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1. พฤติกรรมผู้บริโภคฟิลิปปินส์ 
ชาวฟิลิปปินส์ได้ชื ่อว่าเป็น “คนรักอาหาร” ทำให้มีความเชื่อที่ว่าหากคุณต้องการสร้างธุรกิจ         

ที ่ประสบความสำเร็จในฟิลิปปินส์ คุณต้องทำธุรกิจที ่เกี ่ยวกับอาหาร โดยอาหารถือเป็นศูนย์กลางของ
วัฒนธรรมฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ      
การไปร้านอาหารที่น่าสนใจ ดังนี้  

 (1) โดยทั่วไปชาวฟิลิปปินส์รับประทานอาหารมากถึง 5 มื้อต่อวัน ประกอบด้วยมื้อหลัก (เช้า 
กลางวัน และเย็น) และยังมี segundo almuerzo (มื้อเช้าครั ้งที่ 2) และ merienda (ของว่างยามบ่าย) 
นอกจากนี้ ผลการสำรวจจาก Euromonitor International พบว่า ชาวฟิลิปปินส์นิยมรับประทานอาหารว่าง
ระหว่างวันกว่าร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 38 และยังชอบรับประทานอาหารว่าง         
ในที่ทำงานอีกด้วย (ร้อยละ 40)  

(2 )  อาหารพ ื ้น เม ืองของฟ ิล ิปป ินส์         
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารสเปน เนื่องจาก
ในอดีตฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปนมากว่า 
300 ป ี  โดยเมน ูอาหารท ี ่ ชาวฟ ิล ิปป ินส ์น ิยม
รับประทาน เช่น Adobo (เนื้อหมักกระเทียม ซอสถั่ว
เหลืองและน้ำส้มสายชู) Kare-kare (เนื้อหรือผักต้ม
กับซอสถั่วพีนัท) และ Sinigang (ซุปรสเปรี้ยวใส่หมู 
ผักหรืออาหารทะเล) นอกจากนี้ ชาวฟิลิปปินส์ชอบรับประทานอาหารกับเครื่องเคียง เช่น รับประทาน Tapa 
กับไข่ดาว หรือเนื้อวัวแปรรูปกับผักดอง โดยเฉพาะในช่วงมื้อหลัก และเมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร 
มักจะสั่งอาหารมาจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังต้องมีซอสหรือน้ำจิ้ม เช่น ซอสถั่วเหลือง น้ำปลา Bagoong 
(คล้ายกะปิ) น้ำส้มสายชูประกอบมื้ออาหาร 

(3) ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์นิยมซื้ออาหารสดทุกวันจากตลาดสดหรือร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Sari-Sari 
Store) และนิยมทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปจากวิถีชีวิตประจำวันที ่มีเวลาน้อยลง และจำนวนของผู ้หญิงที่ออกมาทำงานมากขึ ้น โดยผลสำรวจ        
พบว่า ร้อยละ 36 ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ไม่มีเวลาทำอาหาร ในขณะที่ร้อยละ 24 ระบุว่า
ทำอาหารไม่เก่ง  

(4) สำหรับข้อจำกัดในการรับประทานอาหารของชาวฟิลิปปินส์ พบว่าร้อยละ 17 ของผู้บริโภค        
ไม่ทานเนื้อสัตว์บ่อยนัก หรือทานเฉพาะบางโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ) พบว่า
มากกว่าร้อยละ 25 ระบุว่าไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์บ่อยครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 6 รับประทานอาหารมังสวิรัติ 
และร้อยละ 5 รับประทานอาหารแบบวีแกน 

(5) ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน
หรือที่ร้านอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีอัตราเติบโต     
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนสำคัญให้มีการใช้จ่ายในร้านอาหาร      
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มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายในร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service ที่มีการเติบโตกว่า
ร้อยละ 73 ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2562 และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของแต่ละกลุ่มอายุพบว่า ผู้บริโภคที่มี    
อายุ 20-49 ปี นิยมรับประทานอาหารในร้านอาหารมากที่สุด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งมากกว่าร้อยละ 30  

(6) ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังพบว่าชาวฟิลิปปินส์ได้เริ่มหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      
สั่งอาหารกลับไปรับประทานอาหารที่บ้านและสนใจใช้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ปัญหารถติดที่ต้องใช้เวลานานในการเดินทางไปร้านอาหาร ปัญหาการรอคิวยาวในช่วงอาหารกลางวันและ
อาหารค่ำซึ่งกลายเป็นเรื ่องที่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับชาวฟิลิปปินส์ โดยผลการสำรวจพบว่าผู้บริโภค        
ชาวฟิลิปปินส์สั่งอาหารแบบกลับบ้านประมาณร้อยละ 34 และ Food Delivery ร้อยละ 24 โดยกลุ่มคนที่สั่ง
อาหารแบบกลับบ้านและ Food Delivery มากที่สุดคือผู้ที ่มีอายุ 20-39 ปี โดยมีการสั ่งอาหารมากกว่า       
ร้อยละ 40 และร้อยละ 30 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามลำดับ 

(7) หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้ผู ้บริโภคชาวฟิลิปปินส์         
หันมานิยมสั่งอาหารทางออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากผลจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และ
มาตรการกักกันชุมชน รวมถึงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้ผู้คน     
มีข้อจำกัดในการเดินทางออกนอกบ้านไปในที่สาธารณะและต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ กับบ้านมากขึ้น      
ทำให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอร์รี่ผ่านแอพพลิเคชัน เป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางและมีอัตราเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในฟิลิปปินส์ โดยแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอร์รี่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในฟิลิปปินส์ คือ Foodpanda รองลงมา
ได้แก่ GrabFood Philippines, AngkasFood และ Lalamove (หยุดให้บริการเฉพาะในการจัดส่งอาหาร   
เมื ่อกลางเดือนกุมภาพันธ์  2564) ทั ้งนี ้  ข ้อมูลของ Statista คาดว่ารายได้จากธุรกิจ  Food Delivery             
ในฟิลิปปินส์ในปี 2563 จะมีมูลค่า 224 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะมีจำนวนผู้ใช้ประมาณ 3.9 ล้านคน และ     
จะเพ่ิมมูลค่าเป็น 426 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มเป็น 5.1 ล้านคน ในปี 2567  
 

 
 
 
 
 
 
 
2. ภาพรวมอุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์  

2.1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์ โดยใช้โมเดล 5 Force  
 โมเดล 5 Force เป็นเครื ่องมือที ่ใช้วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทางการตลาดของ Michael 

Potter ซึ ่งเป็นที ่นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเครื ่องมือนี ้ถ ูกนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมหรือตลาดที่กิจการกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพตลาดนั้นๆ โดยแบ่ง
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ปัจจัยที่จะทำการวิเคราะห์เป็น 5 ปัจจัยที่ เป็นแรงกระทำกับธุรกิจโดยตรง ได้แก่ อำนาจต่อรองจากลูกค้า 
อำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ การคุกคามของผู้ประกอบการรายใหม่ การคุกคามจากสินค้าทดแทน และ
การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ที่มา : https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/porters-five-forces-revisited-are-there-really-five-forces/ 

 
Marketline ผู้ให้บริการวิเคราะห์ตลาดระดับโลกได้ทำการวิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านอาหารของ

ฟิลิปปินส์ โดยใช้โมเดล 5 Force ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์ โดยใช้โมเดล 5 Force 

มิติ รายละเอียด 
อำนาจต่อรองจากลูกค้า ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูง  

โดยพื้นฐานร้านอาหารไม่ใช่บริการที่จำเป็นสำหรับลูกค้า การรับประทาน
อาหารนอกบ้านเป็นประสบการณ์เพื่อความบันเทิงที่ผู้บริโภคอาจหลีกเลี่ยง
ในช่วงที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งหมายความว่าราคาจะมีผลกระทบต่อ
ความต้องการของลูกค้าสำหรับร้านอาหารมาก ดังนั้น ร้านอาหารจำนวนมาก
จึงเสนอส่วนลดในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วน เพ่ือดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ 
อีกกลยุทธ์หนึ่งคือ การใช้เมนูที่มีเฉพาะช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือการสะสมแต้ม
เพื ่อกระตุ ้นให้ล ูกค้ากลับมาซื ้อหรือรับประทานซ้ำ โดยผู ้เล่นรายใหญ่            
ในอุตสาหกรรมร้านอาหารจะมีการลงทุนกับการสร้างแบรนด์สูง โดยเฉพาะ   
แบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับล่าง – ปานกลาง เช่น Jollibee, 
Chowking, Mang Inasal, และ McDonald’s  

อำนาจต่อรองของซัพ
พลายเออร์ 

อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์สำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารอยู่ใน
ระดับต่ำ - ปานกลาง   
ค่าใช้จ่ายสำคัญของร้านอาหารคือต้นทุนวัตถุดิบอาหารและต้นทุนพนักงาน 
อย่างไรก็ดี อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์สำหรับวัตถุดิบอาหารอาจไม่สูง

https://www.oxfordcollegeofprocurementandsupply.com/porters-five-forces-revisited-are-there-really-five-forces/
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มิติ รายละเอียด 
มากนัก เนื่องจากมีแหล่งซัพพลายเออร์ให้เลือกหลากหลาย แม้ว่าร้านอาหาร
จะต้องรักษาชื ่อเสียงของตนในการเลือกซัพพลายเออร์ที ่น่าเชื่อถือ ทั ้งนี้ 
สำหรับพนักงานอาจมีอำนาจต่อรองกับร้านอาหารในระดับหนึ่ง เนื่องจาก
อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน และ
มีกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่ธุรกิจ
ร้านอาหารจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ทำให้ควบคุมต้นทุนพนักงานได้อย่างจำกัด  

การคุกคามของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

การคุกคามของผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง  
แม้ว่าในประเทศฟิลิปปินส์จะมีร้านอาหารขนาดใหญ่หรือเป็นสาขาของแบรนด์
ต่างชาติจำนวนมาก แต่อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์ไม่ได้มีผู ้ที่
ครอบครองส่วนแบ่งตลาดที่ช ัดเจน จึงยังคงเป็นไปได้ที่ธ ุรกิจขนาดเล็ก            
จะสามารถเข้าสู่และประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าจะมีกฎระเบียบค่อนข้าง
ย ุ ่งยาก แต่การปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบดังกล ่าวม ีต ้นทุนไม่ส ูงมากนัก              
โดยพนักงานที่มีความเชี ่ยวชาญเพียงคนเดียว ก็สามารถทำให้ร้านอาหาร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์   
ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนของร้านอาหารต่างชาติและการ
ขยายตัวของความต้องการของกลุ ่มผู ้บริโภคชนชั ้นกลาง และด้วยปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ ดังกล่าว ทำให้ผู้ที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสามารถ
เข้ามาแข่งขันได้ง ่าย และมีการคุกคามของผู ้ประกอบการรายใหม่ต่อ
ร้านอาหารที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วในระดับค่อนข้างสูง  

