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  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ
ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน
ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 
38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 
ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 

 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 

 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย
จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  
ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ
ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ
บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   
รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 
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ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง
ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ
วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ
มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 
ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 
ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 
   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน
หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ
ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ
เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ
ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 
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ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม
ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง
งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต
เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา
ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   
รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 
โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   
เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 
1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ
สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง
รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ
มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  
ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 
  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี
ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 
เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน
จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  
เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน
การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี
และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   
ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 
  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 
  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ
สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  
บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม กลาวคือ 



 -ฉ- 

            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  
            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล
ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ
ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   
             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 
and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 
Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 
             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ
ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ
สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  
            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้
ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ
บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  
              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม
เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  
8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ
ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ
บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว
เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



 

 

ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
 

1. โครงสรางและสถานภาพธุรกจิภัตตาคารและรานอาหาร  
 1.1  ลกัษณะทั่วไปของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
 การสํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2547: ทั่วราชอาณาจักร   สํานักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวามีสถานประกอบการ ภัตตาคาร บารและ
รานอาหาร ทั้งส้ิน 168,968 แหง โดยมีจางงานทั้งส้ิน 577,027 คน และมีมูลคาเพิ่มจากธุรกิจเทากับ 
52,011,741.3 ลานบาท (ดูตารางที่ 1)    

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติทีส่าํคัญของสถานประกอบการธุรกิจในป 2546  
ลูกจาง 

ISIC  
Code 

ประเภท
ธุรกิจ 

จํานวน
สถาน

ประกอบการ 

จํานวน
คนทํางาน จํานวน คาตอบแทน 

รายรับ คาใชจาย มูลคาเพิ่ม 

5220 ภัตตาคาร
และโรง
อาหาร 

168,968 577,027 274,791 15,834,096.4 130,625,859.3 78,614,118 52,011,741.3 

ที่มา: การสํารวจธุรกจิทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2547 : ทั่วราชอาณาจักร  สํานกังานสถิตแิหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1.2  ลักษณะรานอาหาร สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 
 1) ธุรกิจ Quick service restaurant มูลคาตลาดประมาณ 15,000 –20,000 ลานบาท สวนใหญ
เปนแฟรนไชซีของบริษัทแมในตางประเทศ ประกอบดวยรานขายไก  รอยละ 40 เบอรเกอร รอยละ 30 
พิซซา รอยละ 20 และประเภทโดนัท ไอศกรีมอีกรอยละ 10 ปจจุบันรานคานี้อยูในลักษณะทรงตัว 

2) ธุรกิจภัตตาคาร มูลคาตลาดไมตํ่ากวา 1 หมื่นลานบาท กลุมนี้มีการขยายตัวเร็วมาก 
ผูประกอบการตางเรงขยายสาขา สรางภาพพจนของตนเองเพื่อสนองผูบริโภคที่หันมานิยมนั่งรับประทาน
อาหารในรานประเภทนี้มากข้ึน 

3) ธุรกิจรานอาหารขนาดเล็กหรือSMEs มูลคาตลาดกลุมนี้ไมตํ่ากวา 1 หมื่นลานบาท สวนใหญ
เปนรานทีม่ีเจาของบริหารเองทุกอยาง ผูประกอบการรายใหมจะเขามาในกลุมนีม้าก 

 

 1.3 จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน  
 ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร  นับเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ สํา คัญในภาคบริการ  
โดย SMEs มีบทบาทอยางยิ่งในการขับเคล่ือน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวา
ในป 2550 ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร  มีจํานวนผูประกอบการทั้งส้ิน 151,950 ราย  เปนผูประกอบการ 
SMEs จํานวน 151,931 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ในสวนของการจางงาน  SMEs  ธุรกิจภัตตาคาร
และรานอาหาร  มีการจางานถึง 429,367 คน  หรือคิดเปนรอยละ 90.16  ของการจางงานรวมในธุรกิจ
ภัตตาคารและรานอาหาร 
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ตารางที่ 1 จํานวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

5520 ภัตตาคาร รานขาย
อาหารและบาร 

151,864 67 19 151,931 151,950 99.99 0.01 100 

รวม 151,864 67 19 151,931 151,950 99.99 0.01 100 
ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 
 

ตารางที่ 2 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

5520 ภัตตาคาร ราน
ขายอาหารและ
บาร 

410,431 18,936 46,841 429,367 476,208 90.16 9.84 100 

รวม 410,431 18,936 46,841 429,367 476,208 90.16 9.84 100 
ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันสังคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,สํานักเทศกิจ กทม. 
, อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5 กุมภาพันธ 2552 
 

 1.4  สภาพตลาดและการคา 
 1.4.1  ธุรกิจรานอาหารภายในประเทศ 

 จํานวนรานอาหารภายในประเทศ  จากการสํารวจรานอาหารในประเทศไทยของ
กรมอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ระหวางป พ.ศ.2541 –2545 พบวา จํานวนรานอาหาร/
ภัตตาคารมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกป โดยในส้ินเดือนมิถุนายน ป 2550 มีรานอาหาร จํานวน 64,027 
ราน (ในกรุงเทพฯ จํานวน 12,000 ราน และในตางจังหวัด จํานวน 52,027 ราน) โดยเปนรานจําหนาย
อาหารที่ไดมาตรฐานดานสุขาภิบาล โดยเฉล่ียรอยละ 63.83  
  ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคารที่มาจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ป 2549) 
มีจํานวน 1,539 กิจการ โดยมีมูลคาทุนจดทะเบียนทั้งหมด 8,792.82 ลานบาท     

 ลักษณะรานอาหารในประเทศ  ธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย สามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ   
  1.  ธุรกิจ Quick service restaurant มูลคาตลาดประมาณ 15,000 –20,000 ลานบาท 
สวนใหญเปนแฟรนไชซีของบริษัทแมในตางประเทศ ประกอบดวยรานขายไก  รอยละ 40 เบอรเกอร รอย
ละ 30 พิซซา รอยละ 20 และประเภทโดนัท ไอศกรีมอีกรอยละ 10 ปจจุบันรานคานี้อยูในลักษณะทรงตัว 
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 2.  ธุรกิจภัตตาคาร มูลคาตลาดไมตํ่ากวา 1 หมื่นลานบาท กลุมนี้มีการขยายตัวเร็วมาก 
ผูประกอบการตางเรงขยายสาขา สรางภาพพจนของตนเองเพื่อสนองผูบริโภคที่หันมานิยมนั่งรับประทาน
อาหารในรานประเภทนี้มากข้ึน 

