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ttb analytics คาดธุรกิจร้านอาหารปี 2565 ยังโตได้ 5.4% ในบริบทท่ีต่างกันตามขนาดธุรกิจ 

ท่ามกลางพฤติกรรมการบริโภคและก าลังซ้ือท่ีเปลี่ยนไป  

 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินแนวโน้มธรุกิจร้านอาหารปี 2565 พลิกฟ้ืน 5.4% ใน

บริบทท่ีต่างกันตามขนาดธรุกิจ หลังหดตัวจากสถานการณ์โควิดต่อเน่ือง 2 ปี คาดแนวโน้มจากการปรับตัว

ของภาคประชาชนกลับมาด าเนินชีวิตใกล้เคียงปกติ แต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหันมาใช้แพลตฟอร์มเดลิ

เวอรีเพ่ือส่ังอาหารออนไลน์เพ่ิมขึ้น อีกท้ังราคาสินค้าท่ีสูงขึ้นกดดันก าลังซ้ือผู้บริโภคให้ลดลงในวงกว้าง 

กระทบหนักในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เน่ืองจากศักยภาพในการแข่งขันท่ีน้อยกว่าและปัญหาต้นทุนสูง

เพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นภาคธุรกิจหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด ในช่วง 2 ปี เริ่มตั้งแต่การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ในปี 2563 ท่ีมีมาตรการล็อกดาวน์ การปิดห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชั่วคราว โดยไม่

อนุญาตให้รับประทานอาหารในร้าน แม้ในปี 2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเริ่มผ่อนคลายลง แต่

ด้วยตัวเลขนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ียังไม่ฟ้ืนตัวกลับมา และความกังวลภาคประชาชนจากการรับประทาน

อาหารในพ้ืนท่ีสาธารณะ ส่งผลให้รายได้ธุรกิจร้านอาหารหดตัว 11.5% ในปี 2563 และ 4.7% ในปี 2564 

อย่างไรก็ตาม จากความส าเร็จในการเร่งฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู ่และการปรับตัวของภาคประชาชน

ท่ีด าเนินชีวิตท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจร้านอาหารในปี 2565 มี

สัญญาณฟ้ืนตัวท่ีชัดเจนขึ้น โดยประมาณการว่าจะฟ้ืนตัวท่ี 5.4% ด้วยมูลค่า 3.85 แสนล้านบาท  
 

ช่วงระยะ 2 ปี แห่งความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางมาตรการควบคุมโรคระบาดในแต่ละ

ช่วงเวลา แพลตฟอร์มเดลิเวอรีเข้ามาเป็นข้อต่อส าคัญท่ีช่วยให้กิจกรรมร้านอาหารยังสามารถไปต่อได้

ท่ามกลางวิกฤต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนให้ต่างไปจากเดิม ส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของ

ธุรกิจร้านอาหารท่ีมีรูปแบบท่ีต่างกันไป โดยกลุ่มผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการท าตลาดผ่าน

แพลตฟอร์มเดลิเวอรีจะมีการฟ้ืนตัวท่ีดีและสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน การบริโภคผ่าน

แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงกลายเป็นพฤติกรรมปกติของผู้คนในปัจจุบัน  ซ่ึงปี 2565 น้ี จ านวนผู้ใช้บริการจึง

ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย ดังน้ัน ทิศทางการเติบโตจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการด้าน

การตลาดให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากท่ีสุด ท่ามกลางภาวะต้นทุนและค่าครองชีพท่ีปรับตัวสูง  โดย ttb 

analytics จึงประเมินการฟ้ืนตัวของธุรกิจร้านอาหารตามขนาดกิจการได้ดังน้ี 
 

1) กลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่  เริ่มจากผลของวิกฤตโควิด-19 ปี 2563  ได้รับผลกระทบชัดเจนโดย

รายได้ภาพรวมปรับลดลง 28.1% และเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้คนท่ีเข้าใช้บริการร้านอาหารขนาด

ใหญ่มักมีพฤติกรรมการรับประทานร่วมกัน (นิยมร้านอาหารที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมดี เพ่ือ

เพ่ิมความพึงพอใจในการรับประทานระหว่างครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือ เพ่ือนร่วมงาน  ซ่ึงบริการ

จัดส่งอาหารท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่าน้ันได้ ท าให้ในปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการ

ร้านอาหารขนาดใหญ่ยังไม่ฟ้ืนตัว ท าให้รายได้คาดการณ์หดตัวต่อเน่ืองท่ี 5.0% อย่างไรก็ตามในปี 

2565 ความกังวลของประชาชนท่ีคลายตัวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย รวมถึงการเปิดประเทศรับ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ ท าให้มีก าลังซ้ือกลับเข้ามาหนุนให้กลุ่มธุรกิจร้านอาหารขนาดใหญ่ให้พลิกฟ้ืน 

