
การวเิคราะห์ Five Force Model และ SWOT Analysis ในธุรกจิร้านอาหาร 

ภาพรวมธุรกจิร้านอาหาร 
 ธุรกิจบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร คือ การบริการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงไอศกรีมและ

เคก้ จดัเตรียมไวพ้ร้อมบริโภค มีหรือไม่มีท่ีนัง่ก็ตาม ไม่วา่จะเป็นบริการแบบให้นัง่โต๊ะหรือแบบบริการตนเอง
จากชั้นวางอาหาร ไม่ว่าจะรับประทานอาหารภายในร้าน นากลบั หรือสั่งให้จดัส่งท่ีบา้น เช่น ร้านอาหาร 
ภตัตาคาร คาเฟ่ต ์เคาน์เตอร์ หรือบูธ ร้านอาหารแบบบริการตนเอง ร้านอาหารจานด่วน ร้านอาหาร/ภตัตาคาร คา
เฟ่ต ์เคาน์เตอร์หรือบูธในยานพาหนะ เช่น รถไฟ เรือหรือเคร่ืองบินท่ีดาเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ร้านอาหารท่ี
ใหบ้ริการจดัส่ง 

ธุรกิจบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร โดยทัว่ไปเป็นธุรกิจท่ีคงทนต่อสภาวะเศรษฐกิจไดดี้มาก 
แมใ้นยามท่ีเศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจประเภทน้ีก็สามารถท่ีจะดาเนินธุรกิจอยูไ่ด ้เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่ี ซ่ึง
ประชาชนทัว่ไปตอ้งรับประทานอาหารทุกวนั โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูค้นในปัจจุบนั มีแนวโน้มท่ีจะทาน
อาหารนอกบา้นมากข้ึน ทาให้การประกอบธุรกิจประเภทน้ีน่าสนใจ  จ านวนธุรกิจบริการด้านอาหารใน
ภตัตาคาร/ร้านอาหาร ในปัจจุบนัมีจานวนทั้งส้ิน 61,760 ราย และมีมูลค่าตลาดรวมในปี 2556 มูลค่า 629,000 
ลา้นบาท โดยแบ่งได ้ดงัน้ี 

 
เม่ือพิจารณาธุรกิจบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร ท่ีเป็นนิติบุคคลพบวา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2557 มีนิติบุคคลท่ีดาเนินกิจการอยูท่ ัว่ประเทศรวมทั้งส้ิน 7,907 ราย ทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 47,780 ลา้นบาท 
สามารถแยกตามพื้นท่ีท่ีจดทะเบียนในแต่ละภาคได ้ดงัน้ี 



 
 

จากตารางขา้งตน้ พบวา่ ธุรกิจบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร ส่วนใหญ่ท่ีดาเนินกิจการอยู่
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 41.52 รองลงมาได้แก่ ภาคใต ้คิดเป็นร้อยละ 23.43 และภาค
ตะวนัออก คิดเป็นร้อยละ 17.86 ตามลาดบั และเม่ือพิจารณาจากมูลค่าทุนจดทะเบียน พบวา่ในกรุงเทพมหานคร 
มีมูลค่าทุนจดทะเบียน สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.53 รองลงมาได้แก่ภาคตะวนัออก คิดเป็นร้อยละ 23.12 และ
ภาคใต ้ท่ีร้อยละ 12.59 ตามลาดบั โดยสาเหตุ ธุรกิจการบริการดา้นอาหารในภตัตาคาร/ร้านอาหาร มีจานวน
สัดส่วนอยูใ่นภาคใต ้และภาคตะวนัออก เน่ืองจากทั้ง 2 ภาคมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของประเทศ ซ่ึงมีส่วนใน
การสนบัสนุนธุรกิจน้ี 

สภาพการแข่งขนัในตลาด (ตัวอย่างร้านอาหารเวยีตนาม) 
หากพิจารณาจากสภาพการแช่งขนัในร้านอาหารเวียดนามในจงัหวดัUUU จะเห็นไดว้า่ มีจ  านวนคู่แข่ง

ทางตรงนอ้ยราย ไดแ้ก่ ร้านXXX เน่ืองจากดว้ยลกัษณะของอาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีระบบการผลิตท่ียุง่ยาก
ซบัซ้อน แต่หากเปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ีเป็นประเภทร้านอาหารในจงัหวดัXXX  ถือวา่มีการแข่งขนักนัสูงมาก 
เพราะมีหลายร้านท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัดี ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1 .คู่แข่งขนัหลกั ท่ีท าธุรกิจเหมือนกนัคือ ร้านXXX 
2. คู่แข่งขนัรอง คือ UD TOWN , ร้านอาหารในหา้งสรรพสินคา้ , ร้านอาหารขนาดใหญ่ในจงัหวดัUUU 