 3.  ธุรกิจรานอาหารขนาดเล็ก หรือ SMEs มูลคาตลาดกลุมนี้ไมตํ่ากวา 1 หมืน่ลาน-บาท 
สวนใหญเปนรานทีม่ีเจาของบริหารเองทกุอยาง ผูประกอบการรายใหมจะเขามาในกลุมนี้มาก 

 โครงสรางตนทุน  ตนทุนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจรานอาหาร ประกอบดวย
คาอาหาร เคร่ืองด่ืม และเครื่องปรุง คิดเปนรอยละ 44 ตอตนทุนทั้งหมด เงินเดือนและคาแรงพนักงาน 
ประมาณรอยละ 21 สวนที่เหลือประกอบดวยคาใชจายดานอาคาร สถานที่ คาสาธารณูปโภค คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 35 
 1.4.2  ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 
 ธุรกิจภัตตาคาร /รานอาหารไทย  จะเปนชองทางในการสงออกสินคาในธุรกิจเชื่อมโยง 
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนแหลงประชาสัมพันธ ขาวไทย สินคา OTOP และการทองเที่ยวของไทย กรมสงเสริม
การสงออกไดเร่ิมสงเสริมธุรกิจรานอาหารไทยต้ังแตป 2541 ซึ่งขณะนั้นมีรานอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 
5,000 ราน และจากขอมูลการสํารวจจํานวนรานอาหารไทยในตางประเทศ ปจจุบันมีรานอาหารไทยใน
ตางประเทศ ไมนอยกวา11,200 รานทั่วโลก  โดยต้ังอยูตามภูมิภาคตางๆ ดังนี้  
         01. สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 4,540 ราน 
 12. ยุโรป                      3,098 ราน 
 23. เอเชีย 1,794 ราน 
 34. ออสเตรเลียและนวิซีแลนด 1,584 ราน 
 45. ตะวันออกกลางและอาฟริกา 230 ราน 

 โดยประเทศที่มีรานอาหารไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  สหรัฐอเมริกา จํานวน 4,218 ราน  
ออสเตรเลีย จํานวน 1,352 ราน อังกฤษ จํานวน1,254 ราน  เยอรมนี จํานวน 1,097 จํานวนราน และญ่ีปุน
จํานวน 634 ราน 
2. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
 จากการศึกษาหวงโซอุปทานของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร พบวา มีความเก่ียวของกับธุรกิจ
หลายดาน ไดแก ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หางสรรพสินคา และธุรกิจบริการดานการจัดเล้ียง เปน
ตน ซึ่งสามารแสดงไดตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทานของภัตตาคารและรานอาหารภายในประเทศ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบ 
จากการวิเคราะหภาพ  Diamond Model ส่ิงที่กระทบตอความสามารถการแขงขันของธุรกิจ

ภัตตาคารและรานอาหาร สามารถสรุปได ดังนี ้
เงื่อนไขดานปจจัยการผลติ (Factor Conditions) 

 ดานบุคลากร  บุคลากรที่ใหบริการในรานเปนปจจัยหนึ่งตอความสําเร็จในธุรกิจรานอาหาร ดังนั้น 
การฝกอบรมพนักงานใหสามารถบริการลูกคาไดดีจึงมีความสําคัญอยางมาก ทั้งนี้ อาจจะตองมีการฝกฝน
ทักษะดานตางๆ ที่จําเปนในการใหบริการ อาทิ เร่ืองของภาษาที่จะใชในการส่ือสารกับกลุมลูกคา หรือ 
การศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตของกลุมลูกคาเพื่อนํามาปรับใหเขากับการบริการของทางราน เปนตน 
นอกจากนี้ ยังพบวาผูประกอบการยังขาดความรูเร่ืองการบริหารจัดการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และมาตรฐานการผลิต รวมทั้งแรงงานมีอัตราการเขาออกสูง และขาดความชํานาญดานภาษาตางประเทศ 
 

ธุรกิจภัตตาคารและ
รานอาหาร 

ฟูดสเซ็นเตอร   
หางสรรพสินคา 

ธุรกิจการ
ทองเท่ียว 

โรงเรียนและสถาบันเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 

เกษตรกร/ผูผลิตวัตถุดิบในธุรกิจ
ภัตตาคารและรานอาหาร 

บุคลากรดานธุรกิจภัตตาคารและ
รานอาหาร 

ผูคาสง/ผูคาปลีก 

  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดเลีย้ง

ผูบริโภค 
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 ดานสถานที่  เนื่องจากในแตละประเทศมีเมืองที่ตางๆอยูมากมาย และในแตละเมืองก็มีความ
แตกตางทางดานรสนิยม การบริโภค และรายได ดังนั้น ผูประกอบการควรจะเลือกต้ังรานอาหารในแหลงที่
ประชากรมีรายไดสูงและมีกําลังซ้ือมาก ทั้งนี้การจัดหาสถานที่นั้น ผูประกอบการอาจจะตองเขาไปซื้อ
กิจการหรือเชาอาคารเดิมที่เคยเปนรานอาหารอยูแลว เนื่องจากมีขอดี คือจะมีการวางระบบที่สามารถใชกบั
รานอาหารได นอกจากนี้ เร่ืองบรรยากาศภายในรานและความสะอาดก็มีความสําคัญเชนกัน โดยในบาง
ประเทศจะมีการกําหนดเปนกฎหมายดวย 
 ดานสินคา สามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  
 1)สินคาที่ตรงกับกลุมเปาหมายของผูบริโภค จะเปนปจจัยบวกที่ทําใหธุรกิจภัตตาคารและ
รานอาหารประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศควรมีการปรับปรุงรสชาติ
เพื่อใหเขากับความตองการของคนในทองถิ่นนั้นดวย แตใหเนนที่คงความเปนไทยไวใหมาก ลดความจัด
ของรสอาหารลงบางเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกไดหลากหลาย แตส่ิงสําคัญนั้น ควรคงเอกลักษณของอาหาร
ไทยไว กลาวคือ ความมีคุณคาทางโภชนาการ มีการนําเอาสมุนไพรตางๆที่กอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ 
 2)ความหลากหลาย รายการอาหารควรมีรายการอาหารหลักๆ ที่เปนจุดขายไวกอน จากนั้นควร
นําเมนูอาหารที่มีความแปลกใหมมาปรับเปล่ียน เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกรับประทาน ไดตามความชอบ 
 3)ราคา  ราคาที่นําเสนอตอลูกคา ควรสมเหตุสมผลและไมแพงจนเกินไปในความรูสึกของลูกคา 
โดยควรเปนราคาที่ลูกคาสามารถรับได 
 ดานอุปสงคของสินคา (Demand Conditions)   

