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ธุรกิจรานอาหารควรรบัมืออยางไร 

กับการเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมและเทคโนโลยีดานการทองเที่ยว 

ในป 2561 ที่ผานมา ภาคการทองเที่ยวของประเทศยังคงเติบโตไดตอเนื่อง แมจะมีการชะลอตัวลงบาง

ในชวงไตรมาสที่สามจากการหดตัวของนักทองเที่ยวจีนเนื่องจากเหตุการณเรือลมที่ จ.ภูเก็ต มีจํานวนนักทองเที่ยว

ตางชาติ 38.27 ลานคน ขยายตัวจากปกอน 7.54% กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว 2.0 ลานลานบาท ขยายตัว 

9.63% แสดงถึงการเติบโตในเชิงคุณภาพ และในป 2562 คาดวาจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติจะเพ่ิมขึ้นเปน 41.1 

ลานคน ขยายตัว 7.5% ในขณะที่รายไดในสวนนี้จะเพ่ิมขึ้นถึง 10% หรือเทากับ 2.29 ลานลานบาท  

และในชวง 4-5 ปที่ผานมา พบวาแนวโนมดานการทองเท่ียวของโลกและของไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป

คอนขางมาก ท้ังในดานพฤติกรรมในการทองเที่ยวรวมทั้งพฤติกรรมการใชจายของนักทองเที่ยว ท่ีสวนหนึ่งเปนผล

มาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดานขอมูลขาวสารและทางดานการเงิน  

พฤติกรรมการใชบริการทองเที่ยวที่เปลี่ยนรูปแบบจาก Offline มาสู Online โดยผานธุรกิจตัวกลางซึ่ง

สวนใหญเปนธุรกิจบริษัททัวร หรือ Travel Agent ของตางชาติที่เปนตัวกลางประสานกับผูประกอบการดาน

ทองเท่ียวในประเทศปลายทาง ไดปรับตัวจาก Offline มาสู Online มากยิ่งข้ึน ทําใหเกิดธุรกิจในรูปแบบ Online 

Travel Agencies (OTAs) เชน Expedia, Booking.com, Agoda หรือ Traveloka ซึ่งนอกจากจะใหบรกิารจอง

ตั๋วเครื่องบินและที่พักแลว ยังใหบริการขอมูลหรือการจองบริการอื่น ๆ เชน รานอาหารและเครื่องดื่ม สถานที่

ทองเที่ยว รวมถึงการเดินทางภายในพ้ืนท่ี ซึ่งบริการเหลานี้ นอกจากจะชวยในเรื่องการวางแผนการเดินทางดวย

ตนเองแลว ยังชวยในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพการใหบริการ ผานทางรีวิวตางๆ เพื่อจัดทริปทองเที่ยวที่

เหมาะสมกับตนเองไดดีท่ีสุด  

จากที่กลาวมาขางตน สอดคลองกับแนวโนมพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในประเทศไทย ที่สวนใหญจะเปนการเดินทางและเขาพักตามลําพัง หรือ กลุม F.I.T (Free Individual 

Traveler) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยจากขอมูลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในชวง ม.ค. - มิ.ย. ป 2561 พบวา

จํานวนนักทองเที่ยวกลุมนี ้มีสัดสวนประมาณ 67% ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติท้ังหมดและยังมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้พฤติกรรมการใชจายของนักทองเที่ยวท้ัง 2 กลุมยังความแตกตางกัน คือนักทองเที่ยวที่

เดินทางมาเปนกลุมหรือกรุปทัวร (Group Individual Travelers : G.I.T) จะมีสัดสวนใชจายเพื่อการชอปปงมาก

ที่สุดคือ 31.6% รองลงมาคือดานท่ีพักและดานอาหาร (22.4% และ 18.7%) ในขณะนักทองเที่ยวที่ไมใชกลุมทัวร 

(Non - Group Tour) หรือ FIT จะมีสัดสวนใชจายดานที่พักมากที่สุดคอื 30.3% ในขณะที่สัดสวนการใชจายดานช

อปปงและดานอาหาร ใกลเคียงกัน คือ 22.2% และ 21.7% 
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จากภาพ อาจกลาวไดวา