12.0% ด้วยมูลค่า 1.35 แสนล้านบาท 

2) กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ท่ีส่งผลตอ่

กิจกรรมของธรุกิจท่ีหยุดฉับพลันในบางช่วงของปี 2563 ส่งผลต่อภาพรวมรายได้ปรับลดลง 24.7% 

แต่จากบทบาทของการบริการจัดส่งอาหารท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปรับเมนูอาหาร

ของผู้ประกอบการกลุ่มน้ีให้มีราคาและปริมาณท่ีเหมาะสมกับบริการจัดส่ง ช่วยในการเปิดตลาดใหม่

จากการขยายศักยภาพพ้ืนท่ีบริการผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ส่งผลให้ปี 2564 รายได้ของกลุ่ม

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึ้นท่ี 20.0% ด้วยมูลค่า 8.96 หม่ืนล้านบาท และปี 2565 

การฟ้ืนตัวของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีกลับ
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สู่ภาวะปกติมากขึ้น  คาดว่ายังฟ้ืนตัวต่อเน่ืองท่ีรายได้ 9.24 หม่ืนล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นราว 3.2% บน

ข้อจ ากัดของจ านวนการใช้บริการแพลตฟอร์มเดลิเวอรีเริ่มเข้าสู่จุดอ่ิมตัว 

3) กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ในปี 2563 ท่ีร้านอาหารขนาดย่อยในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้รับผลบวกจากการ

ห้ามรับประทานอาหารท่ีร้าน มาตรการล๊อกดาวน์ และการจ ากัดการเดินทาง ส่งผลให้ภาพรวม

รายได้เพ่ิมขึ้น 15.3% แต่ในช่วงปี 2564 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเริ่มปรับกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับการจัดส่งอาหารด้วยรูปแบบราคาและปริมาณท่ีตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดีกว่า ส่งผลให้

พ้ืนท่ีตลาดเดิมของผู้ประกอบการรายย่อยท่ีเคยได้เปรียบจากท าเลท่ีตั้งเริ่มลดบทบาทลงและเริ่ม

สูญเสียฐานลูกค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ท าให้

ปี 2564 ภาพรวมของผู้ประกอบการรายย่อยจึงปรับลดลง 14.6% เหลือ 1.56 แสนล้านบาท ท้ังน้ี ในปี 

2565 แม้มาตรการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ท่ีคลายตัว และวิถีชีวิตของภาคประชาชนท่ีกลับ

เข้าใกล้สู่ภาวะปกติ แต่ศักยภาพการแข่งขันท่ีต่ากว่ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใน

แพลตฟอร์มเดลิเวอรีท่ีจะช่วยขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการมีความทับซ้อนกันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึง

มาตรการคนละครึ่งท่ีเม็ดเงินส่วนใหญ่เข้าสู่รายย่อยในปีน้ีคาดว่าเม็ดเงินช่วยเหลือรวมจะลดลง 

ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยขยายตัวในกรอบแคบ ท่ี 1.5% หรือ 1.58 แสนล้านบาท 
 

 
 

เห็นได้ว่าในปี 2565 น้ี ร้านอาหารยังมีปัจจัยท้าทายท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ

รายย่อยมากกว่าผู้ประกอบการขนาดอ่ืน ๆ  ได้แก่ 1.ปัญหาเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นรวดเร็วลดทอนก าลังซ้ือภาค

ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อยท่ีเป็นตลาดหลักของผู้ประกอบการรายย่อย อาจประกอบอาหารเอง

เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 2.ภาวะต้นทุนท่ีปรับเพ่ิมสูงต่อเน่ือง เน่ืองจากมีฐานรายได้และสัดส่วนก าไรท่ีต่ากว่ากลุ่ม

ผู้ประกอบการกลุ่มอ่ืนมาก 3.ภาวะการแข่งขันสูงในธุรกิจ  ประเภทอาหารท่ีมีลักษณะท่ัวไปไม่มีจุดขายอาจ

ปรับราคาได้ยากกว่า  
 

ดังน้ัน ผู้ประกอบการอาหารรายย่อยควรเร่งพัฒนาเมนูอาหารให้มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะ 

เพ่ือสร้างคุณค่าและจุดขายอันเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างก าไรและความสามารถในการแข่งขัน 

รวมถึงเพ่ิมความหลากหลายของอาหาร และช่องทางการให้บริการเพ่ือเพ่ิมยอดขาย เหล่าน้ีจะสามารถตอบ

โจทย์พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปและรักษาพ้ืนท่ีตลาดท่ีมีการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้นจากผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีรุกคืบผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีได้เพ่ิมมากขึ้น  