 อุปสงคในประเทศมีแนวโนมดีข้ึน เนื่องจากปจจุบันประชาชนตองออกไปทํางานนอกบานมากข้ึน  
สภาพสังคมตองรีบเรงแขงกับเวลา  อีกทั้งปญหาการจราจรทําใหเวลาและความสะดวกในการประกอบ
อาหาร    รับประทานเองนอยลง  การใชบริการรานอาหารและภัตตาคารจึงมีมากข้ึน สําหรับอุปสงคใน
ตางประเทศ พบวา อาหารไทยเปนอาหารยอดนิยมติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ประกอบดวยสมุนไพรที่มี
คุณประโยชนตอรางกาย เหมาะกับแนวโนมในการบริโภคอาหารของโลกในปจจุบันที่เนนอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 
 ดานยุทธศาสตร โครงสราง และบริบทการแขงขัน (Firm Strategy, structure, and rivalry)
สําหรับธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาอยางตอเนื่อง โดยโครงการ
ที่เห็นเปนรูปธรรม คือ โครงการครัวไทยสูครัวโลก อยางไรก็ตามภาครัฐควรมีการวางแผนยุทธศาสตรใน
ระยะยาวใหมีความชัดเจนเพื่อใหธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ มีการเติบโตที่ยั่งยืนอุตสาหกรรม
เช่ือมโยงและสนับสนุน (Related and supporting industry)สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ถือเปน
ปจจัยสนับสนุนสําหรับธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร ดังนั้นยุทธศาสตรในการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว จะเปนปจจัยบวกตอธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
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3. การวิเคราะห SWOT Analysis ของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารสามารถสรุป

ประเด็นสําคัญๆ ได 2 ประเด็น  คือ 1) การวิเคราะหสภาพธุรกิจรานอาหารในตางประเทศและ  
2) การวิเคราะหสภาพธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ ดังนี้ 

3.1  การวิเคราะหสภาพธุรกิจรานอาหารในประเทศ 
จุดแข็ง (Strength) 

 1) ประเภทของรานและชนิดของอาหารมีหลากหลาย ครอบคลุมความตองการของผูบริโภคอยาง
กวางขวาง  ทําใหประชาชนสามารถเลือกบริโภคไดงาย 
 2) อาหารเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ธุรกิจรานอาหารจึงจําเปนและยังอยูไดตอไป 
 3) ธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่ตองใชความสามารถในการบริหารทุกดาน ถาประสบผลสําเร็จ 
จะใหผลตอบแทนท่ีนาพอใจ  

จุดออน (Weakness) 
 1) ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอรายไดของประชาชนทําใหกําลังซ้ือ
เปล่ียนแปลงงาย 
 2) รานอาหารในปจจุบันมีจํานวนมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมซับซอนทําใหการแขงขันสูง 

โอกาส (Opportunity)  
 1) เมื่อรายไดของประชาชนสูงข้ึน อํานาจการซื้อและความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบานโนม
เพิ่มตามรายได  
 2) ปจจุบันประชาชนตองออกไปทํางานนอกบานมากข้ึน สภาพสังคมตองรีบเรงแขงกับเวลา  อีกทั้ง
ปญหาการจราจรทําใหเวลาและความสะดวกในการประกอบอาหาร รับประทานเองนอยลง การใชบริการ
รานอาหารและภัตตาคารจึงมีมากข้ึน 

อุปสรรค (Threat) 
 1) ความเสียหายที่เกิดข้ึนตอผลผลิตทางการเกษตร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดใน
เนื้อสัตวและพืชผัก 
 2) ปญหาตนทุนสินคาที่อาจสูงข้ึนเนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มข้ึน 

3.2  การวิเคราะหสภาพธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 
 เนื้อหาในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารในตางประเทศ 

จุดแข็ง (Strength) 
1) อาหารไทยมีชื่อเสียงระดับโลกเร่ืองรสชาติและ ความอรอยที่เปนเอกลักษณอันโดดเดน 
2) ราคาอาหารไมสูงมาก 
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3) อาหารไทยสวนใหญมีสวนประกอบจําพวกสมุนไพรซึ่งดีตอกลุมลูกคาที่รักสุขภาพ 
4) บริการของคนไทย (Thainess) สรางความประทับใจแกลูกคา 
5) แรงงานที่มีประสิทธิภาพและคาใชจายตํ่า รวมทั้งเพิ่มโอกาสการขยายแรงงานของไทยไปสู

ตางประเทศมากยิ่งข้ึน  
จุดออน  (Weakness) 
1) ขอจํากัดในดานการใหบริการ เชน สถานที่ใหบริการ และจํานวนพนักงานที่ไมเพียงพอ ไมสามารถ

รองรับลูกคาไดคราวละมากๆ 
2) คุณภาพเร่ืองความสะอาดระดับมาตรฐาน ตลอดจนมาตรฐานในเรื่องรสชาติอาจจะไมคงที่ 

โดยเฉพาะหากมีการเปล่ียนแปลงพอครัว  
3) ขาดการบริหารจัดการที่ดี   
4) บุคลากรจํานวนมากยังขาดทักษะในเร่ืองภาษาและรูปแบบการใหบริการ 
โอกาส  (Opportunity) 
1) การเจรจาเพื่อเปดตลาดโดยสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึนทั้งทางดานวิชาการ

และการลงทุน  
2) ศักยภาพในการตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคของชาวโลกที่ใหความใสใจดานสุขภาพมากข้ึน  
3) ชื่อเสียงเร่ืองอาหารไทยเปนที่รูจักในเวทีโลก 
อุปสรรค  (Threat) 
1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบไปสูการบริหารแบบสากล คือ การบริหารจัดการในรูปแบบแฟ