นักทองเที่ยวกลุม FIT จะมีการใชจาย

ที่คอนขางหลากหลายมากกวากลุม

ทัวร ทําใหรายไดจากการทองเท่ียว

กระจายไปยังธุรกิจทองเที่ยวสาขา

ตางๆ ไดดีกวาและหากมองในดาน

พ้ืนที่  ก็น าจะมีส วนช วย ให มี กา ร

กระจายรายไดไปยังแหลงทองเที่ยวใน

จังหวัด เมืองรองตางๆ ไดดียิ่งข้ึนดวย 

นอกเหนือจากพฤติกรรม

และความตองการของนักทองเที่ยว

แลว เทคโนโลยี  Mobile Payment 

ห รื อ ร ะ บ บ ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น แ บ บ 

Electronic Payment System อยางเชน Alipay ,WeChat pay ซึ่งเปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวจีน หรือกระเปา

สตางคดิจิทัล (Digital Wallet) ซึ่งทําใหนักทองเท่ียวสามารถใชแอพพลิเคชั่นบนมือถือในการจายเงินคาสินคาและ

บริการไดทันที โดยไมจําเปนตองพกเงนิสดจํานวนมาก 

 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ชอปปง 
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ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย แสดงถึงมูลคาในการชําระคาสินคาและบริการผานชองทางชําระเงิน

ประเภทตางๆ ที่ออกโดยผูใหบริการจากตางประเทศ เปนท่ีนาสังเกตวาการชําระดวย e-money มีการเติบโตอยาง

กาวกระโดดตั้งแตป 2560 เปนตนมาและมีสัดสวนตอธุรกรรมรวมมากขึ้น สอดคลองกับการรุกทําตลาดของผู

ใหบริการจากตางชาติ โดยเฉพาะ Alipay ในชวงปลายป 2559 โดยลาสุดท่ียอดธุรกรรมการใชจายผาน Alipay 

ในไทยสูงเปนอันดับหนึ่งในอาเซียนและอันดับท่ี 2 ของเอเชีย ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ททท. ยังไดลงนามความรวมมือกับ

บริษัท Alipay (Hangzhou) Information Technology เพ่ือสรางความรวมมือเชิงกลยุทธในระยะยาว ซึ่งจะนําไปสู

แนวทางในการอํานวยความสะดวกและดึงนักทองเที่ยวคุณภาพจากจีนเขาไทย และกระตุนใหเกิดการใชจายเงนิใน

ประเทศไทยมากขึ้น 

จากเทรนดท่ีเกิดข้ึนรวมถึงปจจัยตางๆ สงผลตอความตองการของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงและมีความ

หลากหลายมากขึ้น ซึ่งยอมสงผลกระทบตอการทําธุรกิจของ SMEs อยางหลีกเลี่ยงไมได ผูประกอบการจึงควรปรับ

วิธีการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเทรนดที่เปลี่ยนไป เพื่อที่จะควาโอกาสในการเจาะกลุมลูกคานักทองเที่ยวทางเลือก

อ่ืนๆ หากเกิดปญหานักทองเที่ยวหลักชะลอตัวลง อยางในกรณีของนักทองเที่ยวชาวจีน เปนตน 

ในสวนของภาพรวมธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบทบาทสวนใหญเปนของ SMEs ทั้งในดาน

จํานวน การจางงาน และ GDP ซึ่งมีสัดสวนกวา 99% ของ GDP รวมในสาขาบริการน้ีทั้งหมด โดยในป 2561 ที่ผาน

มาพบวามีมูลคา GDP เทากับ 731,875 ลานบาท ขยายตัวประมาณ 12% (ณ ราคาปจจุบัน) ซึ่งสอดคลองกับการ

ขยายตัว 9.63% ของคาใชจายโดยเฉลี่ยของนักทองเที่ยวตางชาติในปเดียวกัน และจากการวิเคราะหรวมกับขอมูลของ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวารายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติในหมวดอาหารและเครื่องดื่มคิดเปนสัดสวน

ตอ GDP SME ในธุรกิจบริการดานอาหารประมาณ 22-24% และสัดสวนดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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ในขณะที่ดานจํานวนและการจางงาน พบวาในป 2560 มี SMEs ธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม 

จํานวน 329,600 กิจการ คิดเปน 10.8% ของจํานวน SMEs รวม โดยมีการจางงานจํานวน 955,364 คน หรือ 7.9% 

ของจํานวนการจางงานรวมของ SMEs ขยายตัวจากปกอน 0.4% และ 1.6% ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาแยกตามกลุม

จังหวัดเมืองหลักและจังหวัดเมืองรองดานการทองเที่ยว พบวาธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่มในกลุมจังหวัด