การคุกคามจากสินค้า
ทดแทน 

การคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับสูง  
สินค้าทดแทนของร้านอาหารมีหลายประเภท ตั ้งแต่กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์อาหารจากร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ทำให้การคุกคามจากสินค้าทดแทนอยู่ในระดับสูง ร้านอาหารจึงควรลงทุน    
ด้วยการสร้างแบรนด์และโฆษณา รวมถึงมีการสร้างประสบการณ์เฉพาะ
สำหรับลูกค้าโดยพัฒนาเอกลักษณ์เฉพาะตน  

การแข่งขันของผู้ท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรม 

การแข่งขันของผู้ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูง  
ผู้เล่นในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีการ
เสนอผลิตภัณฑ์ที ่มีลักษณะคล้ายกันและราคาระดับเดียวกัน นอกจากนี้         
ยังมีผู้เล่นร้านอาหารจากต่างชาติ ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ผู้บริโภค    
ไม่มีต้นทุนในการเปลี ่ยนไปใช้บริการจากคู ่แข่งรายอื ่น ทำให้การแข่งขัน         
ในอุตสาหกรรมอยู ่ในระดับรุนแรง สำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่จะมีการ
พัฒนากลยุทธ์การแข่งขันอย่างต่อเนื ่อง เช่น Jollibee ซึ ่งเป็นผู ้พ ัฒนา 
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มิติ รายละเอียด 
ดำเนินการ และจำหน่ายแฟรนไชส์ร้านอาหารจานด่วนหลายแบรนด์ ได้มีการ
ซื้อกิจการอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมร้านอาหาร เช่น ในปี 
2559 Jollibee ได้เข้าซื ้อหุ้นร้านอาหาร Mang Inasal เพิ ่มอีกร้อยละ 30     
ทำให ้กลายเป ็นเจ ้าของธ ุรก ิจโดยสมบูรณ์ รวมถ ึงได ้ร ่วมก ับ  Cargill 
Philippines จัดตั้งกิจการร่วมค้า Cargill Joy Poultry Meats Production 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและมาตรฐานคุณภาพของ Cargill ซึ่งจะทำให้
ไก่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู ้ประกอบร้านอาหารรายใหญ่ยังมีการนำ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในกิจการเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในร้านอาหารจานด่วน
ซึ่งลูกค้าต้องรอสั่งอาหารเป็นเวลานาน เช่น McDonald’s ได้นำตู้สั่งอาหาร 
(Kiosk) แบบ Touchscreen มาใช้ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารตามแบบ
ที่ตนเองต้องการได้ง่าย และเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพราะใช้
เวลาในการรอคิวสั่งอาหารน้อยลง นอกจากนี้ ผู้เล่นบางส่วนยังมีการปรับเมนู 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มรักสุขภาพ โดยเฉพาะโรคอ้วน ซึ่งร้านอาหารจาน
ด่วนได้ร ับแรงกดดันจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น รัฐบาลและผู ้บริโภค เช่น 
McDonald’s นำเสนอเมนูอาหารที่มีพลังงานน้อยกว่า 400 แคลอรี รวมถึงมี
การจำหน่ายสลัดและเมนูอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ด้วย  

2.2 การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับอุตสาหกรรมร้านอาหารฟิลิปปินส์  
  ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของ
ฟิลิปปินส์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการคาดการณ์ว่าจะมีรายได้กว่า 6 แสนล้านเปโซในปี 2562 รวมถึง
มีการเปิดตัวของร้านอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในย่าน Makati, BGC, และ Alabang ซึ่งตั้งอยู่ 
ใจกลางของกรุงมะนิลา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 จนถึงปัจจุบันได้
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างมาก และทำให้ร้านอาหารจำนวนมากต้องปิดตัวลงแม้ว่าร้านอาหาร
บางส่วนจะมีการปรับตัวโดยการหันไปใช้บริการจัดส่งและสั่งอาหารกลับบ้านได้ก็ตาม นอกจากนี้ คาดการณ์ว่า
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะคลี่คลายหรือยุติลง อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์จะยังไม่
สามารถฟ้ืนตัวได้เต็มที ่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีเงินทุนสำรองท่ีจำกัด 

(1) สถานการณ์สำคัญของร้านอาหารในฟิลิปปินส์ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ 

• ในช่วงเริ่มแรกของการแพร่ระบาดฯ ผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ได้แสดงความกังวล
ต่อการบังคับใช ้มาตรการกักกันช ุมชนที ่เข ้มงวด (Enhanced Community Quarantine) ที ่ให ้ธ ุรกิจ
ร้านอาหารหยุดให้บริการชั่วคราวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะในประเด็น
เรื่องการจ้างพนักงาน โดยคาดว่าจะมีจำนวนพนักงานในอุตสาหกรรมร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 5 แสนคน 
ได้รับผลกระทบและไม่มีรายได้จากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว และแม้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง    
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ฟิลิปปินส์จะออกนโยบายให้เงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนร้านอาหารให้ยังคงการจ้างงานในช่วงของการบังคับใช้
มาตรการ แตก่ลับพบว่าร้านอาหารจำนวนมากไม่ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว  

• ร้านอาหารต้องปรับต ัวในการดำเน ินธ ุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ               
โดยร้านอาหารต่างๆได้ปรับกลยุทธ์หันมาให้บริการจำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับบ้าน (Pick up) และบริการจัดส่ง
อาหารถึงบ้าน (Food Delivery) ทดแทนการนั่งรับประทานภายในร้าน (Dine-in) ทั้งนี้ พบว่าการสั่งซื้ออาหาร
ผ่านช่องทางออนไลน์และบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (Food Delivery) ได้รับความนิยมเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ทั้งนี้ ร้านอาหารหลายแห่ง ยังได้ทำการเพิ่มจำนวนผู้ขนส่งอาหารของตนเอง ซึ่งทำให้ร้านเหล่านี้สามารถ
จัดการคำสั่งซื ้อได้และเป็นการรับรองสุขอนามัยในระดับหนึ่ง ส่วนร้านอาหารที่ไม่มีบริการขนส่งของตน 
จะเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอร์รี่ชั้นนำต่างๆ เช่น GrabFood, FoodPanda เป็นต้น  

• ร้านอาหารยังต้องปรับตัวให้สามารถจำหน่ายสินค้าแบบ Delivery ได้ โดยเฉพาะ 
การปรับเมนู และยังต้องคำนึงถึงการจัดหาวัตถุดิบในช่วงการบังคับใช้มาตรการ ECQ การจัดการสต๊อกสินค้า 
การจัดการบรรจุภัณฑ์และขนาดที่เหมาะสมในการส่งอาหาร รวมถึงรักษาคุณภาพอาหาร เนื่องจากมีการ
จำหน่ายแบบ Delivery ระบบโลจิสติกส์เป็นอีกปัญหาหนึ่งในช่วงการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดของ
ฟิลิปปินส์เพราะการส่งสินค้าใช้เวลานานขึ้น และในบางครั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าท่ีขนส่ง 

• ร้านอาหารบางแห่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานออกจำหน่าย เช่น 
ChickenJoy แช่แข็งของ Jollibee เมนู Sisig และ Karekare ของร้าน Manam ในร้านสะดวกซื้อ ชุดราเมนพร้อม
ทานที่บ้านของร้าน Mendokoro หรือเฟรนฟรายส์แช่แข็งของร้าน Potato Corner เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค 

• ร้านอาหารจำนวนมากได้หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการจัดจำหน่ายและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งร้านอาหารบางแห่งสามารถให้ลูกค้าสั่งอาหารผ่านทาง 
Messenger ได้ รวมถึงมีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีการกระตุ้น   
ให้ลูกค้าสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมลดราคาสำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านช่องทาง
ดังกล่าวหรือเสนอโปรโมชันต่างๆ คล้ายกับแคมเปญ 11.11 ของแพลตฟอร์ม E-commerce ที่นิยมใช้ รวมถึง
มีกลยุทธ์อื ่นๆ อีก เช่น McDonald เปิดให้ยานพาหนะอื่นๆ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ โรลเลอร์เบลด          
ใช้บริการ Drive-thru ได้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในสถานการณ์ที่ไม่มีบริการรถสาธารณะได้เป็นอย่างดี  

• ร้านอาหารแบบ Full service ยังมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการ     
ของผู้บริโภคในช่วงของการแพร่ระบาดฯ เช่น บริการ park n’ dine ของร้าน Max’s ซึ่งผู้บริโภคสามารถ       
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สั่งอาหารและรับประทานได้ภายในรถยนต์ของตนเอง โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้คนหรือ Shakey’s มีบริการ 
Shakey’s on Wheels หรือการจำหน่ายพิซซ่าบนรถ ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปจำหน่ายอาหารในที่ต่างๆ ได้ 
นอกจากนี้ ร้านอาหารบางแห่ง ยังใช้กลยุทธ์ Outdoor dining ซึ่งผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์มองว่าปลอดภัยกว่า
การนั่งรับประทานภายในร้าน  

• เมื่อพิจารณาประเภทของบริการร้านอาหารพบว่า คาเฟ่และบาร์เป็นประเภทบริการ
ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มร้านอาหารแบบ Full-service เนื่องจากร้านกลุ่มนี้   
จะเน้นขายประสบการณ์ในการรับประทานอาหารภายในร้านด้วย ทำให้ร้านอาหารแบบ Full-service        
ต้องปรับตัวโดยการปรับเปลี ่ยนเมนูและหันมาเปิดบริการแบบ Delivery ในขณะที ่ร ้านอาหารที ่ไม่ใช่
ร้านอาหารแบบ Full-service จะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่า เนื่องจากร้านดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีช่องทาง 

Delivery หรือ Drive-thru อยู่แล้วตั้งแตก่่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ  
(2) คาดการณ์สถานการณ์ของร้านอาหารหลังการแพร่ระบาดฯ สิ้นสุดลง 

• คาดว่าจำนวนลูกค้าของร้านอาหารอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนเกิดการแพร่
ระบาดฯ เนื่องจากผู้บริโภคชาวฟิลิปปิน์ยังคงมีความวิตกกังวลที่จะไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เนื่องจาก
เป็นสถานที่ที่มีผู ้คนจำนวนมาก และผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เริ่มเคยชินกับการรับประทานอาหาร    
แบบใหม่ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมการรับประทานอาหารภายในร้านจะยังคงมีอยู่ แต่ต้องใช้ระยะเวลาและ   
การปรับตัวของผู้บริโภคเพื่อกลับไปยังจุดดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คาดว่าผู้ประกอบการร้านอาหาร     
จะดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสุขอนามัย การรักษาระยะห่าง การจำกัดการสัมผัสระหว่างบุคคล รวมถึง     
การรักษาสุขภาพของพนักงานมากขึ้น นอกจากนี้ อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหันไปใช้เมนูแบบดิจิทัลแทนเมนู
พลาสติกเดิมที่ใช้อยู่ด้วย  

• คาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรมร้านอาหารจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ โดยประเภท
ของร้านอาหารที่จะฟื้นตัวเร็วกว่าประเภทอื่นคือ ร้านอาหารจานด่วนและร้านที่ไม่ใช่ร้านแบบ Full service 
รวมถึงร้านริมถนน หรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า Kiosk ในขณะที่ร้านอาหารแบบ Full service รวมถึงคาเฟ่
และบาร์จะฟื้นตัวช้าที่สุด เนื่องจากร้านอาหารกลุ่มดังกล่าวต้องอาศัยบรรยากาศภายในร้านเป็นตัวดึงลูกค้า
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่ายอดขายของร้านอาหารโดยรวมจะสามารถกลับสู ่ช่วงก่อนเกิดการ       
แพร่ระบาดฯ ได้ในปี 2568 

• สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์ฟื้นตัวได้อย่างค่อย
เป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยบวกคือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ ่มออกนอกบ้านอีกครั้ง รวมถึงหน่วยงานรัฐอย่าง
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) เริ่มขอให้มีการผ่อนปรนมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ ลง เพ่ือให้ธุรกิจ
ต่างๆ รวมถึงร้านอาหารสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมทั้งอัตราการเข้าถึงวัคซีน    
ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากยังคงลังเลที่จะออกจากบ้าน นอกจากนี้ ปัจจัยลบ
สำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารยังต้องเผชิญกับต้นทุนคงที่ที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งค่าเช่า
พ้ืนที่ในห้างสรรพสินค้าหรือทำเลกลางเมือง 
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2.3 มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมร้านอาหารฟิลิปปินส์  
                มูลค่าตลาดและส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมร้านอาหารฟิลิปปินส์ แสดงในแผนภูมิที ่1 

แผนภูมิที ่1 มูลค่าอุตสาหกรรมร้านอาหารฟิลิปปินส์ ปี 2558 – 2563 (ล้านเปโซ) 

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในช่วงระหว่างปี 2558 – 2562 มูลค่าอุตสาหกรรมร้านอาหาร
ของฟิลิปปินส์มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากมูลค่า 539,958.5 ล้านเปโซในปี 2558 ขยายตัวเพิ่มขึ้น
เป็น 649,183.7 ล้านเปโซในปี 2562 หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 20.54 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ซึ่งเกิดการ         
แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารหดตัวลงเหลือ 357,556.10 ล้านเปโซ      
หรือลดลงร้อยละ 44.92  
ตารางที ่2 จำนวนร้านอาหารแต่ละประเภท ในปี 2563 

ประเภท ร้านที่ไม่ใช่เครือ ร้านในเครือร้านอาหาร รวม 

คาเฟ่และบาร์  13,240 1,200 14,440 

ร้าน full service  16,127 2,094 18,221 

ร้านท่ีไม่ใช่ full service  954 17,457 18,411 

ร้านริมถนน/ Kiosk 27,540 9,145 36,685 

รวม 57,861 29,896 87,757 

ข้อมูลจากตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้านอาหารแต่ละประเภทในฟิลิปปินส์ โดยเห็นได้ว่า 
ร้านอาหารกว่าร้อยละ 34 ของจำนวนร้านอาหารทั้งหมดเป็นร้านอาหารของเครือใหญ่ (Chained) โดยเฉพาะ
ร้านที ่ไม่ใช่ร้านแบบ Full service เช่น ร้านอาหารจานด่วน ในขณะที่ร้านประเภทคาเฟ่และบาร์ และ
ร้านอาหารแบบ Full service จะเป็นร้านในเครือน้อยกว่า นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีร้านอาหารในรูปแบบ
รถเข็นหรือ Kiosk จำนวนมาก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคในย่านชุมชนนั้นๆ หรือผู้บริโภคที่อยู่ในช่วง
ระหว่างเวลาของการเดินทาง โดยพบเห็นร้านอาหารประเภทนี้ได้ตามสถานีรถไฟฟ้าหรือริมฟุตบาททั่วไป  

2558 2559 2560 2561 2562 2563

มูลค่า 539,888.50 574,979.50 607,696.00 623,756.10 649,183.70 357,556.10
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แผนภูมิที ่2 สัดส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านอาหารในปี 2562 และ 2563 
 

ข้อมูลจากแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นว่า หลังเกิดวิกฤติโควิด-19 ช่องทางการจำหน่ายภายใน
ร้านอาหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 61 ในปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 23 ในปี 2563 ในขณะที่
ช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะ Delivery และการสั่งกลับบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยช่องทางการสั่งอาหารแบบ 
Delivery เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.6 ในปี 2563 จากร้อยละ 16.4 ในปี 2562 และการสั่งกลับมารับประทานที่บ้าน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36.9 ในปี 2563 จากร้อยละ 20.2 ในปี  2562 โดยทั้งสองช่องทางได้กลายเป็นช่องทาง
สำคัญในการจำหน่ายของอุตสาหกรรมร้านอาหารท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทั้งนี้ โดยภาพรวม
พบว่าในปี 2563 ช่องทางการขายทางออนไลน์ของอุตสาหกรรมร้านอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในฟิลิปปินส์
คิดเป็นร้อยละ 14.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ แม้ช่องทางการขายทางออฟไลน์     
ในปี 2563 จะลดลง แต่ยังคงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 85  

แผนภูมิที ่3 ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมร้านอาหารในฟิลิปปินส์ 
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 ข้อมูลจากแผนภูมิที่ 3 เห็นได้ว่าร้านอาหารที่ไม่ใช่แบบ Full service โดยเฉพาะร้านอาหาร     
จานด่วนเป็นที่นิยมมากที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะ Jollibee ซึ่งเป็นร้านอาหารจานด่วนสัญชาติฟิลิปปินส์        
ที่มีการปรับเมนูและรสชาติให้เข้ากับผู้บริโภคท้องถิ่นและประสบความสำเร็จอย่างมากจนสามารถขยายสาขา
ไปยังต่างประเทศในหลายประเทศทั่วโลก ร้านอาหารอื่นที่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมาได้แก่ McDonald’s  
Mang Inasal และ Chowking ร้านอาหารจานด่วนสไตล์จีน ตามลำดับ  
 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมร้านอาหารประเภทต่างๆ  
 3.1 ร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service (Limited service)  

     3.1.1 ผู้เล่นในตลาดร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full – service   
บ ร ิ ษ ั ท  Jollibee Foods 

Corporation เจ้าของแบรนด์ร้านอาหารจานด่วน
ช ื ่ อด ั ง  “Jollibee” ซ ึ ่ ง เป ็นบร ิษ ัทส ัญชาติ
ฟ ิล ิปป ินส ์และเป ็นบร ิษ ัทท ี ่ ใหญ ่ท ี ่ส ุ ดใน
อ ุ ตส าหกรรมร ้ านอาห ารจ านด ่ ว น และ
ร้านอาหารที ่ไม่ใช่ Full-service ในฟิลิปปินส์ 
โดยครองส่วนแบ่งตลาดคิดเป ็นร ้อยละ 32  
นอกจากนี้ บริษัท Jollibee Foods Corporation 
ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารอื่นๆ อีกเช่น Mang Inasal, Chowking, Greenwich และ Red Ribbon 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารแบรนด์ต่างชาติอีกหลายแบรนด์อีกด้วย สำหรับร้านอาหารจานด่วนและ
ร ้านอาหารท ี ่ ไม ่ ใช ่  Full-Service ที ่ เป ็นท ี ่น ิยมในฟิล ิปป ินส ์  เช ่น  McDonald’s, Mang Inasal, KFC, 
Chowking, Chooks to Go เป็นต้น ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 

 

แผนภูมิที่ 4 ส่วนแบ่งตลาดร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service ในปี 2563
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3.1.2 ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 กับตลาดร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหาร    
ที่ไม่ใช่ Full-service ของฟิลิปปินส์  
                      (1) ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดได้รับผลกระทบน้อยกว่าร้านอ่ืนๆ  

        ร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) และร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service ได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าร้านอาหารประเภทอื่นๆ เช่น ร้านอาหารแบบ Full-service และร้านกาแฟและบาร์ เป็นต้น เนื่องจาก
ในช่วงการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ร้านอาหารดังกล่าวมีบริการ Delivery และบริการสั่งกลับบ้านอยู่แล้ว
ตั ้งแต่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี ้ ร ้านอาหารกลุ ่มฟาสต์ฟู ้ดยังมีการเสนอ              
โปรโมชั่นอาหารชุดสำหรับหลายคนซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายต่อครั้ง โดยในปี 2563 พบว่ายอดขายของ
ร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที ่ไม่ใช่ Full-service มีมูลค่าอยู ่ที่ 228,550.9 ล้านเปโซ ลดลงจาก          
ปี 2562 ที่มียอดขาย 343,286.5 ล้านเปโซ หรือลดลงร้อยละ 56.59 ในขณะที่จำนวนร้านอาหารกลุ่มดังกล่าว
ก็ลดจำนวนลงเหลือ 18,411 ร้านค้า หรือลดลงร้อยละ 3 ทั้งนี้ ก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 ในปี 2563 จะเห็นได้ว่า
ยอดขายของร้านอาหารประเภทนี้มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในแผนภูมิที ่7 

 

แผนภูมิที ่5 ยอดขายของร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service ปี 2559 - 2563  
 

 
 

 ทั ้งนี ้ พบว่าร้าน Fast Food ชั ้นนำท้องถิ ่นอย่าง Jollibee มียอดขายในช่องทาง       
นั่งรับประทานภายในร้านลดลงมาก แต่ยอดขายผ่านช่องทางซื้อกลับบ้านและ Delivery เพิ่มขึ้นทดแทน 
นอกจากนี้ แบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบางแบรนด์ เช่น Chooks to Go และ Andok’s ซึ่งเดิมจำหน่าย
เฉพาะช่องทางการสั่งกลับไปรับประทานที่บ้านก็ได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เนื่องจาก   
เป็นที ่ร ู ้จ ักของผู ้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ที ่ซ ื ้อสินค้าแบบกลับบ้านอยู ่แล้ว นอกจากนี ้ ยังมีแบรนด์ใหม่              
อย่าง Chickn’ Juicy ของบริษัท San Miguel Foodshop Corp. ก็ได้รับความนิยมมากข้ึนและสามารถขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2563  

 

2559 2560 2561 2562 2563

ยอดขาย (ล้านเปโซ) 244,686.20 278,362.70 312,716.80 343,286.50 228,550.90
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 สำหรับร้านพิซซ่าและเบเกอรี่ค่อนข้างได้เปรียบในสถานการณ์โรคระบาด เนื่องจาก
มีบริการซื ้อกลับบ้านและ Delivery ก่อนช่วงล็อคดาวน์อยู่แล้ว และมีเมนูที ่ค่อนข้างเหมาะสมกับช่องทางนี้  
อย่างไรก็ดี เบเกอรี ่บางแบรนด์ได้รับผลกระทบทางลบค่อนข้างมาก จากพฤติกรรมผู ้บริโภคที่เริ ่มอบขนม
รับประทานเองในบ้านมากขึ ้น เช่น French Baker ซึ่งได้ปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการอบขนมรับประทานเองในบ้าน หลังต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านยาวนานขึ้น ในขณะที่ 
Krispy Kreme มียอดขายเพิ ่มขึ้นมากในช่วงล็อคดาวน์ เนื่องจากผู้บริโภคชื่นชอบโดนัทของแบรนด์ดังกล่าว  
อย่างไรกต็าม ในภาพรวมอาหารทุกประเภทมียอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ดังแสดงในตารางที ่3  
ตารางที่ 3 มูลค่าของตลาดร้านอาหารแต่ละประเภทของร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่          
Full-service ในปี 2562 – 2563 (ล้านเปโซ) 