รนไชสที่เปนระบบในดานตางๆ ไดแก การบริหาร  บุคลากร  การจัดหาวัตถุดิบ  การปรุงอาหาร  การใหบริการ 
และการประชาสัมพันธ  

2) กฎระเบียบตางๆของประเทศที่จะเขาไปประกอบธุรกิจ  
3) ปญหาการจัดหาและจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารไทย  

4.  ปญหาของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
ดานปญหาและขอจํากัดหลักๆ ของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร สามารถสรุปได 2 ประเด็น คือ 

1) ปญหาธุรกิจรานอาหารในประเทศ และ2) ปญหาธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ ดังนี้ 
1) ปญหาธุรกิจรานอาหารภายในประเทศ 

 ปจจุบันธุรกิจรานอาหารของไทยยังไมสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตและเขมแข็งได เนื่องจากมี
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ไดแก 

  - ดานกฎ ระเบียบ กฎหมาย ความลาชาและซํ้าซอนของหนวยงาน ราชการเชน การเสียภาษี  
(เหลา บุหร่ี เบียร) การขออนุญาตสถานประกอบการ กฎหมายลิขสิทธิ์ เปนตน 
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  - ดานบุคลากร ผูประกอบการขาดความรูเร่ืองการบริหารจัดการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต  และมาตรฐานการผลิต  รวมทั้งแรงงานมีอัตราการเขาออกสูง  และขาดความชํานาญดาน
ภาษาตางประเทศ 
 - ดานเงินทุนหมุนเวียน ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่าไดเนื่องจากขาดขอมูลขาวสารเร่ือง
แหลงเงินทุน และความรูในดานการเขียนแผนธุรกิจ 
 - ดานการตลาด มีการลอกเลียนแบบสูงมาก ขาดความคิดในการเริ่มสรางสรรค ทําใหขาดความ
เปนเอกลักษณของราน และเกิดการแขงขันกันเองสูงมาก 
 - ดานการรวมกลุม ขาดการรวมกลุมเพื่อสรางแนวรวมและพันธมิตรในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
สรางอํานาจในการตอรองดานอ่ืนๆ 
 - ภาวการณแขงขัน รานอาหารขนาดเล็กขยายตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540  
เปนตนมา ภาวะการแขงขันธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยมีความรุนแรงมากข้ึน มีการลงทุนเพิ่มข้ึนของ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในลักษณะของรานอาหารที่จําหนายในฟูดสเซ็นเตอร   
หางสรรพสินคา และรานอาหารรายยอยไดกลายเปนทางเลือกอันดับหนึ่งของผูบริโภค เนื่องจากรานอาหาร
ขนาดเล็กมีความไดเปรียบที่ความหลากหลายของชนิดอาหาร ทําเลที่ต้ัง และราคาจําหนายอาหารถูกกวา
รานอาหารประเภทอ่ืนๆ  แมวาผูบริโภคมีแนวโนมที่เนนความประหยัด แตก็ยังนิยมรับประทานอาหารนอก
บาน  

2) ปญหาธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 
 ธุรกิจรานอาหารของไทยในตางประเทศ ยังไมสามารถขยายธุรกิจใหเติบโตและเขมแข็งได 
เนื่องจากมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ไดแก 

1. การประกอบธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศสวนใหญยังเปน
ธุรกิจภายในครอบครัว การจัดการยังไมเปนระบบสากล ทําใหการขยายจํานวนรานอาหารไทยใน
ตางประเทศไมรวดเร็ว  

2. ขอจํากัดทางดานกฎระเบียบ กฎหมายของประเทศตางๆเกี่ยวกับการขอวีซาของพอครัว/แมครัว
ไทย โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปนอุปสรรคในการเขาไปประกอบอาชีพของพอครัว/แมครัวไทย 

3. ธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศตองปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกตางจาก
ประเทศไทย เชน ตองใชทนายในการดําเนินการดานกฎหมายซ่ึงมีคาใชจายสูง 

4. การลงทุนทําธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศมีคาใชจายสูง นักธุรกิจไทยที่สนใจมักขาด
แคลนเงินทุน 

5. การจัดหาวัตถุดิบตองพึ่งพาผูนําเขาซ่ึงสวนใหญเปนชาวจีน เกาหลี เวียดนาม และกัมพูชา  
มีปญหาคุณภาพตํ่าและราคาแพง 
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5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในสาขาธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
 สําหรับผูประกอบการ SMEs ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารไทย ที่จะเปน SMEs เปาหมาย คือ 
ผูประกอบการ SMEs ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารไทยในตางประเทศ เนื่องจาก กลุมผูประกอบการกลุม
นี้ จะเปนชองทางในการสงออกสินคาในธุรกิจเชื่อมโยงที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนแหลงประชาสัมพันธ ขาวไทย 
สินคา OTOP และการทองเที่ยวของไทย ตลอดจนเปนกลุมที่สรางรายไดเขาประเทศไทยจํานวนมาก 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาธุรกิจ
ภัตตาคารและรานอาหาร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร 

วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สรางและพัฒนาผูประกอบการธุรกิจรานอาหารที่มีศักยภาพ  
มีความรูเชิงบูรณาการดานการบริหารจัดการสมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อสรางเสริม
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ ลดตนทุนในการดําเนินงาน และมีธรรรมภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร 
วัตถุประสงค คือ สรางและพัฒนาผูประกอบการธุรกิจรานอาหารที่มีศักยภาพ มีความรูเชิงบูรณา

การดานการบริหารจัดการสมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินกิจการ ลดตนทุนในการดําเนินงาน และมีธรรรมภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ  

หนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน  ไดแก   กระทรวงการทอง เที่ ยวและกีฬา  
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย สถาบันอาหาร  ISMED กระทรวง
สาธารณะสุข กรมอนามัย กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สมาคม
ภัตตาคารไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 1.1 การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู และทักษะของผูประกอบการ  
o แผนงานพัฒนาดานการติดตอสื่อสาร คุณภาพการใหบริการ ตลอดจน หลักการบริหาร