เมืองหลัก (22 จังหวัด) มีการขยายตัวโดยเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาในกลุมจังหวัดเมืองรอง ซึ่งจากภาพเปนการ

เปรียบเทียบการเติบโตในดานจํานวน การจางงาน และผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) 

เรียงตามจังหวัดที่มีจํานวน SMEs ในธุรกิจนี้มากท่ีสุด โดยแยกเปนจังหวัดเมืองหลัก ไดแก กรุงเทพฯ มจีํานวน 55,098 

กิจการ รองลงมาคือ 0ชลบุรี มีจํานวน 13,513 กิจการ และเชียงใหม มีจํานวน 12,663 กิจการ สวนจังหวัดเมืองรอง 

ไดแก เชียงราย มีจํานวน 6,992 กิจการ รองลงมาคือนครศรีธรรมราช มีจํานวน 6,000 กิจการ และอุบลราชธานี         

มีจํานวน 5,519 กิจการ 

 การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและเทคโนโลยีดานการทองเที่ยว ที่ไดกลาวมาแลวนั้นไมเพียงสงผลตอ

พฤติกรรมนักทองเที่ยวตางชาติเทานั้น แตยังสงผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวคนไทยซึ่งยังคงเปนแหลงรายไดหลัก

ของธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่มเชนเดียวกัน ดังนั้น SMEs จึงควรปรับเปลี่ยนวิธีในการดําเนินธุรกิจเพ่ือ

รองรับความเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

- การปรับปรุงเมนูอาหารและสรางเอกลักษณของตนเอง เนื่องจากการเขาถึงขอมูลขาวสารใน

ปจจุบัน ทําไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการตัดสินใจเลือกรานอาหารยอมเปนสวนหนึ่งของการ

วางแผนทองเที่ยวดวย นักทองเที่ยวจะหาขอมูลรานอาหารที่ลวงหนาผานทางเว็บไซต หรือ

แอพพลิเคชั่นตางๆ ซึ่งการปรับเมนูอาหารใหมีความแปลกใหมอยูเสมอ โดยอาจจะเปนเมนูที่คิดคน

ขึ้นมาใหม หรือเปนการนําวัตถุดิบที่มีเฉพาะในทองถ่ินนั้นผสมลงไป เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ เพราะ

นักทองเที่ยวเองบอยครั้งที่เลือกรานอาหารที่แตกตางมากกวารสชาติ 

- นําเทคโนโลยีมาใชกับธุรกิจ ไมวาจะเปนการลงโฆษณาผานทางเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น รวมท้ัง

โซเชียลมีเดียตางๆ หรือการใชบริการตัวกลางที่เปน OTAs เพ่ือเพิ่มการเขาถึงกลุมลูกคาโดยตอง

แลกกับตนทุนที่เพ่ิมข้ึนจากคาธรรมเนียมในการใชบริการตัวกลางเหลานี้ดวย  

- ระบบการชําระเงินแบบ Electronic Payment System นอกเหนือจากบริการรับชําระผาน 

Mobile payment และ QR code เพ่ือเพ่ิมความสะดวกยิ่งขึ้นใหกับนักทองเท่ียวที่ไมตองพกเงิน

สด หรือแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย พบวาการชําระคาสินคาและ

บริการ ณ จุดขายผานผูใหบริการรับชําระเงินในไทยดวยเงินอิเล็กทรอนิกส (e-money) มีสัดสวน

ตอธุรกรรมการรับชําระเงินผานบัตรอิเล็กทรอนิกสและเงินอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศทั้งหมด 

เพ่ิมขึ้นเกือบเทาตัว โดยในชวง ม.ค. - ก.ย. 61 มีสัดสวนมูลคาเทากับ 12% จาก 6% ในป 2560 

และสัดสวนปริมาณธุรกรรมเทากับ 27% จาก 17% ในปกอน 
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ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงเทรนดทางการทองเที่ยวดังกลาว จะเปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงของ SMEs 

ในธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากทําใหธุรกิจเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมใหมๆ ไดงายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งรานอาหารที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดเมืองรอง แตในการปรบัเปลี่ยนเพ่ือรองรับก็มีตนทุนเพิ่มข้ึนเชนกัน ผูประกอบการ

จึงควรศึกษาผลได ผลเสีย และความคุมคาในการลงทุนอยางรอบคอบเสียกอน 

****************************************************************************************************** 

ณัฏฐกฤติ นิธิประภา 

สวนติดตามและวิเคราะหสถานการณ 

ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 