ประเภทร้านอาหาร 2562 2563 
ร้านอาหารเอเชีย 31,879.10 18,703.10 
เบเกอรี่ 30,010.20 20,558.00 
เบอร์เกอร์ 65,972.50 42,294.10 
ไก่ทอด/ไก่ย่าง 154,859.20 105,562.30 
ร้านอาหารในร้านสะดวกซ้ือ 18,723.00 14,226.50 
พิซซ่า 24,658.80 16,866.70 
อ่ืน ๆ  17,183.7 10,340.2 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณามูลค่าของอุตสาหกรรมร้านอาหารจานด่วนและ
ร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service พบว่า ร้านอาหารจานด่วนประเภทจำหน่ายไก่ทอด/ไก่ย่างมียอดจำหน่าย   
มากที่สุด โดยในปี 2562 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 154,859.20 ล้านเปโซ แต่ในปี 2563 มูลค่าตลาดลดลงอยู่ที่ 
105,562.30 ล้านเปโซ  

(2) เทรนด์การสั่งกลับบ้าน และบริการ drive-thru กลายเป็นบริการที่ขาดไม่ได้  
        การให้บริการ Delivery กลายเป็นบริการสำคัญสำหรับธุรกิจร้านอาหารในปี 2563

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่       
ร้านแบบ Full-service นอกจากนี้ เทรนด์การสั่งซื้อกลับบ้านและการให้บริการ Drive-thru ก็กลายเป็นที่นิยม
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เพิ ่มขึ ้นอย่างมาก เนื ่องจากประเทศฟิลิปปินส์มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลายาวนาน                
ทำให้ผู้บริโภคพยายามหาทางเลือกในการออกไปซื้ออาหารนอกบ้าน แต่ยังมีความปลอดภัย ส่งผลให้ช่องทาง
การสั่งกลับบ้าน (Takeaway) กลายเป็นที่นิยมมาก รวมถึงบริการ Drive-thru ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี       
โดยแบรนด์ที่มีความโดดเด่นสำหรับการให้บริการ Drive-thru ในฟิลิปปินส์ คือ McDonald’s ที่ให้บริการ
ยานพาหนะทุกประเภทรวมถ ึงจ ักรยาน สามล ้อ และสก ู ๊ตเตอร ์  ซ ึ ่ งม ีการใช ้ยานพาหนะมากขึ้น  
หลังบริการระบบขนส่งสาธารณะถูกจำกัดการให้บริการในช่วงล็อกดาวน์  

 
(3) เนื้อที่ทำจากพืชกำลังมาแรงและกลยุทธ์ของร้านอาหารต่าง ๆ 

        ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ ในปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดเทรนด์ความนิยมใหม่ในผลิตภัณฑ์
เบอร์เกอร์ที่ทำจากพืชและวีแกนในฟิลิปปินส์ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ร้าน Burger King ได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ Whopper ที่ใช้เนื ้อที ่ทำจากพืช โดยก่อนหน้านี ้ ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ 
ร้านอาหารแบบ Full-service เริ่มมีการจำหน่ายเมนเูนื้อท่ีทำจากพืชแต่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก  
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3.1.3 การฟื้นตัวและโอกาสของธุรกิจร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service 
ของฟิลิปปินส์ในอนาคต 

(1) ร้านอาหารที่เป็นเครือของบริษัทขนาดใหญ่เป็นตัวผลักดันในการฟื้นตัว  
          คาดการณ์ว่าสถานการณ์การเติบโตของร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่          

Full-service ในปี 2564 จะคล้ายคลึงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะร้านที ่เป็นเครือของ      
บริษัทขนาดใหญ่และร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทเบอร์เกอร์ ไก่ พิซซ่า เนื่องจากมีบริการทางเลือกทั้งการ         
ซื้อกลับบ้านและ Drive-thru ทีย่ังคงสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ร้านอาหารประเภทนี้
ยังมีสาขาที่ครอบคลุมมากกว่าร้านอาหารที่เป็น Full-service ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้และมีเครือข่ายมากกว่า  

(2) การเปิดสาขาใหม่จะมีจำนวนน้อยลง  
          คาดว่าการเติบโตของจำนวนสาขาของร้านอาหารจานด่วนจะมีแนวโน้มลดลง            

ในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ทำให้ร้านอาหารจำนวนมากต้องปิด
กิจการลงอย่างถาวร และบางร้านอาหารหันไปมุ่งเน้นบริการผ่านช่องทาง Delivery มากกว่า และร้านอาหาร
ยังต้องการใช้เครือข่ายสาขาของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับประทาน
อาหารภายในร้าน จึงคาดว่าจะไม่มีการเปิดสาขาจำนวนมากในระยะต่อจากนี้  

3.2 ร้านอาหารแบบ Full-service ในฟิลิปปินส์  
 3.2.1  ผู้เล่นในตลาดร้านอาหารแบบ Full – service   

   เมื่อพิจารณาสภาพการแข่งขันในตลาดร้านอาหาร Full-service พบว่า Shakey’s Pizza 
Asia Ventures และ Max’s Group มีการแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำตลาดร้านอาหารประเภทนี้ แต่ในปี 2563 
Shakey’s สามารถครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 30 เนื่องจากพิซซ่าสามารถให้บริการ Delivery 
และสั่งกลับบ้านได้ นอกจากนี้ แบรนด์ Pizza Hut ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 3 ก็มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น
มากเช่นเดียวกัน โดยส่วนแบ่งตลาดของร้านอาหาร Full-service แสดงในแผนภูมิที่ 10 

แผนภูมิที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดร้านอาหาร Full-service ในปี 2563 

Shakey's
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3.2.2 ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ต่อร้านอาหารแบบ Full-service ของฟิลิปปินส์  
                      (1) ผู้บริโภคหันมาทำอาหารรับประทานเองมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อยอดขาย 

       อุตสาหกรรมร้านอาหารของฟิลิปปินส์ได้ร ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ           
โควิด-19 อย่างมาก โดยร้านอาหารแบบ Full-service เป็นกลุ ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที ่สุด เนื ่องจาก
ร้านอาหารแบบ Full-service มีการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในการแข่งขันเป็นหลัก โดยในช่วงก่อนเกิด
การแพร่ระบาดฯ และมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ อุตสาหกรรมร้านอาหารในฟิลิปปินส์ยังไม่ได้           
มีทางเลือกอื่นๆ ให้กับผู้บริโภคมากนัก นอกจากนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์        
ส่วนใหญ่มีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมหันมาทำอาหารรับประทานเองที ่บ้านมากขึ ้น ทำให้ยอดขายของ
ร้านอาหารแบบ Full-service ในปี 2563 ลดลงอย่างมาก โดยมีมูลค่ายอดขายอยู่ที ่68,074.0 ล้านเปโซ ลดลง
ร้อยละ 55.84 จากปี 2562 ที่มูลค่ายอดขาย 154,154.6 ล้านเปโซ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9 

แผนภูมิที่ 7 มูลค่าอุตสาหกรรมร้านอาหารแบบ Full-service ในฟิลิปปินส์ ปี 2559-2563  
 

ทั้งนี้ ร้านอาหารแบบ Full-service แต่ละประเภทพบว่า ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน 
โดยร้านอาหารแบบ Full- service สไตล์ยุโรปได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีฐานลูกค้าค่อนข้างน้อย      
ในขณะที่ร้านพิซซ่าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในกลุ่ม
ร้านอาหารแบบ Full- service โดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็น      
ที่รู้จักอย่างร้าน Shakey’s  นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นใหม่   
อย่าง ChowCiao ของบริษัท Bistro Holdings Corp. 
ซึ่งเพิ่งเปิดตัวในปี 2563 นอกจากนี้ ร้านอาหารแบบ 
Full-service บางแห่งก็ได้เพ่ิมเมนูพิซช่าลงในรายการเมนูอาหารของร้านเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับลูกค้า  

 

2559 2560 2561 2562 2563

ยอดขาย (ล้านเปโซ) 131,629.80 139,407.90 147,156.30 154,154.60 68,074.00
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 รายงานเชิงลึก ร้านอาหารในฟิลิปปินส ์ 16 

 

ตารางที ่4 มูลค่าของตลาดร้านอาหารแต่ละประเภทของร้านอาหาร Full-service ในปี 2562 – 2563 
                                                                                                             มูลค่า: ล้านเปโซ 

ประเภทร้านอาหาร 2562 2563 
ร้านอาหารเอเชีย 97,748.8 39,991.8 
ร้านอาหารยุโรป 8,996.9 3,455.7 
ร้านอาหารอเมริกัน  22,960.8 9,769.1 
ร้านพิซซ่า 17,287.1 12,008.4 
อ่ืน ๆ  7,161.0 2,848.9 

 

(3)  พฤติกรรมการรับประทานอาหารภายในร้าน เปลี่ยนเป็นการสั่งกลับบ้านและบริการ 
Delivery โดยกะทันหัน  

ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การให้บริการ Delivery ยังมีสัดส่วนน้อยมาก      
สำหรับช่องทางการจำหน่ายของร้านอาหารแบบ Full-service โดยส่วนใหญ่จะมีให้บริการเฉพาะร้านพิซซ่า       
แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในปี 2563 ช่องทางการให้บริการ Delivery และการสั่งกลับบ้าน (Take away)   
กลายเป็นช่องทางที ่ผู ้บริโภคนิยมทำให้มีสั ดส่วนมากกว่าครึ ่งของยอดขายทั้งหมด แม้กระทั ่งร้านอาหาร           
แบบบุฟเฟ่ต์ก็ต้องเปลี่ยนมาให้บริการในลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม การให้บริการ Delivery ถือเป็นความท้าทายสำหรับร้านอาหาร 
เนื่องจากร้านอาหารบางร้านต้องคิดและพัฒนาเมนูใหม่ เพราะอาหารบางรายการเสื่อมคุณภาพได้ง่ายระหว่าง
การขนส่งไปให้ลูกค้า ทำให้ร้านอาหารบางร้านมีการจำหน่ายเมนูอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง แต่พบว่าบางส่วนไม่ได้
รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเท่าที่ควร เนื่องจากผู้บริโภคนิยมชอบซื้อวัตถุดิบสดๆ เพื่อปรุงอาหารเองมากกว่า 
ทั้งนี้ การจำหน่ายอาหารแช่แข็งไม่ได้จำกัดเฉพาะบนช่องทางออนไลน์เท่านั้น ยังมีการจำหน่ายผ่านช่องทาง
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพ่ิมเติมอีกด้วย เช่น ชุดอาหารของร้าน Manam และ Rico’s Lechon ใน SM Supermarket 

(4) ประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบใหม่เริ่มเกิดขึ้น  
         เนื ่องจากการสร้างประสบการณ์ภายใน

