
 

 

        
 

 
 
 
 
 

ปี 2559 มีผู้ประกอบการรายใหมเ่ข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารจ านวนมาก ประกอบกบัยงัมีกลุ่มทุนรายใหญ่ 
ทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ เข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้ประเภทอาหารและ
ร้านอาหารมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกนั สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารก็เป็นไปอย่าง
รุนแรง ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น น าเข้าแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ จากต่างประเทศ ปรับ
ภาพลกัษณ์แบรนด์ร้านอาหาร จดัโปรโมชัน่กระตุ้นการใช้บริการ เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบการจ านวนไม่น้อยท่ีไม่
ประสบความส าเร็จจนกระทัง่เลิกกิจการไป 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารยังคง
เป็นไปอย่างรุนแรงมากขึน้ โดยต้องจับตาตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ที่ตัวกลางให้บริการส่ัง
อาหารออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขีดความสามารถให้ร้านอาหารทั่ วไปสามารถแข่งขันกับเชน
ร้านอาหาร นอกจากนี ้ผู้ประกอบการ ทัง้เชนร้านอาหาร และร้านอาหารทั่ วไป เผชิญความท้าทายที่
แตกต่างกัน โดยยังคงต้องปรับกลยุทธ์อย่างเข้มข้นเพื่อแข่งขันช่วงชิงเม็ดเงินรับประทานอาหารนอก
บ้านในปี 2560 

  

 ความสะดวกในการสัง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้ช่องทางท่ีผู้ประกอบการพัฒนาขึน้เอง และตวักลาง
ให้บริการสัง่อาหารออนไลน์ ช่วยหนุนให้ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้จากบริการ Delivery เพ่ิมสงูขึน้ ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการจัดส่งอาหาร หรือ Delivery โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในปี 2560 
น่าจะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11-15 จากในปี 2559 สวนทางกับภาพรวม
ตลาดธุรกจิร้านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่า น่าจะเตบิโตเพียงร้อยละ 2-4 จากในปี 2559 

 การร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบัตวักลางให้บริการสัง่อาหารออนไลน์ ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถให้ร้านอาหารทัว่ไป
สามารถแข่งขันกับเชนร้านอาหาร โดยนอกจากการขยายฐานลูกค้า และการท าการตลาดแล้ว ร้านอาหาร
ทัว่ไปยงัสามารถเข้าถงึข้อมลูลกูค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วน าข้อมลูดงักลา่วมาท าการตลาด แข่งขนักบัเชน
ร้านอาหารที่มีการพฒันาช่องทางการสัง่อาหารทางออนไลน์เป็นของตนเอง 

 ในปี 2560 เชนร้านอาหาร และร้านอาหารทัว่ไป เผชิญความท้าทายท่ีแตกต่างกนั โดยการขยายสาขาของเชน
ร้านอาหาร น่าจะสง่ผลให้ลกูค้ามีแนวโน้มกระจายตวัใช้บริการสาขาใหม่ๆ ท่ีอาจส่งผลให้รายได้ของสาขาเดิม
ลดลง หรือเติบโตอย่างชะลอตวัลง ส าหรับร้านอาหารทัว่ไปส่วนใหญ่มีแนวโน้มเลือกเปิดร้านอาหารท่ีอยู่ใน
กระแสความนิยมตามกนั ความท้าทายจงึอยู่ท่ีการน าเสนออาหารประเภทใหม่ๆ  สูต่ลาดเป็นรายแรกๆ 

 

จบัตาปี’ 60 สัง่อาหารออนไลนห์นุนตลาด Delivery โตรอ้ยละ 11-15 
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ส่ังอาหารออนไลน์หนุนตลาด Delivery ปี’ 60 เตบิโตร้อยละ 11-15 
จับตา ร้านอาหารทั่วไปเป็นพันธมิตรกับตัวกลางให้บริการส่ังอาหารออนไลน์ แข่งขันกับเชนร้านอาหาร 

 ส่ังอาหารออนไลน์หนุนตลาด Delivery ปี’ 60 เติบโตร้อยละ 11-15 สวนทางภาพรวมธุรกิจ
ร้านอาหารที่เตบิโตเพียงร้อยละ 2-4 

รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจ ากัดด้านเวลา ต้องการความ
สะดวกสบาย รวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรท่ีติดขัด ส่งผลให้ผู้คนมีแนวโน้มเลือกใช้บริการจัดส่งอาหาร 
(Delivery) เพ่ิมมากขึน้ ประกอบกบัการใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่กระจุกตวัเฉพาะช่วงกลางวนั ช่วงเย็น และ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ ทัง้เชนร้านอาหาร และร้านอาหารทัว่ไป จึงหันมาให้ความส าคญักับการสร้างรายได้เพ่ิมเติมจาก
บริการ Delivery ด้วยการกระตุ้นการสัง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ทัง้ผ่าน
ช่องทางท่ีผู้ประกอบการพฒันาขึน้เอง และผ่านตวักลาง
ให้บริการสัง่อาหารออนไลน์ น่าจะช่วยหนุนให้เกิดการ
สั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ และช่วย
หนุนให้ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้จากบริการ Delivery 
เพ่ิมสงูขึน้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการ
จัดส่งอาหาร หรือ Delivery โดยผู้ประกอบการ
ร้านอาหารในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 26,000-27,000 
ล้านบาท เตบิโตร้อยละ 11-15 จากในปี 2559 โดย
การเตบิโตอย่างโดดเด่นของตลาดบริการ Delivery 
ในปี 2560 สวนทางกับภาพรวมตลาดธุรกิจ
ร้านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่า น่าจะเติบโตเพียง
ร้อยละ 2-4 จากในปี 2559 