สมัยใหม: การประกอบธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศสวนใหญยัง
เปนธุรกิจภายในครอบครัว การจัดการยังไมเปนระบบสากล ทําใหการขยายจํานวนรานอาหารไทย
ขยายตัวไมรวดเร็ว  ดังนั้น หากมีการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารสมัยใหม จะชวยพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ กอใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
มาตรฐานการผลิต ลดตนทุนในการบริหารงาน ลงได นอกจากนี้  บุคลากรที่ใหบริการในรานยังเปน
ปจจัยหนึ่งตอความสําเร็จในธุรกิจรานอาหาร ดังนั้น ในแผนงานนี้ควรมีโครงการการฝกอบรม
พนักงานใหสามารถบริการลูกคาไดดี ทั้งนี้ อาจจะตองมีการฝกฝนทักษะดานตางๆที่จําเปนในการ 
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o ใหบริการ อาทิ เร่ืองของภาษาที่จะใชในการสื่อสารกับกลุมลูกคา หรือ การศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต
ของกลุมลูกคาเพื่อนํามาปรับใหเขากับการบริการของทางราน เปนตน 

 กลยุทธที่ 1.2 การสรางจิตสํานึก และการมีธรรมภิบาลที่ดีในการประกอบธุรกิจสปาและ
บริการสุขภาพ 
o แผนงานการสงเสริมการจัดการธุรกิจดวยระบบธรรมภิบาล : สรางหลักสูตรอบรม

ผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของการใหบริการ ความรับผิดชอบตอสังคม  
ทั้งนี้อาจมีการตรวจสอบเร่ืองระบบธรรมภิบาลอยางจริงจัง มีการพิจารณาใหรางวัลแกสถาน
ประกอบการที่มีการดําเนินงานดวยระบบธรรมภิบาลที่ดี 

 ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการทําธุรกิจรานอาหาร  
 วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจรานมีการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางมี
คุณภาพโดยรักษาเอกลักษณทางดานรสชาติและความอรอยที่ทรงคุณคาแบบไทย ตลอดจนยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานธุรกิจรานอาหาร โดยการจัดอันดับ ใหไดมาตรฐานสากล 

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร ที่ 2 : การเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการทํา
ธุรกิจรานอาหาร  

วัตถุประสงค คือ สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจรานมีการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางมีคุณภาพโดยรักษา
เอกลักษณทางดานรสชาติและความอรอยที่ทรงคุณคาแบบไทย ตลอดจนยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ธุรกิจรานอาหาร โดยการจัดอันดับ ใหไดมาตรฐานสากล 

หนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน  ไดแก   กระทรวงการทอง เที่ ยวและกีฬา  
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย สถาบันอาหาร  ISMED กระทรวง
สาธารณะสุข กรมอนามัย กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สมาคม
ภัตตาคารไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 2.1 ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและความสามารถในการสรางความแตกตาง
ของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
o แผนงานสรางและบมเพาะ ใหผูประกอบการมี พัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตนใหมี

เอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น สงเสริมและสนับสนุนใหธุรกิจรานมีการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางมี
คุณภาพโดยรักษาเอกลักษณทางดานรสชาติและความอรอยที่ทรงคุณคาแบบไทย โดยมีการ
พัฒนาในเร่ืองดังตอไปนี้  

- รสชาติ เนื่องจากรสชาติอาหารไทยคอนขางที่จะเผ็ดรอน ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงรสชาติ
เพื่อใหเขากับความตองการของคนในทองถิ่นนั้นดวย แตใหเนนที่คงความเปนไทยไวใหมากลด
ความจัดของรสอาหารลงบางเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกไดหลากหลาย แตส่ิงสําคัญนั้น ควรคง
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เอกลักษณของอาหารไทยไว กลาวคือ ความมีคุณคาทางโภชนาการ มีการนําเอาสมุนไพรตางๆที่
กอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ 

- ความหลากหลาย โดยสรางกลุมสินคาที่ เปนเอกลักษณ เหมาะแกกลุมตลาดเปาหมาย  
ตัวอยางที่ดีเชน รานอาหาร Third floor ของบริษัทวีรสุ ที่เนนกลุมลูกคาที่รักสุขภาพ โดยสราง
สินคาที่มีเอกลักษณ คือ อาหารแตละ Blood Types เปนตน 

- มูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา (Value Added) เชน โครงการอบรมการแกะสลักผักและผลไมใหแก
ผูประกอบการรานอาหาร เพื่อสรางเอกลักษณที่โดดเดนของอาหารไทย 

o แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจรานอาหาร โดยการจัดอันดับ ใหได
มาตรฐานสากล ในปจจุบันพบวาในสวนของรานอาหารไทยในตางประเทศ ผูประกอบการพบกับ
ปญหาการแอบแฝงใชชื่อรานอาหารไทยไปเปดบริการ โดยไมมีบุคลากรที่มีความรูดานการ
ประกอบอาหารไทยในราน ซึ่งปญหานี้ ทําให ลูกคาที่มารับบริการเกิดความเขาใจผิดในรูปแบบ
อาหารไทย อาหารไทยที่บริการไมไดคุณภาพ  ดังนั้นจึงควรมีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ธุรกิจรานอาหารโดยการจัดอันดับใหไดมาตรฐานสากล โดยอาจมีการใหประกาศรับรองรานอาหาร
ที่ผานเกณฑ เหมือนเชนทางกระทรวงสาธารณะสุขไดจัดทําในปจจุบัน  นอกจากนี้ควรมีแผนงาน
การตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานอยางตอเนื่อง และแผนงานการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
อยางตอเนื่องสนับสนุนแผนงานนี้ดวย 

 กลยุทธที่ 2.2: สงเสริมดานการตลาดธุรกิจรานอาหาร  
o แผนงานสงเสริมเปดภัตตาคาร/รานอาหารไทยในตางประเทศรูปแบบแฟรนไชส จะทําให