ร้านอาหารเป็นส่วนสำคัญของการให้บริการของร้านอาหารแบบ 
Full- service ทำให้แบรนด์ต ่างๆ พยายามสร ้างแนวคิดหรือ      
คอนเซปต์ใหม่ๆ เพื ่อดึงดูดความสนใจของล ูกค้าให้กล ับมา
รับประทานอาหาร เช ่น แนวคิด park n dine หรือ drive- in        
โดยร้านอาหารแบบ Full-service ได้ดัดแปลงจัดสรรพื ้นที ่ ใน     
ลานจอดรถให ้ล ูกค ้าสามารถส ั ่ งและร ับประทานอาหารได้            
โดยพนักงานจะทำหน้าที่ให้บริการรับ-ส่งอาหารให้กับลูกค้าที่อยู่ใน
ยานพาหนะโดยตรง อย่างไรก็ตาม การให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องจองล่วงหน้า ทำให้ลูกค้าบางส่วนหันไปใช้
บริการร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full-service แทน เนื่องจากไม่ต้องจองล่วงหน้า 
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3.2.3 การฟื้นตัวและโอกาสของธุรกิจร้านอาหาร Full-service ของฟิลิปปินส์ในอนาคต 
(1) การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร Full-service จะเป็นไปอย่างช้าๆ  
     คาดการณ์ว่าธุรกิจร้านอาหารแบบ Full-service จะมีการเติบโตอย่างช้าๆ ในปี 2564 

และหลังจากปี 2564 จะเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากในปีนี้ความมั่นใจของผู้บริโภคจะยัง
ไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ รวมถึงผู้คนยังคงมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการออกไปรับประทาน
อาหารนอกบ้าน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผ ู ้ประกอบการร้านอาหารแบบ Full-service จะยังคงมุ ่งเน้น             
การจำหน่ายผ่านช่องทาง Delivery และการสั่งกลับบ้านเป็นหลัก โดยการให้บริการผ่านช่องทาง Delivery 
ร้านอาหารแบบ Food Service จะมีการปรับเมนูหรือสร้างเมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะกับช่องทาง    
ที่ให้บริการ รวมทั้งอาจจะมีการพัฒนาระบบการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นของตนเอง หรือร่วม
ดำเนินการกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ
ใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น การปรับเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการเป็นแบบการนั่งรับประทานอาหารกลางแจ้งมากขึ้น 
เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่า รวมถึงการใช้ช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์           
กับลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนด้วย  

(2) การพัฒนามาตรการความปลอดภัยใหม่ๆ สำหรับลูกค้าที่รับประทานอาหารที่ร้าน  
          คาดการณ์ว่า ช่องทางการรับประทานอาหารภายในร้านอาหารน่าจะกลับมามีบทบาท

อีกครั้งในอนาคตสำหรับร้านอาหารแบบ Full-service อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหันมาใส่ใจ
สุขภาพมากขึ้นและยังคงมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดฯ ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารแบบ Full-service
ต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเดินทางเข้ามารับประทานที่ร้าน เช่น การปรับ
มาตรการในการรักษาความสะอาดและการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขขั ้นต่ำ เป็นต้น ยกตัวอย่าง  
แนวคิด open kitchen ที่จัดห้องครัวแบบเปิดโล่งมีอากาศถ่ายเทและลูกค้าสามารถเห็นกระบวนการเตรียม
และปรุงอาหารของพ่อครัวได้ตลอดเวลา ทั้งนี ้การสร้างประสบการณ์ภายในร้านอาหารยังคงเป็นจุดขายสำคัญ
ของร้านอาหารแบบ Full-service และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ที่มีมุมมองว่าการรับประทาน
อาหารร่วมกันนอกบ้านเป็นวิธีสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว จึงคาดว่าความต้องการ 
การรับประทานอาหารนอกบ้านน่าจะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวเพ่ิมขึ้นไดใ้นอนาคต 
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3.3 ร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk ในฟิลิปปินส์  
     3.3.1 ผู้เล่นในตลาดร้านอาหาริมทางและร้านแบบ Kiosk  

 เมื่อพิจารณาผู้เล่นในตลาดร้านอาหาริมทางและร้านแบบ Kiosk ในฟิลิปปินส์พบว่า ยังไม่มี
แบรนด์ใดที่เป็นเจ้าตลาดอย่างชัดเจน โดยแบรนด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาด
รวมกันไม่ถึงร้อยละ 10 สำหรับแบรนด์ร้านแบบ Kiosk สัญชาติฟิลิปปินส์ที่เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ เช่น 
Potato Corner พบว่ามีส่วนแบ่งตลาดมากเป็นอันดับ 3 ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ 
Potato Corner ประสบความสำเร็จ คือ ระบบแฟรนไชส์ที่สามารถสมัครได้ง่าย ในขณะที่ Angel’s Burger 
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 เป็นบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์  มีข้อได้เปรียบสำคัญคือกระบวนการกระจาย
สินค้าที่มีครอบคลุมพื้นที่ทั ่วประเทศ รวมถึงรายการส่งเสริมทางการตลาด ซื้อ  1 แถม 1 ที่ทำให้ผู้บริโภค        
รู้สึกคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่าย   
 

แผนภูมิที่ 8 ส่วนแบ่งตลาดร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk ในปี 2563 

 
 

3.3.2 ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ต่อร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk      
ของฟิลิปปินส์  

         (1) การใช้จ่ายท่ีลดลงของผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อยอดขายในปี 2563 
        ร ้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk มียอดขายที ่ลดลงอย่างมากในปี 2563 

เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐในการจำกัดการเคลื่อนที่ของประชาชน ทำให้ร้านอาหารแบบ Kiosk 
โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าประสบปัญหาลูกค้าเข้าร้านลดน้อยลงอย่างมาก ในขณะที่ร้านอาหาร    
แบบ Kiosk และร้านริมทางที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบน้อยกว่า ทั้งนี้ ก่อนเกิดแพร่ระบาดฯ 
ร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิกฤติโควิด-19 ในปีที่ผานมา
ทำให้กำลังซื ้อของประชาชนทั ่วไปหดหายลงไปมาก ส่งผลให้ธ ุรกิจร้านอาหารริมทางและร้านอาหาร           

Angel's Burger
10%

Tender Juicy Hotdog
8%

Potato Corner
8%

Turks
6%

Zagu
5%

Siomai King
5%

Mister 
Donut
4%

Minute Burger
3%

Chatime
3%

อ่ืน ๆ 
48%



 

 รายงานเชิงลึก ร้านอาหารในฟิลิปปินส ์ 19 

 

แบบ Kiosk ในภาพรวมมียอดขายลดลงถึงร้อยละ 44.68 โดยมีมูลค่ายอดขายอยู่ที่  58,594.4 ล้านเปโซ จาก
มูลค่ายอดขาย 105,919.0 ล้านเปโซ ในปี 2562  

แผนภูมิที่ 9 มูลค่าอุตสาหกรรมร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk ในฟิลิปปินส์ ปี 2559-2563  

 
  

(2) แบรนด์ต่างๆ ต้องปรับตัวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดผู้บริโภค 
    ร้านอาหารแบบ Kiosk โดยเฉพาะร้าน

แบรนด์ดังพยายามใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อปรับตัว
ให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ โดยจะไม่รอรับ
ลูกค้าไปซื้ออาหารที่ร้านอย่างเดียว ยกตัวอย่าง ร้าน Jimini 
Foods หันมาใช ้ประโยชน์จากผู ้กระจายสินค้า/ต ัวแทน
จำหน่าย โดยการเปิดตัว Club Paborito ซึ่งเป็นการใช้ตัวแทน
ให้เข้าถึงลูกค้าในชุมชนต่างๆ ให้มากที่สุด หรือ ร้าน Siomai King ได้เปิดตัวระบบแฟรนไชส์ออนไลน์           
ซึ่งลงทุนต่ำกว่าระบบแฟรนไชส์ในแบบเดิมมาก  

ทั้งนี ้ ระบบแฟรนไชส์เป็นที ่นิยมของชาวฟิลิปปินส์มาก เนื ่องจากชาวฟิลิปปินส์
บางส่วนต้องการหารายได้เสริมและมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ออนไลน์              
ใช้เงินลงทุนต่ำกว่าการลงทุนในระบบแฟรนไซส์แบบเดิม ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์กลายเป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ปัญหาการว่างงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ รวมทั้งยังทำให้ธุรกิจร้านอาหารแบบ Kiosk สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสามารถพยุงธุรกิจให้อยู่รอดได้ 

3.3.3 การฟื้นตัวและโอกาสของธุรกิจร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk ของฟิลิปปินส์   
ในอนาคต 
   ในปี 2564 คาดว่าร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk จะสามารถขยายตัวได้เล็กน้อย     
และจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ในปีต่อๆ ไป โดยร้านประเภทดังกล่าวจะพยายามจำหน่ายสินค้า     
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์มากขึ้น

2559 2560 2561 2562 2563

ยอดขาย (ล้านเปโซ) 92,903.20 97,712.40 102,017.00 105,919.00 58,594.40
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นอกจากนี้ คาดว่าร้านอาหารริมทางและร้านแบบ Kiosk จะขยายตัวไปนอกเขตกรุงมะนิลามากขึ้น หลังจาก        
ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองจำนวนหนึ่งได้ย้ายออกนอกเมืองจากกระแส Work from home รวมถึงการเรียนออนไลน์ 
โดยผู้ประกอบการบางแบรนด์ เช่น Potato Corner ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าการเติบโตของยอดขายในปัจจุบัน       
ไม่ได้มาจากกรุงมะนิลา ทำให้คาดการณ์ว่าแบรนด์ร้านอาหารแบบ Kiosk มีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปยังจังหวัด   
และภูมิภาคอ่ืนๆ มากขึ้นในอนาคต  

3.4 ร้านกาแฟและร้านผับบาร์ในฟิลิปปินส์  
3.4.1 ผู้เล่นในตลาดร้านกาแฟและร้านผับบาร์ 

   Starbucks ถือเป็นผู้เล่นที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในกลุ่มร้านกาแฟและร้านผับบาร์ 
คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่ ร้าน The Coffee Bean & Tea Leaf และ ร้าน McCafe ทั้งนี้ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ พบว่าร้าน Starbucks ยังคงสามารถความเป็นผู ้นำตลาดด้วยการสร้าง
ประสบการณ์ที ่ดีและปลอดภัยให้กับลูกค้า เช่น มีบริการสั ่งกาแฟผ่านโทรศัพท์มือถือและจ่ายเงินผ่าน          
แอปพลิเคชัน ซึ่งคาดว่าบริการดังกล่าวจะนำมาใช้ในร้านอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากลูกค้ายังมองหาวิธีการซื้อ
สินค้าท่ีรวดเร็วและสะดวก   

แผนภูมิที ่10 ส่วนแบ่งตลาดร้านกาแฟและบาร์ 

 

3.4.2 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อร้านกาแฟและผับบาร์ในฟิลิปปินส์  
(1) มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของภาครัฐ ทำให้ความน่าดึงดูดของร้านกาแฟ