เช่น ร้านPPP  ร้านKKK  ร้านYYY  เป็นตน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  

การเปรียบเทียบ 
AAA แหนมเนือง XXX แหนมเนือง YYYแหนม

เนือง 
KKK แหนมเนือง 

ดา้นสินคา้ / 
บริการ 

อาหารเวยีดนาม/ เนน้การบริการท่ี
รวดเร็ว ราคายอ่มเยาว ์

อาหารเวยีดนาม อาหารตามสัง่ 
อาหารไทย  

เนน้การบริการ 
ท่ีรวดเร็ว 

ประเภทอาหารตาม
สัง่ตามเมนู 

ดา้นราคา 

ราคาใกลเ้คียงรายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงรายอ่ืน ราคาใกลเ้คียง 
รายอ่ืน 

 
 

ราคาสูงกวา่เจา้อ่ืน 
 

ดา้น 
ช่องทางการจดั

จ าหน่าย 

1.หนา้ร้าน 
2.ส่งทางรถไฟ ทางรถทวัร์ ทาง

เคร่ืองบิน 
3.มีร้านสาขาและตวัแทนจ าหน่าย

ทัว่ประเทศ 

1.หนา้ร้าน 
2.มีระบบการส่งขาย 
ตามร้านขายของฝาก
ตามป้ัมน ้ ามนัในเขต
จงัหวดัภาคอีสาน 

หนา้ร้าน หนา้ร้าน 

ดา้น 
ส่งเสริมการตลาด 

เนน้การบอกต่อ 
มีการสมัภาษณ์ออกรายการทีว ี
นิตยสารต่างๆ และทางเวบ็ไซด ์ 

การบอกต่อ และ
นิตยสาร 

ไม่มี เนน้การ 
บอกต่อ 

มีการบอกต่อ และมี
รายการทีวมีา
สมัภาษณ์ 

 

การวเิคราะห์ Five Force Model ในธุรกจิร้านอาหาร 

1. ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 
 การเขา้สู่อุตสาหกรรมประเภทน้ีของผูป้ระกอบการรายใหม่ท าไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิต

ไม่มีความซบัซอ้นและเงินท่ีใชใ้นการลงทุนไม่มาก 
 ผูป้ระกอบการรายใหม่ตอ้งมีการวิจยัและพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความแตกต่างของสินคา้

ของตนเองกบัรายอ่ืนในตลาด 
 ผูป้ระกอบการรายเดิมทั้งตลาดในประเทศมีความเขม้แข็งในการแข่งขนัสูง และมีความพร้อมทั้งเทคโน 

โลยกีารผลิต การวจิยัพฒันา เงินทุน การตลาด และบุคลากร 
2. ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

 มีผูป้ระกอบการมีจ านวนไม่มากในพื้นท่ีและผูบ้ริโภคค่อนขา้งรับรู้ถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ์อยา่ง
ชดัเจนระหวา่งแต่ละยีห่อ้ 

 



3. ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน 
 สามารถหาสินคา้ทดแทนในตลาด โดยเฉพาะการรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารประเภทอ่ืนแทนได ้

4. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
 สามารถเลือกซ้ือสินคา้ประเภทน้ีจากผูป้ระกอบการจ านวนมากในทอ้งตลาด ( หาซ้ือง่าย ) 
 ผูบ้ริโภคยึดติดตรายี่ห้อบางยี่ห้อในทอ้งตลาด เช่น แดงแหนมเนืองหรือวีทีแหนมเนือง  เพราะสามารถ

แยกแยะความแตกต่างของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และมีตราสินคา้ท่ีเขม้แขง็ในตลาดดงักล่าว 
5. อ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ 

 สามารถหาวตัถุดิบในประเทศไดง่้าย 
 มีผูเ้สนอขายวตัถุดิบจ านวนมากในทอ้งตลาด จึงสามารถคดัเลือกคุณภาพของวตัถุดิบได้ 

สรุปการวเิคราะห์ภาวการณ์แข่งขนัของอุตสาหกรรม 
พลงัผลกัดนัจากการแข่งขัน สูง ปานกลาง ต า่ 

