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 ธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบนัมีทิศทางที่เติบโตมากขึน้ซึ่งศนูย์วิจยักสกิรไทยได้เผยข้อมลูมลูค่าของตลาดโดยรวม
ของธุรกิจอาหารของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ราว 4.37- 4.41 แสนล้านบาทโดยแบ่งสดัส่วนได้ 3 ประเภทคือ 
ร้านอาหารรายใหญ่ที่มีสาขา มีสดัสว่นอยูท่ี่ 27% ร้านอาหารของเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและเลก็ที่ไมม่ีสาขา มีสดัสว่นอยู่
ที ่32% และร้านอาหารข้างทางที่มีหน้าร้าน มีสดัสว่นอยูท่ี่ 41% ซึง่ทัง้หมดมีเปอร์เซนต์การเติบโตกว่าปีก่อนประมาณ 1.4 
– 2.4%   

ถึงแม้วา่จะมีอตัราการเติบโตที่ดีขึน้แตก็่ยงัมีอปุสรรคหลายอย่าง ที่ท าให้ธุรกิจร้านอาหารไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างราบร่ืน ซึ่งมาจาก 3 ตวัแปรส าคญัคือ ตวัแปรที่หนึ่ง ต้นทนุที่สงูขึน้จาก การปรับขึน้ของอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า ราคา
วตัถดุิบประเภทของสด  ราคาคา่เช่าสถานประกอบการ  ตวัแปรที่สอง ความต้องการของผู้บริโภคมีความซบัซ้อนมากขึน้ 
คู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกันมีจ านวนมากขึน้ และตวัแปรที่สาม แนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
สง่ผลตอ่ธุรกิจร้านอาหารปรับตวัไมท่นั  

ดงันัน้ การท่ีท าให้ธุรกิจร้านอาหารสามารถอยู่รอดได้ในตลาดที่มีการแข่งขนัสงูนัน้จะต้องมีแนวทางการจดัการ
หลกั ๆ อยู ่3 แนวทางคือ 

1. แนวทางการเพิ่มคณุคา่ให้กบัสนิค้าและบริการ เป็นแนวทางที่จะท าให้ลกูค้ามีความสนใจอยากซือ้สินค้าและ
บริการของเรามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบบรรจุภณัฑ์ของสินค้าให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ ดนู่าสนใจและสามารถ
ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ การใช้เร่ืองเลา่ที่เก่ียวข้องกบั แหลง่วตัถดุิบที่ถกูคดัสรรน ามาใช้ผลิตสินค้า กรรมวิธีการผลิต
สนิค้าที่พิถีพิถนั ใสใ่จคณุภาพ รวมไปถึงการยกเร่ืองความเช่ือ ความศรัทธาและการอ้างอิงถึงประวตัิศาสตร์ 

2. แนวทางการบริหารธุรกิจร้านอาหารให้มีความยืดหยุ่น เป็นการปรับเร่ืองบริหารจดัการทรัพยากรในองค์กรไม่
ว่าจะเป็นพนักงานที่จะต้องมีความสามารถในการท างานได้หลากหลาย  การก าหนดเวลาท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ การปรับเปลี่ยนวตัถุดิบประเภทของสดตามฤดกูาลที่ใช้ในการท าอาหาร และการปรับเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ที่
สามารถรักษาความสดของอาหารได้นานขึน้เมื่อต้องมีการขนสง่ 

3. แนวทางการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เป็นการเลอืกใช้ช่องทางการขายและจดัจ าหนา่ยสนิค้าผา่นสือ่ดิจิทลั 
ซึง่ถ้ามองในสว่นของช่องทางการขาย แล้วจะพบว่าเป็นการขายสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์  การขายสินค้าผ่านเว็บไซด์ 
หรือผา่นแอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ์มือถือ ในขณะที่การจดัจ าหน่ายสินค้าก็จะมีการน า food delivery application มาเป็น
เคร่ืองมือในการรับออเดอร์และจดัสง่สนิค้า 