และผับบาร์ลดลง และนำไปสู่ยอดขายท่ีตกต่ำในปี 2563  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจร้านกาแฟ

และผับบาร์ของฟิลิปปินส์ ซึ ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนที่
เข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ทำให้ร้านกลุ่มดังกล่าวจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลาหลาย
เดือนและแม้ว่าต่อมารัฐบาลจะผ่อนคลายให้สามารถเปิดให้บริการได้ แต่อนุญาตให้ร้านกาแฟและผับบาร์     

Starbucks
62%

The Coffee Bean 
&Tea Leaf

7%

McCafe
6%

Bo's Coffee
5%

Mary Grace Café 
5%

อ่ืน ๆ 
15%
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เปิดได้เฉพาะบริการสั ่งกลับบ้านและ Delivery เท่านั ้น ซึ ่งขัดกับธรรมชาติของพฤติกรรมผู ้บริโภคของ        
ร้านกาแฟและผับบาร์ที่ชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนและครอบครัวเพื่อสังสรรค์กัน ทำให้ภาพรวมยอดจำหน่ายของ
ร้านกาแฟและผับบาร์มีมูลค่าลดลงกว่าร้อยละ 57 อยู่ที่ 5.26 หมื่นล้านเปโซ จากมูลค่า 1.22 แสนล้านเปโซ   
ในปี 2562 นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนร้านกาแฟและผับบาร์ลดลงร้อยละ 12 อยู่ที่ 14,440 ร้าน ทั้งนี้ สำหรับ
ร้านกาแฟและผับบาร์ที่เป็น Chain ของแบรนด์ใหญ่หรือแบรนด์ต่างชาติพบว่า มียอดขายลดลงน้อยกว่า      
ร้านกาแฟและบาร์อ่ืนๆ  

 

แผนภูมิที ่11 มูลค่าอุตสาหกรรมร้านกาแฟและบาร์ในฟิลิปปินส์ ปี 2558-2563 

 

(2) ผับ/บาร์ได้รับผลกระทบหนักที่สุด  
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ พบว่าร้านประเภทผับและบาร์ได้รับผลกระทบ      

หนักที่สุด เนื่องจากต้องปิดดำเนินธุรกิจชั่วคราวตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งต้องการจำกัดการเคลื่อนที่ให้น้อย
ที่สุดและต่อมาแม้ว่าจะสามารถเปิดให้บริการร้าน แต่ก็ยังรับลูกค้าได้จำกัด เนื่องจากมาตรการและข้อจำกัด
ด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ผับและบาร์ที่ปรับเปลี่ยนมาให้บริการแบบ Delivery และสั่งกลับบ้านก็พบว่า        
มีกลุ่มลูกค้าใช้บริการไม่มากนัก ส่งผลให้มีผับและบาร์ต้องปิดตัวลงอย่างถาวรจำนวนมาก โดยอุตสาหกรรม     
ผับและบาร์มีมูลค่ายอดขายในปี 2563 เพียง 21,466.5 ล้านเปโซ จากมูลค่า 67,180.9 ล้านเปโซในปี 2562  

2558 2559 2560 2561 2562 2563

มูลค่า (ล้านเปโซ) 105,164.70 109,892.50 114,233.50 118,251.40 122,298.00 52,628.00
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ทั้งนี้ การเปรียบเทียบของยอดขายของร้านอาหารแต่ละประเภทของร้านกาแฟและบาร์ 
แสดงในแผนภูมิที่ 5 
แผนภูมิที ่12 มูลค่าของตลาดร้านอาหารแต่ละประเภทของร้านกาแฟและบาร์ในปี 2562 – 2563 (ล้านเปโซ) 

 

 
 

(3) ผู้เล่นต้องหันมาใช้แคมเปญและกลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย  
        เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ผู้เล่นในอุตสาหกรรมร้านกาแฟ และผับบาร์ 

รวมถึงผู้กระจายสินค้าและซัพพลายเออร์ของร้านกาแฟและผับบาร์ต้องพยายามเข้าหาลูกค้ามากขึ้น เช่น 
Diageo Philippines ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของฟิลิปปินส์ ได้จัดแคมเปญ
โครงการ Raise the Bar โดยเปิดให้ผู้บริโภคสามารถซื้อเครื่องดื่มได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัท Equilibrium 
Intertrade Corporation ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้ากาแฟ ชา และเครื่องดื่มชั้นนำได้จัดทำแคมเปญโครงการ 
Kaya Natin Ito ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นโปรโมชั ่นซื้อ 1 แถม 1 ในร้านกาแฟ      
หลายแห่งทั่วประเทศ  

 
 

2562 2563

ผับ/บาร์ 67,180.90 21,466.50

คาเฟ่ 34,513.10 17,442.00

ร้านชา/กาแฟโดยเฉพาะ 20,604.10 16,481.30
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(4) กลยุทธ์ของร้านกาแฟและผับบาร์หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป  
        แม้ว่าในช่วงหลังรัฐบาลฟิลิปปินส์จะผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารต่างๆ สามารถ

กลับมาเปิดให้บริการได้และให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้อีกครั้งภายใต้การจำกัดปริมาณลูกค้า 
รวมทั้งการกำหนดมาตรการสุขอนามัยขั้นต่ำ ทำให้ร้านกาแฟและผับบาร์ต้องปรับรูปแบบการให้บริการตาม
นโยบายของภาครัฐ เช่น ร้าน Bo’s Coffee ให้บริการเจลล้างมือและพรมฆ่าเชื ้อ รวมทั้งการตรวจสอบ
อุณหภูมิร่างกายของลูกค้าก่อนเข้าร้าน นอกจากนี้ ร้านกาแฟและผับบาร์ยังมีการปรับกลยุทธ์และการดำเนิน
ธุรกิจให้เข้ากับลูกค้าในยุค New Normal มากขึ้น เช่น ร้าน Coffee Project ได้จัดทำเมนูแบบ QR Code 
วางไว้บนโต๊ะเพื่อทดแทนเมนูแบบเดิมและลดการสัมผัสภายในร้าน หรือร้าน Starbucks ที่เน้นการจำหน่าย
ผ่านช่องทาง Drive-thru เป็นหลัก  

3.4.3 การฟื้นตัวและโอกาสของธุรกิจร้านกาแฟและผับบาร์ของฟิลิปปินส์ในอนาคต       
(1) ธุรกิจบาร์และร้านกาแฟคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ  

              คาดการณ์ว่าตลาดร้านกาแฟและผับบาร์ในฟิลิปปินส์จะสามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า
และต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่ายอดขายจะกลับเข้าสู่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง เนื่องจากกำลังซื้อ         
ของผู้บริโภคและความไม่เชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่ลดลง ทำให้ผู้บริโภคหันไปหาทางเลือกอื่นที่ถูกกว่า เช่น 
กาแฟสำเร็จรูปหรือการชงกาแฟรับประทานเองที่บ้าน ส่งผลให้ร้านจำหน่ายกาแฟบางแห่งต้องหันมาใช้
ช่องทางออนไลนหรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง Lazada และ Shopee ในการจำหน่ายเครื่องดื่ม 
รวมถึงเมล็ดกาแฟ ถ้วยกาแฟ หรือเครื่องชงกาแฟ อย่างไรก็ดี ตลาดกาแฟที่ผู้ซื ้อซื้อจากที่บ้าน ยังมีขนาด
ค่อนข้างเล็กในตลาดฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ Euromonitor คาดการณ์ว่ามูลค่ายอดจำหน่ายของร้านกาแฟและผับบาร์
จะสามารถกลับมาเติบโตกว่าร้อยละ 13 ต่อปีได้ในปี 2567 ในขณะที่จำนวนร้านกาแฟและผับบาร์จะลดลง
ร้อยละ 2 ต่อปี จนเหลือ 13,152 ร้านค้าในปี 2567  

(2) ร้านกาแฟอิสระมีโอกาสที่จำกัด  
        คาดการณ์ว่าร้านกาแฟอิสระต่างๆ จะมีแนวโน้มการเติบโตที ่ชะลอตัวลง แม้ว่า  

ก่อนช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้านกาแฟอิสระจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ 
เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ระดับกลาง - บนมีความพิถีพิถันช่างเลือกเพิ่มจำนวน     
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดการแพร่ระบาดฯ ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม
กาแฟหันมาชงกาแฟรับประทานเองที่บ้านและคาดว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะยังคงอยู่ ทำให้การเติบโตของ  
ร้านกาแฟอิสระจะยังมีข้อจำกัดในระยะต่อไป   
 

4. ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงลูกค้าของร้านอาหารในฟิลิปปินส์  
ร้านอาหารในฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงลูกค้าและให้บริการลูกค้าได้หลายช่องทาง ตั ้งแต่การใช้ 

Blogger เพื่อการประชาสัมพันธ์และรีวิวอาหาร รวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ ที่สามารถดึงดูดและ
เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าช่องทางออนไลน์กลายเป็นช่องทาง
ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมร้านอาหารในฟิลิปปินส์    
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4.1 Blogger  
การใช้ Blogger ที่มีชื่อเสียงรีวิวร้านอาหาร เป็นช่องทางหนึ่งที่ร้านอาหารใช้ในการประชาสัมพันธ์

และดึงดูดลูกค้า เนื ่องจาก Blogger มีอิทธิพลในการตัดสินใจของผู ้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ในระดับหนึ่ง 
ยกตัวอย่าง Blogger ที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์ แสดงในตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ตัวอย่าง Blogger รีวิวร้านอาหารในฟิลิปปินส์  
อันดับ ชื่อ ช่องทาง จำนวนผู้ติดตาม 

1. Richie Zamora 
(The Pickiest 
Eater) 

Website: www.thepickiesteater.net  
FACEBOOK: /thepickiesteater  
INSTAGRAM /Twitter: PickiestEater 
Youtube : ThePickiestEater  
Podcast: Sini Gang 

 
 

Facebook – 31,000 
INSTAGRAM- 12,763 
Twitter – 4,534  
Youtube – 3,120 

2. Reese Rayos (The 
Foodie Station) 

FACEBOOK: /thefoodiestation 
INSTAGRAM: thefoodiestation 

 
 
 
 

 

Facebook – 8,832 
INSTAGRAM- 43,870  

3. Jeng (Food In The 
Bag) 

Website: https://www.foodinthebag.com/ 
FACEBOOK: /foodinthebag 
INSTAGRAM: foodinthebag 

 
 
 
 
 
 

Facebook – 3,698 
INSTAGRAM- 4,379 
 

https://www.thepickiesteater.net/
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อันดับ ชื่อ ช่องทาง จำนวนผู้ติดตาม 
4. When In Manila 

Food 
Facebook: /wimyummy 
INSTAGRAM: wimyummy 

 
 
 
 
 

 

Facebook – 69,243 
INSTAGRAM- 39,568 

5. Kat Catapusan 
(The Hungry Kat) 

Website: https://thehungrykat.com/ 

FACEBOOK: /thehungrykat1 
INSTAGRAM: katcatapusanlee 

 
 
 
 
 

 

Facebook – 4,248 
INSTAGRAM- 2,418 

6. Diane Go (Fried 
and Prejudice) 

FACEBOOK: /friedandprejudice 
INSTAGRAM: friedandprejudice 

 
 

