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ภาพรวมของ SME ในธุรกิจรานอาหาร 

จากขอมูลป พ.ศ.2560 จํานวนธุรกิจบริการดานอาหารและเครื่องดื่มที่เปน SMEs มีจํานวนมากเปน

อันดับที่สองรองจากธุรกิจคาปลีก โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 329,600 กิจการ เพ่ิมขึ้นจากปพ.ศ. 2559 เทากับ 0.4% 

และมีการจางงานทั้งสิ้น 955,364 คน เพ่ิมขึ้น 1.6% จากปกอน  

และเมื่อดูจากตัวเลข GDP ของ SME ในหมวดบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม จะพบวามีการเติบโต

ขึ้นทุกปเฉลี่ย 8-10% โดยในป พ.ศ.2561 นี้คาดวา GDP SME ในหมวดดังกลาวจะแตะ 7 แสนลานบาท (ป 

พ.ศ.2560 มีมูลคาเทากับ 6.31 แสนลานบาท) และเมือ่ดูจากขนาดพบวา 99.9% เปน SME หรืออาจนับไดวา 

SME คือผูเลนหลักในธุรกิจนี้นั่นเอง 

กรุงเทพ ชลบุรี และเชียงใหม คือจังหวัดที่มีจํานวน SME ดานอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด มี

สัดสวนรวมกันถึง 1 ใน 4 ของจํานวนรวมทั้งประเทศ รองลงมาไดแก สุราษฎรธานี นครราชสมีา และสงขลา 

 

 
ธุรกิจดานนี้ สามารถแยกเปนกลุมหลักๆ โดยกลุมภัตตาคารและรานอาหารจะมีสัดสวนอยูราว 85% 

ของทั้งหมด อีก 14% จะเปนบริการเครื่องดื่ม ซึ่งเปนเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลเชน รานกาแฟ ชา นมสด 

ประมาณ 12% และอีก 2% จะเปนบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดยเฉพาะในจังหวัดที่เปนจังหวัด
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ทองเที่ยวหลัก เชน ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม และสุราษฎร จะมีธุรกิจประเภทนี้ในสัดสวนที่มากกวาจังหวัดอ่ืนๆ 

นอกจากนั้นประมาณ 1% เปนบริการดานอาหารอ่ืนๆ เชน บริการจัดเลี้ยง โรงอาหาร อาหารสําหรับการขนสง  

สถานการณของ SME ในธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มป พ.ศ. 2561 และแนวโนมในปพ.ศ. 2562 

ศูนยวิจัยกสิกรไดคาดวามูลคาตลาดธุรกิจรานอาหารในปพ.ศ.2561 นาจะอยูที่ 411,000-415,000 

ลานบาท โดยขยายตัวรอยละ 4-5 จากปกอน ซึ่งสอดคลองกับตัวเลข GDP SME ของ สสว. ในหมวดธุรกิจ

บริการดานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2561 มีการเติบโตประมาณ 7-8% จึงคาดวา

มูลคาทั้งปจะขยายตัวไดไมนอยกวา 8%  

และจากฐานขอมูลของ wongnai ซึ่งเปนเว็บไชตยอดนิยมดานการคนหาขอมูลรานอาหารและ

เครื่องดื่ม พบวา จํานวนรานอาหารเปดใหมในปพ.ศ. 2560 สูงกวาปพ.ศ. 2559 คิดเปน 8.50% ทั้งนี้มี SME ที่

ไดเขาไปอยูในระบบฐานขอมูลของ wongnai แลวจํานวนกวา 2 แสนราย หรือมากกวา 60% ของรานอาหาร

ทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีจํานวนรานอาหารมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม และชลบุรี ตามลําดับ ซึ่งแยกตาม

ประเภทรานอาหารยอดนิยมทั่วประเทศไทย ไดแก รานอาหารไทย 32,740 ราน รานกวยเตี๋ยว 25,154 ราน 

รานกาแฟ 24,874 ราน  รานอาหารจานเดียว 13,548 ราน และรานอาหารอีสาน 11,791 ราน ซึ่งเว็บไซต

ดังกลาวไดสรุปขอมูลแนวโนมไวไดนาสนใจดังนี ้

 รานอาหารไทย : จํานวนรานจะคอนขางคงที่ แตผูบริโภคกลับใหความสนใจมากขึ้นเพ่ิมขึ้นทุกป 

 รานกวยเตี๋ยว : จํานวนรานเปดใหมนอยลงทุกป แตจํานวนผูบริโภคก็ยังคงตามไปบริโภคอยาง

ตอเนื่อง และมีแนวโนมสูงข้ึนดวย 

 รานกาแฟ : ผูบริโภคใหความสนใจในการตามไปใชบริการและรีวิวกันเยอะที่สุด มีสัดสวนการ

เพ่ิมขึ้นของจํานวนรานมากที่สุด 

 รานอาหารจานเดียว : จํานวนรานจะข้ึนๆ ลงๆ แตผูบริโภคกลับใหความสนใจมากขึ้น ตัวอยาง

ธุรกิจรานอาหารประเภทนี้ เชน รานขาวมันไก, รานขาวหมูแดง, รานผัดไทย เปนตน 

 รานอาหารอีสาน : แมวาจํานวนรานในป พ.ศ.2558 และพ.ศ.2559 จะเพ่ิมข้ึนอยูในเกณฑคงที่ 

แตปพ.ศ. 2560 กลับเพ่ิมขึ้นถึง 17% รวมทั้งผูบริโภคก็ใหความสนใจเพ่ิมขึ้นดวยเชนเดียวกัน 

ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่สุดที่สงผลกระทบตอธุรกิจประเภทนี้ในปพ.ศ. 2561 ไดแก 

 การแขงขันที่รุนแรงมากยิ่งข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของ SME ในธุรกิจนี้ ไมวาจะเปนธรุกิจแบรนดใหม 

หรือการขยายสาขาของเชนธุรกิจรายเดิม รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส ซึ่งขอมูลจาก Thai Franchise Center 

พบวามีการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชสประเภท อาหาร เครื่องดื่ม และขนม มากทีสุ่ดในป พ.ศ.2561 

 พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป เชน การนิยมสั่งอาหารเดลิเวอรีทางออนไลนกันมากขึ้น โดย

ปจจุบันมีผูใหบริการฟูดเดลิเวอรี่ ในลักษณะ Third Party อยูหลายราย เชน LINE MAN, GRABFOOD, 

FOODPANDA เปนตน นอกจากนี้รานอาหารแตละรายยังจัดโปรโมชั่น เชน กรอกรหัสโคดโปรโมชั่น การแลก

รับสิทธิ์จัดสงฟรี หรอืโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ยิ่งมีสวนชวยสนับสนุนการบริโภคในรูปแบบนี้กันมากขึ้น 
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 การผลักดันของตนทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาเชาพ้ืนที่ในทําเลศักยภาพและตนทุนคาแรง ที่

สูงข้ึนทุกป ทําใหผูประกอบการจําเปนตองหาวิธีเพ่ือเพ่ิมยอดขายพรอมกับการบริหารจัดการตนทุนไปดวย 

 การขยายพ้ืนที่สวนของรานอาหาร ไมวาจะเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ หรือคอมมูนิตี้มอลล 

ที่เกิดข้ึนใหมจํานวนมาก เปนท้ังโอกาสและอุปสรรคใหกับธุรกิจที่เกิดใหม เนื่องจากตองแขงขันกับการขยาย

สาขาของเชนธุรกิจเดิม 

สําหรับแนวโนมธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มปพ.ศ.2562 ยังคงมีโอกาสเติบโตไดสูง สวนหนึ่ง

เนื่องจากอาหารสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน หากแตลักษณะหรือพฤติกรรมการบริโภคจะเปลี่ยนไป

ตามเทรนด และเทคโนโลยีที่มีสวนเก่ียวของอยางมากตอการเติบโตของธุรกิจประเภทนี ้

รานอาหารทั่วไป เชน รานอาหารตามสั่ง กวยเตี๋ยว และขาวแกง นาจะยังคงทรงตัว โดยรานอาหาร

ในกลุมนี้ นาจะยังคงมีรายไดหลักจากการใหบริการผูคนทั่วไป ที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการ

รับประทานอาหารในชวงวันธรรมดา 

รานอาหารระดับบน รานอาหารในหางสรรพสินคาและรานคาปลีกขนาดใหญ นาจะยังคงมี

ผูใชบริการมากในชวงวันหยุด และจากการขยายพ้ืนท่ีสําหรับรานอาหารของหางสรรพสินคา เพ่ือปรับกลยุทธ

ใหเปน Food Destination จะทําใหผูประกอบการรานอาหารรายยอยมีลูทางที่จะเขามาแชรสวนแบงในระดับ

นี้ไดมากขึ้น 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจ SME รานอาหารและเครื่องดื่ม ในปพ.ศ. 2562 ที่นาสนใจไดแก 

 เทรนดสุขภาพยังคงไดรับความนิยมตอเนื่อง เชน การนําวัตถุดิบใหมๆเขามาผสมผสาน การ

ผสมผสานวัตถุดิบพื้นเมืองและวัตถุดิบอื่นๆ ใหออกมาเปนฟวชั่นฟูดท่ีแปลกใหม รวมทั้งการตกแตงและดนตรี

ตางๆเขาไวดวยกัน เชน การปรับรูปแบบรานตามสไตลตางๆ เชน วินเทจ เปดเพลงอีสาน เพลงไทยเดิม พรอม

การ     ครีเอทคอกเทลในรูปแบบใหม เพ่ือเปลี่ยนประสบการลกูคาใหตางไปจากเดิม 

 การจองรานอาหารออนไลน และการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ทั้งผานชองทางการใชแอพพลิเคชั่น

บนมือถือรวมถึงเว็บไซดตางๆ ยังจะเปนปจจัยหลักที่ทําใหตลาดธุรกิจรานอาหาร เติบโตไดดีในป พ.ศ.2562 

 ภาคการทองเที่ยวมีสวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจรานภัตตาคาร/อาหาร 

เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไดรับนักทองเที่ยวทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางชาติประโยชนจากการทองเที่ยว โดย

รายไดจากการทองเที่ยวที่เก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มคิดเปน 20% ของรายไดรวมจากการทองเท่ียวท้ังหมด 

(กรมการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2561) รวมทั้งมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัด จะทําให

เกิดการกระจายรายไดไปยังรานอาหารรายยอยท่ีมีอยูทั่วไปในทุกพื้นที่ของประเทศ 

 ธุรกิจรานอาหารเปนธุรกิจที่เกิดและตายงาย ทําใหมีนักลงทุนเขามาชิมลางในธุรกิจนี้มากขึ้น การ

แขงขันในตลาดธุรกิจรานอาหารจะมีความรุนแรงมากข้ึน จํานวนธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหารใหมๆที่เพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการกระจายตัวของลูกคาและสวนแบงในตลาด 
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