ถ้าพิจารณาเร่ืองการขายและการจัดจ าหน่ายในธุรกิจร้านอาหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลัผ่าน food delivery 
application แล้วจะพบวา่ เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มได้ทันทีผา่นแอปพลิเคชัน่ และมี
การจดัสง่สนิค้าโดย partner (ผู้จดัสง่) ไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีลกูค้าระบ ุโดยปัจจบุนัมีธุรกิจ food delivery application ใน

ประเทศไทยมีอยูห่ลายเจ้า ไมว่า่จะเป็น GrabFood  FoodPanda   LINEMAN  GET  ซึง่ทัง้หมดล้วนแตเ่ป็นธุรกิจการขาย
และจดัสง่อาหารและเคร่ืองดื่มแบบครบวงจร   

ดงันัน้แนวทางในการพิจารณาเลือก food delivery application ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนัน้
สามารถพิจารณาจากเกณฑ์ทัง้ 3 ด้านดงันี ้

1. ด้านคา่บริการ 
    คา่บริการสามารถมองได้ 2 มมุมองคือ มมุมองของธุรกิจร้านอาหารที่จะต้องพิจารณาถึงคา่ธรรมเนียมที่สงูถึง 

30% ของราคาขายอาหาร ที่จะต้องจ่ายให้กับผู้ประกอบการด้าน food delivery application ดงันัน้ธุรกิจร้านอาหาร
จะต้องมีการปรับปรุงเร่ืองต้นทนุการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มไม่ให้สงูกว่าคู่แข่งขนั  ในขณะที่มมุมองของลกูค้านัน้ food 
delivery application แต่ละเจ้าจะมีการคิดค่าบริการที่หลากหลายรูปแบบเช่น  GrabFood จะคิดตามระยะทาง 5 
กิโลเมตรแรกคิดราคา 10 บาทต่อกิโลเมตร ถัดไปบวกเพิ่ม 10 บาท Foodpanda จะคิด 40 บาททกุออเดอร์ และมี
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ในขณะท่ี LINEMAN จะคิดเร่ิมต้นท่ี 55 บาท และระยะทางทกุ 1 กิโลเมตร จะบวกคา่สง่ทกุ 9 บาท ซึง่จาก
ที่กลา่วมาทัง้หมดนัน้จะเห็นวา่เป็นการคิดค่าบริการที่ใช้เร่ืองระยะทางเป็นเกณฑ์ ดงันัน้ธุรกิจร้านอาหารควรจะพิจารณา
ถึงท าเลที่ตัง้ในการท าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมไ่กลจากแหลง่กลุม่ลกูค้ามากเกินไปและง่ายตอ่การจดัสง่สนิค้า 

2. เวลาการให้บริการ 
    food delivery application แตล่ะเจ้าสว่นใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง และมีระยะเวลาในการจดัสง่

อาหารและเคร่ืองดื่มไปยงัลกูค้าประมาณ 40-50 นาที ดงันัน้ธุรกิจร้านอาหารจะต้องค านงึพืน้ท่ีในการให้บริการกลุม่ลกูค้า
ของ food delivery application เจ้าไหนที่มี partner อยู่เป็นจ านวนมากก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านอาหารที่จะ
สามารถสง่สนิค้าได้เร็วหรือตรงตามเวลา  

3. จดุเดน่และจดุด้อย 
    food delivery application แตล่ะเจ้ามีจดุเดน่และจดุด้อยที่แตกตา่งกนั ธุรกิจร้านอาหารจึงจ าเป็นต้องมองไป

ที่จุดเด่นจุดด้อยของ food delivery application ในเร่ืองการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัไม่วา่จะเป็น 
การรีวิวอาหาร  การให้สว่นลด  จ านวนรายการอาหาร   ราคาอาหาร  ค่าสง่อาหาร และการช าระเงิน  ซึ่งถ้ามองในเร่ือง
จดุเดน่และจดุด้อยนัน้สามารถแยกแยะได้ดงันี ้

 
 จุดเด่น จุดด้อย 

การรีวิวอาหาร มีรายการรีวิวอาหารเป็นจ านวนมาก มีรายการรีวิวอาหารน้อยหรือไมม่ี 
การให้ส่วนลด มีการให้ส่วนลดไม่ถ่ีเกินไป และมูลค่า