กิจการรานอาหารไทยตางแดนมีมาตรฐาน ทั้งรสชาติ คุณภาพอาหาร และบริการ นับวาขจัด
ปญหาปจจุบัน ที่นักลงทุนชาติอ่ืนๆ อางชื่อเปนรานอาหารไทย แตรสชาติอาหาร และคุณภาพ
บริการ ไมไดมาตรฐานทําลายช่ือเสียงอาหารไทยในตางประเทศ ปจจุบัน รานอาหารไทยที่เปนของ
คนไทยจริง เพียง 20-30% ขณะที่ผูนําเขาสินคาสวนใหญ เปนชาวเวียดนาม จีน และอินเดีย 

o แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปนสื่อกลางใหแกลูกคาท้ังในและตางประเทศ เพื่อ
ประชาสัมพันธอาหารไทยใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ และเปนแหลงใหขอมูลรานอาหารไทยที่ได
มาตรฐานเร่ืองคุณภาพ ซึ่งจะชวงทําใหผู รับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ และมีสวนให
รานอาหารไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาปจจัยพื้นฐานของธุรกิจ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ พัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆทั้งดานแหลงเงินทุน หนวยงาน

สนับสนุนการวิจัยและใหบริการแกผูประกอบธุรกิจรานอาหาร ระบบสถาบันและกฎหมายตางใหเอ้ือตอการ
ประกอบการธุรกิจรานอาหาร 

ภายใตยุทธศาสตรทั้งสามที่กลาวขางตนนี้ ลวนมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2550-2554 และหากพิจารณาถึงความสําคัญในการสงเสริมวิสาหกิจ 
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ขนาดกลางและขนาดยอมของสาขานี้ทางผูวิจัยเห็นวาในระยะแรกควรเนนไปยังเร่ืองการเรงจัดทําระบบ
มาตรฐานรานอาหารไทย ซึ่งอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรที่ 2 เร่ืองการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถใน
การทําธุรกิจรานอาหาร ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
รานอาหารในเร่ืองตางๆที่มีผลตอการประสบความสําเร็จในธุรกิจ อาทิเชนความรูเชิงบูรณาการดานการ
บริหารจัดการสมัยใหม มีการประยุกตใชความรูดังกลาวเพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ 
ลดตนทุนในการดําเนินงาน และมีธรรมาภิบาลที่ดีในการดําเนินธุรกิจ  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร ที่ 3 : พัฒนาปจจัยพื้นฐานของธุรกิจ 
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ พัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆทั้งดานแหลงเงินทุน หนวยงาน

สนับสนุนการวิจัยและใหบริการแกผูประกอบธุรกิจรานอาหาร  ระบบสถาบันและกฎหมายตางใหเอ้ือตอ
การประกอบการธุรกิจรานอาหาร 

หนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน  ไดแก   กระทรวงการทอง เที่ ยวและกีฬา  
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันพัฒนาผูประกอบการไทย สถาบันอาหาร ISMED กระทรวง
สาธารณะสุข กรมอนามัย กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สมาคม
ภัตตาคารไทย ธนาคาร SMEs ตลอดจนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรดังกลาวจะถูกขับเคลื่อนดวยกลยุทธหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
ของสสว. โดยแตละกลยุทธมีแผนงานสนับสนุน (ตัวอยาง) ดังตอไปนี้ 
 กลยุทธที่ 3.1 การสงเสริมทางดานการเงิน 
o แผนงานสงเสริมและสนับสนุนแหลงเงินทุน: การลงทุนทําธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ

มีคาใชจายสูง นักธุรกิจไทยที่สนใจมักขาดแคลนเงินทุน ดังนั้น  จึงควรมีแผนงานที่สงเสริมและให
โอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุน สําหรับผูประกอบการที่มีศักยภาพ โดยใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆเพื่อที่จะไดมาซ่ึงเงินทุน เชน การทํา Business Plan การวิเคราะห ศักยภาพในการทําธุรกิจ 
(Projected Cash Flow) เปนตน  ตลอดจนหาเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆสําหรับธุรกิจดานการ
ใหบริการทั้งนี้อาจมีแผนงานยอย คือ แผนงานการสรางโอกาสและความพรอมในการขึ้งแหลง
เงินทุนและแผนงานพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ 

o แผนงานจัดต้ัง Referral Center เพิ่มความสะดวกในการเขารับบริการ โดยมีการจัดต้ัง Referral 
Center ในการเปน ศูนย One-Stop-Service ในการใหบริการขอมูลตางๆเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจรานอาหาร ตลอดจนเปนศูนยในการประสานงานของผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร  
ศูนยขอมูลพื้นฐานในการเขาไปประกอบธุรกิจรานอาหารในประเทศตางๆ 

 กลยุทธที่ 3.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
o แผนงานพัฒนาระบบสถาบันและกฎหมายใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจรานอาหาร: 

ขอจํากัดทางดานกฎระเบียบ กฎหมายของประเทศตางๆเกี่ยวกับการขอวีซาของพอครัว/แมครัว
ไทย โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปนอุปสรรคในการเขาไปประกอบอาชีพของพอครัว/แม
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ครัวไทย นอกจากนี้ธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศตองปฏิบัติตามกฎหมายทัองถิ่น ซึ่งมีวิธี
ปฏิบัติแตกตางจากประเทศไทย เชน ตองใชทนายในการดําเนินการดานกฎหมายซ่ึงมีคาใชจายสูง 
ดังนั้น หนวยงานของรัฐจะตองเปนตัวกลางในการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการเพื่อลด
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 กลยุทธที่ 3.3 สรางพันธมิตรทางธุรกิจและเครือขาย (Cluster) 
o แผนงานสรางเครือขายรานอาหาร: โดยเฉพาะรานอาหารไทยที่ไปใหบริการในตางประเทศ 

เพื่อใหมีอํานาจในการจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะสมุนไพรไทยเพราะปจจุบัน การนําเขาเปนชาวจีน 
เวียดนาม อินเดีย ที่ผูกขาดนําเขาสินคาจากไทย 

7. มาตรการและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ   
 7.1 นโยบายรัฐบาล รัฐบาลไดแถลงนโยบายเมื่อันวาคม 2551 โดยมีนโยบายการสงเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร   ควบคูกับการพัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว โดยจัด
ใหมีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน มาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว มาตรฐานการเดินทาง 
มาตรฐานรานจําหนายสินคาที่ระลึก มาตรฐานที่พักและโรงแรม เปนตน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัทนําเที่ยว มัคคุเทศก พนักงานรานอาหาร 
พนักงานรถนําเที่ยว เปนตน และปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว ทั้งในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และคาธรรมเนียมและคาบริการของรัฐ (นโยบายขอ 
4.2.3.3) 
 7.2  Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุขไดมีโครงการ ‘อาหารสะอาด รสชาติอรอย’ 
(Clean Food Good Taste) เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่จะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยว การบริการดานอาหาร และการสงเสริมอุตสาหกรรมดานอาหารเพื่อสงออกในภูมิภาคนี้ พรอมทั้ง
เปนการแกปญหาดานสุขภาพอนามัย และสภาวะส่ิงแวดลอมของประเทศ ประการสําคัญที่สุดเปนการ
คุมครองผูบริโภค ไมวาจะเปนประชาชนในประเทศหรือนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในดานการบริโภค
อาหารจากแหลงจําหนายอาหารในประเทศไทย 
            มาตรฐานในการรับปายสัญลักษณ Clean Food Good Taste ในระดับของราน และแผงลอย
จําหนายอาหาร ตองปรับปรุงสภาพใหไดมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารของทองถิ่น โดยมีเจาหนาที่
ทองถิ่นตรวจสอบความสะอาดทางแบคทีเรียของอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือของผูสัมผัสอาหาร โดยใช
น้ํายาตรวจการปนเปอนข้ันตน (SI-2) ซึ่งผลการตรวจตองไมพบการปนเปอนรอยละ 90 ข้ึนไป จากนั้น
เจาหนาที่ทองถิ่นจะตัดสิน และสนับสนุนปายสัญลักษณ ‘อาหารสะอาด รสชาติอรอย’ (Clean Food Good 
Taste) 
 
 
 

8. แนวโนมของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
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                      บริษัท  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  จํากัด  คาดวามูลคาธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย 
ในป  2551 สูงถึงประมาณ  100,000 ลานบาท  และมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ  5.0 
โดยคํานวณจากคาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคนไทย รวมกับคาใชจายดานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ กลาวคือคาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคนไทย
เฉล่ียตอเดือนประมาณ 927 บาทตอครัวเรือน  ซึ่งคาใชจายในการบริโภคอาหารนอกบานของคนไทยในแต
ละครัวเรือนเฉล่ียตอเดือนนั้นจะแตกตางกันในแตละภาค กลาวคือ กรุงเทพฯและปริมณฑล 2,158 บาท 
ภาคกลาง 1,007 บาท ภาคใต 876 บาท ภาคเหนือ 555 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 519 บาท 
สําหรับคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองด่ืมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเฉล่ียตอปประมาณรอยละ 18.0 
ของคาใชจายทั้งหมดของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ   
  เมื่อพิจารณาสภาพวิกฤติทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  โดยเฉพาะปญหาการวางงานเพิ่มมาก
ข้ึน จึงคาดการณไดวาในป 2552 จะมีผูประกอบธุรกิจรานอาหารเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากเปนอาชีพอิสระ 
ที่ ส า ม า ร ถ เ ริ่ ม ต น ไ ด ง า ย   แ ล ะ ธุ ร กิ จ ร า น อ า ห า ร ยั ง มี แ น ว โ น ม เ ติ บ โ ต อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  
แตอยางไรก็ตามธุรกิจรานอาหารมีแนวโนมการแขงขันที่รุนแรง เนื่องจากมีผูประกอบการรายใหมทยอยเขา
มาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดรานอาหารรายยอย อันเปนผลมาจากการลงทุนไมสูงมากนักและระยะเวลา
ในการคืนทุนคอนขางส้ัน ทําใหผูประกอบการทั้งรายเกาและรายใหมตองมีการปรับกลยุทธเพื่อชวงชิงสวน
แบงตลาด นอกจากตองจับตาการปรับกลยุทธของผูประกอบการในธุรกิจรานอาหารแลว ประเด็นที่นาสนใจ
คือมาตรการจัดระเบียบรานอาหาร ซึ่งเปนหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยดานอาหารก็นับวาเปนมาตรการ
ที่นาจับตามอง เนื่องจากจะเปนมาตรการที่จะพลิกโฉมธุรกิจรานอาหารในประเทศ 
 

9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะหขอมูลโครงสรางพื้นฐาน  SWOT Analysis สภาพปญหา ความสําคัญของ SMEs  
บนหวงโซอุปทาน  และแนวโนมของธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ดังนี้ 
 1 )   หน ว ย ง า น ขอ ง รั ฐ ค ว รมี ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป ด ร า น อ าห า รป ร ะ เ ภทแฟ รน ไ ซส 
ในตางประเทศ เนื่องจากในเมืองใหญในตางประเทศรานอาหารไทยข้ึนเปนอันดับหนึ่ง 
 2)  ควรวางนโยบายและกลยุทธใหชัดเจนวาจะวางยุทธศาสตรสงเสริมโดยเนน marketing 
management หรือ investment management ซึ่งการวางยุทธศาสตรที่ชัดเจนจะทําใหรานอาหารไทยใน
ตางประเทศพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว 
 3)  ในสวนของรานอาหารไทยในตางประเทศ ผูประกอบการควรรวมกลุมกันเปนชมรม สมาคม 
ห รื อ  Cluster เ พื่ อ ร ว ม กั น ซ้ื อ วั ต ถุ ดิ บ ใ น ป ริ ม าณม า ก  ซึ่ ง จ ะ ช ว ย ล ด ต น ทุ น ก า ร ป ร ะ ก อบ 
ธุรกิจได 
 