 
 
 

Facebook – 2,129 
INSTAGRAM- 4,394 

7. Ojie Dominguez 
(Pigging Out On 
Sundays) 

Website: 
https://www.piggingoutonsundays.com 

INSTAGRAM: @piggingoutonsundays  
FACEBOOK: /piggingoutonsundaysojie  
Zomato: /pigoutsundays 

INSTAGRAM– 18,793 
Facebook – 18,000 

https://www.piggingoutonsundays.com/
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อันดับ ชื่อ ช่องทาง จำนวนผู้ติดตาม 
8. Karla Niña 

Mallannao & 
Christian Corpuz 
(The Hungry 
Traveler) 

FACEBOOK: @thehungrytravelerph 
INSTAGRAM: @thehungrytravelerph 
Youtube: @thehungrytravelerph  
Website: www.karlaniiinz.com 

 
 

Facebook – 166,816 
INSTAGRAM– 3,036 
Youtube – 2,500 

9. Alexis Manuel 
Deocaris 
(ForkSpoonManila) 

FACEBOOK : @forkspoonmanila 
INSTAGRAM: @forkspoonmanila 

 
 
 
 
 

Facebook – 348,961 
INSTAGRAM– 156,490 
 

10. Harvard Uy de 
Baron (Always 
Hungry PH) 

INSTAGRAM: @alwayshungryph 
FACEBOOK: @alwayshungryph  
Zomato: @alwayshungryph  
Website: www.alwayshungry.ph 

 

Facebook – 22,554 
INSTAGRAM– 51,621 
 

11. Sherose Ontimare 
(Food For Tata) 

INSTAGRAM: @sheroseontimare  
FACEBOOK: /foodfortata  
Website: www.foodfortata.com 

 
 

Facebook – 42,413 
INSTAGRAM– 52,756 
 

http://www.karlaniiinz.com/
http://www.alwayshungry.ph/
http://www.foodfortata.com/
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อันดับ ชื่อ ช่องทาง จำนวนผู้ติดตาม 
12. Takaw Tikim FACEBOOK: /takawtikimph  

INSTAGRAM: @takawtikim  

 

Facebook – 21,000 
INSTAGRAM– 11,336 

13. Gerry San Miguel 
(Dude For Food) 

INSTAGRAM: @dudeforfood 
FACEBOOK: /dude4food  
Website: dude4food.blogspot.com 

 

Facebook – 2,352 
INSTAGRAM- 3,940 

 

4.2 เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน  
 เว ็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นสื ่อหนึ ่งที ่สำคัญในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงล ูกค้า               

โดยร้านอาหารหลายแห่งมีโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของตนเอง เพื่อสื่อสาร ให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า ในขณะที่ร้านอาหารหลายแห่งใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการรับคำสั่งอาหารและให้บริการลูกค้า 
โดยเฉพาะช่วงมาตรการล็อคดาวน์ โดยตัวอย่างแอปพลิเคชันสำคัญ แสดงในตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6 ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในฟิลิปปินส์  

อันดับ รายละเอียด โลโก้ 
1. FoodPanda Philippines 

เป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ โดยให้บริการใน
เมืองใหญ่ทั้ง Metro Manila, Cebu, Davao รวมถึงเมืองอื่น ๆ เช่น 
Baguio, Tagaytay, Naga, และ Cagayan De Oro 
Foodpanda มีร้านอาหารอยู่ในแอปพลิเคชันมากกว่า 400 แห่ง ใน 
30 ประเภทอาหาร โดยสามารถสั่งอาหารได้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
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อันดับ รายละเอียด โลโก้ 
และจ่ายเง ินได ้หลายช ่องทางต ั ้งแต่  cash on delivery, paypal  
บัตรเดบิต บัตรเครดิต โดยผู้บริโภคจะต้องเสียค่าส่งเอง  

2. GrabFood Philippines 
เดิม Grab ให้บริการเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ แต่ปัจจุบัน
ได้ขยายมาให้บริการขนส่งอาหารด้วย โดยให้บริการในหลายเมือง 
ไ ด ้ แ ก ่  Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Rizal, และ 
Cebu City  

3. Zomato PH 
Zomato PH เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที ่ช่วยผู ้บริโภคค้นหา
ร ้ านอาหาร  คา เฟ ่  และบาร ์ท ี ่ อย ู ่ ในบร ิ เ วณใกล ้ เค ี ยง  ตาม 
ความต้องการของผู้บริโภค โดยมีข้อมูลทั้งเมนู รูป รีวิว และคะแนน
สำหรับร้านอาหารต่าง ๆ ในปัจจุบัน ข้อมูลที่แสดงมีตั้งแต่ประเภทของ
ร้านอาหาร ราคาสำหรับ 2 คน ที่อยู่ และเวลาเปิด-ปิดของร้านอาหาร 
รวมถึงมีบริการส่งอาหารด้วย   
ปัจจุบัน Zomato มีการให้บริการในเมืองต่าง ๆ คือ Metro Manila, 
Cebu, Laguna, และ Rizal  

 

 

5. กฎระเบียบในการดำเนินกิจการร้านอาหารในฟิลิปปินส์ 
5.1 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนของต่างชาติในฟิลิปปินส์ 

 การเปิดร้านอาหารในฟิลิปปินส์ในนามของนักธุรกิจไทยเองเป็นเรื ่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจาก 
ภายใต้กฎหมาย Retail Trade Liberalization Act (RA 8762) ของฟิลิปปินส์ กำหนดให้กิจการค้าปลีกที่เปิด
ในประเทศต้องเป็นบริษัทสัญชาติฟิลิปปินส์และถือหุ้นโดยชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ 100 เท่านั้น ยกเว้นมีเงินทุน 
2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด  

5.2 กฎระเบียบในการจัดตั้งธุรกิจ  
 การเปิดธุรกิจในฟิลิปปินส์ จะต้องดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม 
(Department of Trade and Industry) สำหรับนิติบุคคล (บริษัทและห้างหุ ้นส่วน) ต้องจดทะเบียนกับ
หน่วยงาน Securities and Exchange Commission (SEC) โดยกิจการเจ้าของคนเดียวจะได้ร ับใบ DTI 
Business Name Certificate สำหรบนิติบุคคล (บริษัทและห้างหุ ้นส่วน) จะได้รับใบ SEC Certificate of 
Incorporation/Partnership 

http://www.chanrobles.com/republicactno8762.htm#.VEnPTRZdCSo


 

 รายงานเชิงลึก ร้านอาหารในฟิลิปปินส ์ 29 

 

(2) กรณีที่ธุรกิจเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจการ จะต้องมีสัญญาเช่า (Contract of Lease) สำหรับ 
กรณีที่ธุรกิจที่ดำเนินการบนที่ดินส่วนตัว จะต้องมีโฉนดที่ดิน (Land Title) และกรณีที่ธุรกิจที่ดำเนินการ       
ในหมู่บ้านจัดสรร/คอนโดมิเนียม จะต้องมี Homeowner’s Association Certificate 

(3) ดำเนินการขอใบอนุญาตจากเทศบาลเมือง (Mayor’s permit) โดยเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่        
ส ัญญาเช่า ใบอนุญาตของหมู ่บ ้าน (Barangay clearance) Occupancy permit, ใบรับรองสุขอนามัย 
(Sanitary permit) ใบรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire permit) และใบ Community tax certificate 
และอ่ืนๆ  

ทั้งนี ้ รายละเอียดของใบอนุญาตต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตจากเทศบาลเมือง
(Mayor’s permit) แสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 ใบอนุญาตต่าง ๆ ในการจดทะเบียนธุรกิจในฟิลิปปินส์  
ใบอนุญาต รายละเอียด 

ใบอนุญาตของหมู่บ้าน 
(Barangay clearance) 

ขอจากที่ทำการของหมู่บ้าน (Barangay) ที่ธุรกิจตั้งอยู่ โดยใช้เอกสารคือ
สำเนาการจดทะเบียนธุรกิจกับ DTI หรือ SEC และสัญญาเช่าหรือหนังสือ
กรรมส ิทธ ิท ี ่ด ิน (Transfer Certificate of Title (TCT) รวมทั ้ งจ ่าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว  

สัญญาเช่าหรือหนังสือ
กรรมสิทธิที่ดิน (Transfer 
Certificate of Title (TCT)) 

ใช้สัญญาเช่า ในกรณีที่เป็นการเช่าพื้นที่ หรือหนังสือกรรมสิทธิที ่ดิน    
หากเป็นเจ้าของสถานที่นั้น เป็นเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตจาก
เทศบาลเมือง 

ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร 
(Certificate of Occupancy)  

ใช้รูปภาพของพื้นที่รวมถึงใบรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และ
ใบรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยดำเนินการได้ที่เทศบาล
เมือง  

ใบรับรองภาษีชุมชน 
(Community Tax 
Certificate หรือ CEDULA) 

ขอได้จาก Treasurer’s Office ของเทศบาลเมือง  

ใบรับรองความปลอดภัยด้าน
อัคคีภัย (Fire permit) 

ต้องใช้เอกสารที่เกี ่ยวข้องเช่น แบบก่อสร้าง ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
ใบอนุญาตของหมู่บ้าน เอกสารประกันอัคคีภัย รวมถึงความเห็นจาก 
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  
 

ใบอนุญาตการก่อสร้างและ
ใบรับรองการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า (Building Permit และ 
Electrical Inspection 
Certificate)  

เป็นใบอนุญาตสำหรับการก่อสร้างสถานที่ของธุรกิจ 
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ใบอนุญาต รายละเอียด 
ใบรับรอง Locational 
Clearance  

เป็นเอกสารที่แสดงว่าธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองของพื้นที่นั้น  ๆ 
โดยใช้เวลาประมาณ 3 วันในการขอใบอนุญาตดังกล่าว ผู้ประกอบการ
สามารถขอเอกสารนี ้ได้ที่  Zoning office ของเทศบาลเมือง และใช้
เอกสารประกอบได้แก่ สัญญาเช่าที่รับรอง (Notarize) แล้ว, Certificate 
of Occupancy, ร่างหรือรูปภาพทำเลของธุรกิจ ใบอนุญาตการก่อสร้าง 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (หากธุรกิจเช่าที่ดิน) Certification of 
No Renovation และ Declaration of Real Property Tax 

ใบรับรองสุขอนามัย (Sanitary 
permit)  

ต้องปฏิบัต ิตามเง ื ่อนไขและมาตรฐานของกฎหมายสุขอนามัยของ
ฟิลิปปินส์ และอาจมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ การกำจัดแมลง และสุขภาพของพนักงาน (โดยอาจต้องมีการ 
X-Rayหรือตรวจสอบการติดยาเสพติดของพนักงานทุกคนด้วย)  

ประกันภัยแบบ Public 
Liability Insurance 

กฎหมายกำหนดให้ร้านอาหารต้องมีประกันภัยประเภทนี้  

 
(3) ขอใบ Certificate of Registration (COR) กับหน่วยงานสรรพากรของฟิลิปปินส์ (Bureau 

of Internal Revenue (BIR) โดยต้องใช้ใบอนุญาตจากเทศบาลเมือง และ  Articles of Incorporation หรือ
Articles of Partnership ด้วย 