สว่นลดพอประมาณ 
มีการให้ส่วนลดถ่ีเกินไป และมูลค่า
สว่นลดสงู 

จ านวนรายการอาหาร มีรายการให้เลอืกเยอะ มีรายการให้เลอืกน้อย 
ราคาอาหาร ราคากลางๆ ไมแ่พงและรวมภาษี ราคาแพง และไมร่วมภาษี 
ค่าส่งอาหาร ราคาไมแ่พง ราคาแพง 
การช าระเงนิ มี ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ที่

หลากหลาย 
มีทางเลอืกในการช าระเงินท่ีจ ากดั 
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 จุดเด่น จุดด้อย 

การรีวิวอาหาร มีรายการรีวิวอาหารเป็นจ านวนมาก มีรายการรีวิวอาหารน้อยหรือไมม่ี 
การให้ส่วนลด มีการให้ส่วนลดไม่ถ่ีเกินไป และมูลค่า

สว่นลดพอประมาณ 
มีการให้ส่วนลดถ่ีเกินไป และมูลค่า
สว่นลดสงู 

จ านวนรายการอาหาร มีรายการให้เลอืกเยอะ มีรายการให้เลอืกน้อย 
ราคาอาหาร ราคากลางๆ ไมแ่พงและรวมภาษี ราคาแพง และไมร่วมภาษี 
ค่าส่งอาหาร ราคาไมแ่พง ราคาแพง 
การช าระเงนิ มี ท า ง เ ลื อ ก ใ น ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ที่

หลากหลาย 
มีทางเลอืกในการช าระเงินท่ีจ ากดั 
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นอกจากการพิจารณาเลือก food delivery application แล้วผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจะต้องเข้าใจถึง
ปัจจยัอื่น ๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการธุรกิจด้วยเช่นกนั โดยปัจจยัที่ส าคญันัน้สามารถแบง่ได้ดงันี ้

1. พืน้ท่ีการให้บริการ 
    ปัจจบุนัผู้ให้บริการ food delivery สว่นใหญ่จะให้บริการในพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบรีุ, 

สมทุรปราการ, ปทมุธานี ) และมีแนวโน้มที่จะขยายพืน้ท่ีไปยงัตา่งจงัหวดั ตวัอยา่งเช่น LINEMAN ได้ขยายพืน้ที่ให้บริการ
ในจงัหวดัชลบรีุ ดงันัน้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ต่างจงัหวดัก็ควรจะพิจารณาถึงค่านิยม วิถีชีวิตของคนในพืน้ที่ 
เพราะคนในพืน้ท่ีสว่นใหญ่จะอยูใ่นชนบทนิยมท าอาหารทานเอง  

2. กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย   
    กลุม่ลกูค้าหลกัของผู้ให้บริการ food delivery สว่นใหญ่จะอยูใ่นช่วงอาย ุ20 – 40 ปี  ดงันัน้แนวโน้มการขยาย

ฐานกลุม่ลกูค้าไปยงักลุม่ที่มีอายมุากกว่า 40 ปีขึน้ไปก็มีมากขึน้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารควรจะให้
ความส าคญักบัลกูค้ากลุม่นีเ้พราะเป็นกลุม่ที่มีก าลงัทรัพย์และใสใ่จสขุภาพ 

    จากทัง้หมดที่กลา่วมานัน้ ท าให้เห็นว่า ทิศทางของธุรกิจร้านอาหารในโลกดิจิทลัยงัสามารถเติบโตได้อีกใน
อนาคตและยงัคงเปิดกว้างให้กบัผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้าไปเป็นผู้ขายในธุรกิจ food delivery application ซึ่งก่อนที่
จะเข้าไปร้านอาหารในโลกดิจิทลั ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาถึง ผู้ ให้บริการ food delivery แต่ละเจ้าว่ามีการคิด
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่สมเหตุสมผลหรือไม่และ มีจุดเด่น จุดด้อยในเร่ืองใด  รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เข้ามา
เก่ียวข้องไมว่า่จะเป็น คา่นิยม วิถีชีวิตในคนในพืน้ท่ี และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายที่มีความหลากหลาย 
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