10. ตัวอยางโครงการในธุรกิจภัตตาคารและรานอาหาร 
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 1) โครงการ บริหารธุรกิจรานอาหารไทยในทศวรรษหนา (Managing the Thai restaurant 
for the coming decade)    
 2) หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบัน เปนที่ทราบดีวา อาหารไทย ไดรับความนิยมอยางมากไมเพียงแตกลุมลูกคาชาวไทย  
แตรวมไปถึงในกลุมลูกคาในตางประเทศ อยางไรก็ตามการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ ก็ไมใชเร่ือง
งาย โดยเฉพาะรานอาหารที่ไปเปดในตางประเทศ จากการศึกษาถึงปญหาของรานอาหารไทยทั่วไป พบวา 
อุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของผูประกอบการรานอาหารไทย คือ ระบบความคิดที่ยังไมเปนระบบ  
หรือความคิดแบบ Systematic Thinking  ขาดเร่ืองวิสัยทัศนที่ชัดเจน  ไมมีการวางแผนใหเกิดความสมดุล
ในการบริหารจัดการ  ดังนั้น เร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจรานอาหารไทย จึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งและมี
สวนชวยใหผูประกอบการสามารถแขงขันไดในกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน  
 3) วัตถุประสงค 
 3.1) ถายทอดองคความรูเร่ืองการบริหารจัดการธุรกิจรานอาหารไทย ที่เปนประโยชนและทันสมัย
ตอการนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม 
 3.2) ผูประกอบการสามารถคิดและบริหารธุรกิจรานอาหารไทยของตนไดอยางเปนระบบ  
 3.3) สรางความเขมแข็งใหกับ  SMEs ไทย   ดวยการสรางเครือขายทางธุรกิจของผูเขาอบรม 
 4) ขอบเขตการดําเนินงาน/กลุมเปาหมาย 
 4.1) กลุม SMEs เปาหมายในธุรกิจรานอาหารไทย โดยเฉพาะ ผูประกอบการธุรกิจรานอาหารไทย
ในตางประเทศ 
 4.2)  คนรุนใหมที่ตองการเปนเจาของกิจการรานอาหารไทยที่ประสบความสําเร็จ 
 4.3)  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการบริหารจัดการสมัยใหมรวมทั้งส้ิน ในแตละรุน 
ประมาณ 80 คน  
 5) วิธีการดําเนินการ 
 5.1) ทําการออกแบบและเตรียมเนื้อหาที่จะจัดอบรม โดยแบงออกเปน Modules ตางๆ โดยในแตละ 
Modules ใหทาง สสว. ประสานงานเพื่อหาวิทยากรที่มีความเหมาะสมมาบรรยาย โดย Modules ที่ควรมี คือ เร่ือง
การบริหารจัดการเงินทุน (Financial Management) ซึ่งเนนการสรางมูลคาใหกับกิจการ กลยุทธการใหบริการ
ลูกคา การสรางมูลคาใหกับสินคา การเพิ่มคาEVAและการวิเคราะหธุรกิจดวยแบบจําลองตางๆ เชน BSC 
(Balance Score Card) เปนตน 
 5.2) หลังจากที่มีการบรรยายในสวนของทฤษฎีแลว ควรมี Module/Case study ที่จะฝกฝนแนวคิด
ตางๆ ใหออกมาเปนรูปธรรม มีการตอยอดองคความรู 
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  6) กรอบระยะเวลาดําเนินงาน  
เดือนที ่ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

1. จัดเตรียมเนื้อหาและเชิญผูบรรยาย      
2.ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัคร      
3.จัดอบรมการบริหารจัดการในแตละ 
Modules 

     

4.ประเมินผลของโครงการ      
 
 7) งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
  คาใชจายทั้งส้ิน สําหรับผูเขารวมโครงการ 80 คน เทากับ 100,000 บาท  

 
 
 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานธุรกิจรานอาหาร

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

เกษตรกร/ผูผลิตวัตถุดิบ
ในธรุกิจภัตตาคารและ

รานอาหาร

เกษตรกร/ผูผลิตวัตถุดิบ
ในธรุกิจภัตตาคารและ

รานอาหาร

โรงเรียนและสถาบันเกี่ยวกับการ
ประกอบธรุกิจภัตตาคารและ

รานอาหาร

โรงเรียนและสถาบันเก่ียวกับการ
ประกอบธรุกิจภัตตาคารและ

รานอาหาร

ผูคาสงและ
คาปลีก

ผูคาสงและ
คาปลีก

บุคคลากรดานธรุกิจ
ภัตตาคารและรานอาหาร

บุคคลากรดานธรุกิจ
ภัตตาคารและรานอาหาร

ธุรกิจ
ภัตตาคารและ
รานอาหาร

ธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรม ฟูดสเซ็นเตอร
หางสรรพสินคา

ฟูดสเซ็นเตอร
หางสรรพสินคา ธุรกิจจัดเลี้ยงธุรกิจจัดเลี้ยงธุรกิจการ

ทองเท่ียว

ธุรกิจการ
ทองเท่ียว

ผูบริโภคผูบริโภค

฿

 
 

 พัฒนาดานการติดตอส่ือสารพัฒนาดานการติดตอส่ือสาร  
  ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจรานอาหารยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจรานอาหาร

 คุณภาพการใหบริการคุณภาพการใหบริการ  ตลอดจนหลักการบริหารสมัยใหมตลอดจนหลักการบริหารสมัยใหม

รานอาหารรานอาหารรานอาหารยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

พฒันาปจจัยพืน้ฐานพฒันาปจจัยพืน้ฐาน
ของธุรกิจรานอาหารของธุรกิจรานอาหาร

• สงเสริมทางดานการเงิน 
• ปรับปรุงและพฒันากฎระเบียบ
• การสราง Cluster

การเพิม่ผลิตภาพและการเพิม่ผลิตภาพและ
ขีดความสามารถในการทําธุรกิจฯขีดความสามารถในการทําธุรกิจฯ
• ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
• สงเสริมดานการตลาด

การพฒันาผูประกอบการการพฒันาผูประกอบการ 
• การเพิ่มขดีความสามารถ ความรู 
และทักษะ
• การสรางจิตสํานึก และธรรมาภิบาล

• พัฒนาดานการติดตอสือ่สาร  คุณภาพการ
ใหบริการ  ตลอดจน  หลักการบริหาร
สมัยใหม 
• สงเสริมระบบธรรมาภิบาล 

• พัฒนาผลติภัณฑ/บริการใหมีเอกลกัษณ
• การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
• สงเสริมเปดภัตตาคาร/รานอาหารไทยใน 
ตปท.รูปแบบแฟรนไชส
• การจัดทํา Website

• สงเสริมและสนับสนุนแหลงเงินทุน
• พัฒนาระบบสถาบันและกฎหมาย
• สรางเครือขายรานอาหาร
• จัดตั้ง Referral Center 

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 

  ดร . สมศักด์ิ  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ
เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 
SMEs รายสาขา 
  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ธนาคารกสิกรไทย 
  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) 
  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 
2551 
  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545   
  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เส ริมการลง ทุนแห งประ เทศไทย  (BOI) 
http://www.boi.go.th 
  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  
http://www.ieat.go.th 
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