1.ข้อจ ากดัในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่  √  

2.ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม   √ 

3.ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน √   

4.อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ  √  

5.อ านาจต่อรองของผู้ขายวตัถุดบิหรือซัพพลายเออร์   √ 
 

 
การวเิคราะห์ SWOT Analysis ในธุรกจิร้านอาหาร  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1. สามารถควบคุมวตัถุดิบใหมี้คุณภาพภายใตต้น้ทุนท่ีถูก เน่ืองจาก
วตัถุดิบหลกัของร้านไดม้าจากธุรกิจครอบครัวและครอบครัว
พนกังานท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจตน้น ้ า 
S2. มีการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือน าผลิตภณัฑ์
ใหม่และดีน าเสนอใหผู้บ้ริโภคใหมี้ความหลาก หลาย พร้อมทั้งถูก
โภชนาการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ทั้งผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต  
S3.ราคาท่ีเหมาะสม คุม้ค่าเพ่ือการบริโภค 
S4. ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดี (ภายในตวัเมืองอุดรธานี ) เดินทางสะดวก มีท่ี
จอดรถ เพียงพอและมีระบบขบัรถมาซ้ือและการสัง่ซ้ือตรงหรือ
ตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละพ้ืนท่ี 
S5. ผูก่้อตั้งกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารเวียดนามมาเป็น
ระยะเวลายาวนานตั้งแต่ยงัเลก็ 

W1. เน่ืองจากสินคา้เป็นสินคา้ท่ีตอ้งอาศยัความสดของวตัถุดิบ
เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัของรสชาติอาหาร ดงันั้น ตอ้งมีระบบ
จดัเก็บท่ีดี ไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อคุณภาพไดเ้ป็นสาเหตุใหร้สชาติ
ของอาหารเปล่ียนไปหริออาจเน่าเสียได ้โดยเฉพาะช่วงหนา้ร้อน 
W2.การคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี  ส่งผลใหต้น้ทุนวตัถุดิบสูง
กวา่คู่แข่งขนัรายอ่ืน 
W3. พนกังานยงัไม่มีมาตรฐานการให้บริการท่ีชดัเจน ท าใหพ้นกัาน
ใหม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้จากพนกังานเดิมแทน 
W4.ปัญหาการลาออกของพนกังานระดบัล่างและการหาแรงงาน
ทดแทนยาก 



S6. มีความพร้อมของเงินลงทุนของผูก่้อการในการขยายกิจการ  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O 1. อาหารถือเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์โดยในแต่ละ
วนัจะมีการบริโภคอาหารม้ือหลกั 3 ม้ือ ซ่ึง ความตอ้งการบริโภค
อาหารน้ีไม่อาจหมดไป หรือลดลง ได ้เพราะถึงอยา่งไรผูบ้ริโภคก็
จ าเป็นตอ้งรับประทาน อาหารเพ่ือใหส้ามารถด ารงชีวติอยูต่่อไป 
ดงันั้นธุรกิจอาหารจึงมีโอกาสเติบโตตามจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
O2. ค่านิยมของผูบ้ริโภคหนัมาใหค้วามสนใจกบัสุขภาพ มากข้ึน 
เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นพิษมากข้ึน ก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บ
ต่าง ๆ  มากมาย ผูบ้ริโภคจึง พยายามหาความรู้และแนวปฎิบติัท่ีถูกตอ้ง
ทางดา้น โภชนาการ อนัจะน ามาซ่ึงภาวะโภชนาการ ดงันั้นธุรกิจอาหาร
เวยีดนามจึงเหมาะสมเพราะ ทางร้านเนน้อาหารเก่ียวกบัสุขภาพ  
O3. ปัจจุบนัดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคตอ้งการอาหารสุขภาพ เช่น 
อาหารเวยีดนาม สามารถหาซ้ือไดส้ะดวกข้ึนจากการขยายสาขามากข้ึน
และจุดกระจายสินคา้ตามสถานีบริการน ้ ามนั PTT   
O4. รูปแบบการด าเนินชีวติของคนเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเวลา
กลายเป็นขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวติ ท าใหพ้ฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบา้นมีแนวโนม้สูงข้ึน 

T1.เน่ืองจากในประเทศไทยมีอากาศร้อน ดงันั้นอาจ เป็นสาเหตุให้
วตัถุดิบ หรือ วตัถุอ่ืน ๆ  ท่ีน ามา ประกอบอาหารเกิดการสูญเสียทาง
รสชาติไดง่้ายกวา่ผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ
T2. จากสภาพเศรษฐกิจชะลอตวั และภาระค่าใชจ่้ายของผูค้นเพ่ิม
สูงข้ึน อาจส่งผลการบริโภคอาหารนอกบา้นลง 
T3. แนวโนม้ราคาน ้ ามนัยงัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ตน้ทุนวตัถุดิบ รวมถึง ตน้ทุนอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นเหตุใหต้น้ทุนการผลิต
เพ่ิมมาก การปรับราคาขาไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากตอ้งแข่งขนัดา้น
ราคากบัคู่แข่งรายอ่ืน อาจส่งผลกระทบต่อก าไรของธุรกิจใหล้ดลง
ได ้ 
 

 
 
 