 จับตา ร้านอาหารทั่ วไปเป็นพันธมิตรกับตัวกลางให้บริการส่ังอาหารออนไลน์  เพิ่ มขีด
ความสามารถแข่งขันกับเชนร้านอาหาร 

ในปี 2560 นี ้ผู้ประกอบการ ทัง้เชนร้านอาหาร และร้านอาหารทัว่ไป น่าจะหันมาให้ความส าคญักับการ
สร้างรายได้เพ่ิมเติมจากบริการ Delivery ด้วยการกระตุ้นให้ลกูค้าสัง่อาหารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเข้มข้น โดย
เชนร้านอาหารที่มีการพฒันาช่องทางการสัง่อาหารทางออนไลน์เป็นของตนเอง ได้ร่วมมือเป็นพนัธมิตรกบัตวักลาง
ให้บริการสั่งอาหารออนไลน์เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม เชน
ร้านอาหารก็มีต้นทนุคา่คอมมิสชัน่ท่ีต้องจ่ายให้ตวักลางให้บริการสัง่อาหารออนไลน์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมอง
ว่า ความท้าทายของเชนร้านอาหารน่าจะอยู่ที่การสร้างความสมดุลระหว่างการกระตุ้นให้ลูกค้าใช้
บริการส่ังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ที่พัฒนาขึน้เอง และตัวกลางให้บริการส่ังอาหารออนไลน์ 

* เฉพาะการจดัสง่อาหารโดยผู้ประกอบการร้านอาหาร ไม่ครอบคลมุ
ถึงการจดัสง่อาหารโดยผู้ประกอบการกลุม่ที่ไมมี่หน้าร้านอาหาร 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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ส าหรับร้านอาหารทัว่ไปท่ีไม่มีช่องทางการสัง่อาหารทางออนไลน์เป็นของตนเอง ส่วนใหญ่จะร่วมมือเป็น
พันธมิตรกับตัวกลางให้บริการสั่งอาหารออนไลน์  เพ่ือขยายฐานลูกค้า และท าการตลาดร่วมกัน ส่งผลให้
ร้านอาหารทัว่ไปมีรายได้จากบริการ Delivery เพ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ร้านอาหารในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
และจงัหวดัท่องเท่ียวหลกั ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีตวักลางให้บริการสัง่อาหารออนไลน์ให้บริการครอบคลมุ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าตลาด
บริการ Delivery โดยร้านอาหารทั่ วไปน่าจะ
ขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยมีอัตราการเติบโตไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 12 ต่อปี ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่า
ตลาดบริการ Delivery โดยร้านอาหารทั่วไปในปี 
2560 คิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าตลาดบริการ 
Delivery โดยรวม เพ่ิมสูงขึน้จากในปี 2557 ท่ีคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดบริการ 
Delivery โดยรวม  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การร่วมมือ
เป็นพันธมิตรกับตัวกลางให้บริการส่ังอาหาร
ออนไล น์  ช่ ว ย เพิ่ ม ขี ดคว ามสามารถ ใ ห้
ร้านอาหารทั่วไปแข่งขันกับเชนร้านอาหาร โดยนอกจากการขยายฐานลูกค้า และการท าการตลาดแล้ว 
ร้านอาหารทั่ วไปยังสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลของลูกค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการตลาดกระตุ้นการใช้บริการ Delivery ส าหรับลูกค้า แข่งขันกับ
เชนร้านอาหารที่มีการพัฒนาช่องทางการส่ังอาหารทางออนไลน์เป็นของตนเอง นอกจากนี ้ร้านอาหาร
ทั่วไปยังสามารถเพ่ิมรายได้จากบริการ Delivery ด้วยการร่วมมือกับตวักลางให้บริการสัง่อาหารออนไลน์จัด
โปรโมชัน่ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิง โปรโมชัน่เก่ียวกบัค่าบริการจดัส่ง เพ่ือกระตุ้นการสัง่อาหารจากลกูค้ากลุ่มท่ี
มองวา่การสัง่อาหารผ่านตวักลางให้บริการสัง่อาหารออนไลน์มีคา่บริการจดัสง่ระดบัสงู 

ปี’60 ธุรกจิร้านอาหารเผชญิความท้าทาย ยังต้องปรับกลยุทธ์ชงิเม็ดเงนิรับประทานอาหารนอกบ้าน 
ในปี 2560 ผู้ประกอบการ ทัง้เชนร้านอาหาร และร้านอาหารทัว่ไป เผชิญความท้าทายท่ีแตกต่างกนั โดย

