้างสรรค์เมนูดึงดูดลูกค้า การลดราคา 

การจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง  

เป็นต้น 

 ความไม่สงบทางการเมือง  จากเหตุการณ์ความไม่

สงบทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเป็นระยะเ วลายาวนาน 

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นระลอกๆ 

เนื่องจากกระทบต่อความต้องการท่องเที่ยวหรือเดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทยโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า

จะท าให้รายได้ของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารลดลง

ไปอย่างมาก 

 

 

 