ยงัคงต้องปรับกลยทุธ์อย่างเข้มข้นเพ่ือแข่งขนัช่วงชิงเมด็เงินรับประทานอาหารนอกบ้านท่ีเติบโตเพียงเลก็น้อย 

ส าหรับเชนร้านอาหารยังคงขยายสาขาอย่างระมดัระวงัในปี 2560 โดยเลือกแบรนด์ร้านอาหารอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับท าเลศักยภาพ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การขยายสาขาน่าจะส่งผลให้เชน
ร้านอาหารสามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้ อย่างไรก็
ตาม การขยายสาขาไปสู่พืน้ที่ ต่างๆ ของเชนร้านอาหาร น่าจะส่งผลให้ลูกค้ามีแนวโน้มกระจายตัวใช้
บริการสาขาใหม่ๆ ที่อาจส่งผลให้รายได้ของสาขาเดิมลดลง หรือเตบิโตอย่างชะลอตัวลง 

ประกอบกบัเชนร้านอาหารให้ความส าคญักบัการขยายสาขาแบรนด์ร้านอาหารระดบักลางเพ่ือเจาะตลาด
ลูกค้ากลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มแมส ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารต่อคนยังไม่สูงมากนัก จึงส่งผลให้รายได้
เฉลี่ยตอ่สาขาของเชนร้านอาหารยงัไมส่ามารถเพ่ิมสงูขึน้ได้ สอดคล้องกบัข้อมลูของเชนร้านอาหารท่ีเป็นบริษัทจด

* เฉพาะการจดัสง่อาหารโดยผู้ประกอบการร้านอาหาร ไม่ครอบคลมุ
ถึงการจดัสง่อาหารโดยผู้ประกอบการกลุม่ที่ไมมี่หน้าร้านอาหาร 

ที่มา: ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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เชนร้านอาหาร ร้านอาหารทั่วไป

สัดส่วนมูลค่าตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) 

  ,000 ล้านบาท 6,000 ล้านบาท

  ,800 ล้านบาท (+6%) 6,700 ล้านบาท (+12%)

 5,800 ล้านบาท (+7%) 7,700 ล้านบาท (+15%)

 7,300-18,000 ล้านบาท
(+9-14%)

8,700-9,000 ล้านบาท
(+13-17%)



  

 

4 CURRENT ISSUE 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจ านวน
สาขาเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองในระยะท่ีผ่านมา แต่รายได้
เฉลี่ยตอ่สาขายงัไมส่ามารถเพ่ิมสงูขึน้ได้อย่างโดดเดน่ 

ดังนัน้ ความท้าทายในการขยายสาขาของเชน
ร้านอาหารในปี 2560 จงึอยู่ที่การกระตุ้นยอดขายของ
สาขาใหม่เพื่อให้สามารถถึงจุดคุ้มทุน ควบคู่กับการ
รักษาระดับการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม 
เพื่อให้ยอดขายแต่ละแบรนด์ร้านอาหารเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงมีรายได้เฉล่ียต่อสาขา
ของแต่ละแบรนด์ร้านอาหารเพิ่มสูงขึน้ ในภาวะที่ มี
เชนร้านอาหารรายใหม่ๆ ที่เป็นกลุ่มทุนรายใหญ่เข้า
มาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด โดยเชนร้านอาหารยังคงต้อง
ตรึงราคาอาหารไว้ แล้วหันมาตัง้เป้าหมายด้านการเพ่ิม
รายได้จากการน าเสนอเมนูอาหารใหม่ๆ ควบคู่กับการจัดโปรโมชั่น เพ่ือกระตุ้ นให้ ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการ
รับประทานอาหารตอ่คนเพ่ิมสงูขึน้ 

ส าหรับร้านอาหารทัว่ไปสว่นใหญ่มีแนวโน้มเลือกเปิดร้านอาหารท่ีอยู่ในกระแสความนิยมตามกนั ในท าเล
เดียวกัน โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าสู่ตลาดรายแรกๆ และร้านอาหารติดตลาดแล้ว ย่อมมีความได้เปรียบในการ
แข่งขนัท่ีสงูกว่า ในขณะท่ีผู้ประกอบการท่ีเข้าสู่ตลาดรายหลังๆ ต้องอาศยัการจดัโปรโมชั่นดงึดดูลูกค้า ส่งผลให้ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารทั่วไปในปี 2560 อยู่ที่การ
น าเสนออาหารประเภทใหม่ๆ สู่ตลาดเป็นรายแรกๆ ในท าเลที่การแข่งขันยังไม่รุนแรง เพื่อคว้าโอกาส
ในการเจาะลูกค้ากลุ่มที่นิยมทดลองใช้บริการร้านอาหารใหม่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมูลต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 

* รวบรวมจากรายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มเชนร้านอาหารที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ านวน 5 ราย  

ที่มา: รวบรวมโดย ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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จ านวนสาขา
รายได้เฉลี่ยต่อสาขา

รายได้เฉลี่ยต่อสาขา
 ล้านบาท 

จ านวนสาขา และรายได้เฉลี่ยต่อสาขา
ของเชนร้านอาหารในประเทศไทย 

จ านวนสาขา
 สาขา 