(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เช่น จดทะเบียนประกันสังคม (SSS), Philhealth, 
Pag-Ibig, และ BIR  

(5) กรณีที่มีเครื่องหมายการค้า จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ได้การรับรองตาม
กฎหมาย โดยสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน The Intellectual Property Office of 
the Philippines (IPOPHL) ซึ่งเมื่อยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำเร็จ จะได้ certificate of registration ที่มี
อายุ 10 ปี  

5.3 กฎระเบียบในการทำกิจการร้านอาหาร 
เมื่อดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจที่ให้บริการอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร 

โรงแรม โรงอาหาร ศูนย์อาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื ่นๆ ที ่มีการจำหน่ายอาหาร            
ต ้ องปฏ ิบ ัต ิ ตามกฎระเบ ียบ  ได ้ แก ่  Implementing Rules and Regulations of Chapter III: Food 
Establishments of the Code on Sanitation of the Philippines (P. D. No. 856) และ  Republic Act 
(R. A.) 10611, known as (Food Safety Act of 2013)  

ทั้งนี ้ตามกฎหมาย P.D. No. 856 กำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยไว้ 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ใบรับรองสุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร (Sanitary permit) ซึ ่งเน้น 

การตรวจสอบกิจกรรมภายในร้านและการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยทางอาหาร โดยทุกร้านจะต้องมี
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ใบรับรองสุขอนามัยก่อนการดำเนินกิจการ และต้องมีการต่อใบอนุญาตใหม่ทุกปี นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานที่
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ในร้านอาหาร ได้แก่ 

• แหล่งที่มาของอาหาร 

• ข้อกำหนดในเรื่องสถานที่ – พ้ืน กำแพง ผนัง ไฟ ระบบปรับอากาศ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อ่างล้างมือ 

• พ้ืนที่บริการอาหาร  

• ผู้ปรุงอาหาร 

• การควบคุมแมลง 

• ห้องน้ำ 

• การกำจัดขยะ 

• อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหาร 

• การกำจัดแบคทีเรีย 

• การเก็บและถนอมอาหาร 

• การบริการ 
ทั้งนี ้ เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขของเขตเมืองหรือเขตเทศบาล จะเป็นผู ้ตรวจสอบและประเมิน

ร้านอาหารอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง เพ่ือให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานของกฎหมาย  
(2) ใบรับรองสุขภาพเจ้าหน้าที่ (Health Certificate) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมือง 

ซึ่งจะต้องมีการประเมินสุขภาพของเจ้าหน้าที่  
สำหรับกฎหมาย RA 10611 กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกฎหมาย   

ด้านความปลอดภัยทางอาหาร ได้แก่  
(1) ปกป้องประชาชนจากโรคที่เกิดจากอาหาร/น้ำ  
(2) สร้างความเชื่อม่ันกับระบบกฎหมาย/กฎระเบียบของอาหารในกลุ่มผู้บริโภคและอุตสาหกรร 
(3) ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม รวมถึง

กฎระเบียบที่เหมาะสมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  
นอกจากนี ้  กฎหมาย RA 10611 ย ังกำหนดให้ร ้านอาหารทุกแห ่งต ้องมี Food Safety 

Compliance Officer ที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม/กระทรวงเกษตรด้วย โดยอาจ
เป็นเจ้าของร้านก็ได้ รวมทั้งอาจต้องใช้ใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตการนำเข้า/ส่งออกโดย         
กรมศุลกากรฟิลิปปินส์ ใบอนุญาตการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น  
6. โอกาสและอุปสรรคการเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์ 

แม้ว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   
ที่ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมถึงทำให้ร้านอาหารต้องปรับ
รูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างมากเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ยังถือว่าเป็นตลาด             
ที่มีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอีกมาก เนื่องจากฟิลิปปินส์มีฐานจำนวนประชากรขนาดใหญ่
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กว่า 110 ล้านคนในปัจจุบันและส่วนใหญ่อยู่วัยทำงาน และมีจำนวนชนชั้นกลางและการขยายตัวของชุมชน
เมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ก็มีการบริโภคภายในประเทศที่ แข็งแกร่ง 
นอกจากนี้ ชาวฟิลิปปินส์ได้ชื ่อว่าเป็นคนรักอาหารและมีพฤติกรรมชื่นชอบการออกไปรับประทานอาหาร     
นอกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งชาวฟิลิปปินส์มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาหารไทย โดยในระยะหลังอาหารไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงถือเป็น
โอกาสสำคัญของทำธุรกิจร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์  

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีปัจจัยท้าทายหลายประการ
สำหรับผู้ประกอบการไทย เช่น การแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง ขั้นตอนการเปิดธุรกิจที่ค่อนข้างยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคและแรงงานที ่ค่อนข้างสูง  ผู ้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชนชั ้นกลางถึงล่าง              
ซึ่งมีกำลังซื้อจำกัดและราคาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินซื้อ ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าแบรนด์
ร้านอาหารต่างประเทศยังคงเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์อย่างคึกคักและต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการมองเห็น
โอกาสที่ชาวฟิลิปปินส์นิยมชื่นชอบอาหารต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ โดยร้านอาหารที่เข้ามา
เปิดดำเนินการมีทั้งร้านอาหารแบบ Full Service และไม่ใช่ Full service ร้านอาหารจานด่วน และร้านแบบ 
Kiosk และอื ่นๆ โดยมีแบรนด์ร้านอาหารต่างชาติที ่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา       
เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย รวมถึงไทย ซึ่งส่วนใหญ่มักเข้าไปในรูปแบบของระบบแฟรนไชส์หรือ       
กิจการร่วมค้ากับชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านอาหารแฟรนไชส์ไทยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ     
ด้านการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์อย่างมากอยู่แล้ว  และมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่นิยมหันมาเปิด
ร้านอาหารแฟรนไชส์จากต่างประเทศ โดยที่ผ่านมามีนักลงทุนชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากให้ความสนใจและ    
เปิดธุรกิจแฟรนไชส์ร ้านอาหารจากไทยเพิ ่มมากขึ ้น อย่างต่อเนื ่อง และได้ร ับการตอบรับอย่างดี เช่น            
ร้าน Mango Tree ร้าน Thai BBQ ร้าน Nara Thai Cuisine  ร้าน Black Canyon Coffee ร้านชานมไข่มุก
เสือพ่นไฟ เป็นต้น 

กระแสความสนใจและนิยมอาหารไทยในระยะหลัง โดยเฉพาะชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่เคยเดินทาง
ไปประเทศไทยและได้ชิมอาหารไทย ทำให้มีความต้องการและมองหาร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์  ถือเป็น
ปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้มีการเปิดให้บริการร้านอาหารไทยมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่     
ในฟิลิปปินส์ยังประสบปัญหาเรื่องรสชาติที่ ไม่ใช่รสชาติแบบไทยแท้ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนพ่อครัว/     
แม่ครัวคนไทย รวมทั้งการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง



 

 รายงานเชิงลึก ร้านอาหารในฟิลิปปินส ์ 33 

 

ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวของร้านอาหารไทยในหลายๆ ประเทศ จึงได้กำหนดใช้
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และพิจารณามอบให้กับร้านอาหารไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรปูที่
ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการปรุงอาหารด้วยส่วนผสม
ตามตำรับอาหารไทย โดยปัจจุบันตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่มอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้  

ประเภท รูปตราสัญลักษณ์ 

Thai SELECT Signature 
มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้
คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และ     
มีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่น      
ในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย 

 
 
 
 
 
 
 

Thai SELECT Classic 
มอบให้ร้านอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารรสชาติ
ตามมาตรฐานของอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการ
ตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับด ี
 
 

 
 
 
 
 
 

Thai SELECT Casual  
มอบให้กับร้านที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่
มีข้อจำกัดในด้านบริการ หรือเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก 
และ/หรือมีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ทั้งนี้ ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในฟิลิปปินส์ สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวและตอบโจทย์ความต้องการรับประทานอาหารรสชาติไทยแท้ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ นักท่องเที่ยว 
รวมทั้งผู้บริโภคชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์
ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวม 9 ร้าน ได้แก่ ร้าน  AZUTHAI Restaurant ร้าน Mango Tree      
ร ้าน Thai BBQ Original Restaurant สาขา Vertis North ร ้าน Thai BBQ Original Restaurant สาขา 
Tiendestitas ร้าน Benjarong ร้าน Nara Thai ร้าน Moo Baan Krung Thai Restaurant ร้าน Siam Sukh 
Jai Thai Home Cooking (ปิดดำเนินการจากผลกระทบโควิด-19) และร้าน Samyan Thai Street Food 
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ทั ้งน ี ้  ตราส ัญลักษณ์ Thai SELECT ถือเป ็นหนึ ่งใน

เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 

สามารถใช้เป็นจุดแข็งในการดึงดูดผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการ

ยกระดับการให้บริการของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และเมื่อ

พิจารณาจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยพบว่า ผู้ประกอบการไทย

มีความสามารถทางการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเป็นอย่างดี   

ทั้งศักยภาพ ประสบการณ์ การบริหารจัดการ ความรู้ความชำนาญ

ในเรื่องวัตถุดิบ การบริการ และรูปลักษณ์ที่มีความโดดเด่นประกอบกับชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

อยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสที่จะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมร้านอาหารในฟิลิปปินส์และประสบ

ความสำเร็จได้อีกมาก สำหรับโอกาสและอุปสรรคของการทำธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารไทย

สำหรับผู้ประกอบการไทยในฟิลิปปินส์ แสดงในตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอาหารไทยในฟิลิปปินส์  
โอกาส อุปสรรค 

เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 110 ล้านคน ผู้บริโภคฟิลิปปินส์ไม่ชอบรับประทานอาหารรสชาติ
เผ็ด 

จำนวนชนชั้นกลางที่เพ่ิมข้ึน กำลังซื้อของผู้บริโภคท่ีลดลง 
มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นโยบายการจำกัดการเคลื่อนที่ของรัฐบาล 
ผู ้บร ิโภคฟิล ิปปินส ์สมัยใหม่โดยทั ่วไปย ังชอบ
รับประทานอาหารนอกบ้าน ชอบเดินห้างสรรพสินค้า 
รวมถึงเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ 

การแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง 

ช่องทางใหม่ ๆ เช ่น สถานีบร ิการน้ำม ัน และ
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเดลิเวอรีต่าง ๆ  

ขั้นตอนการเปิดธุรกิจที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน 

ฟิลิปปินส์เป็นตลาดแฟรนไชส์ที ่ใหญ่และเข้มแข็ง     
ทำให้เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าตลาด  

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภคและแรงงานท่ีค่อนข้างสูง 

การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐไทย เช่น กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ  

หาบุคลากรที่จะมาทำอาหารไทยได้ค่อนข้างยาก 

 

7. กลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารควรใช้ในตลาดฟิลิปปินส์ 

สรุปกลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ที่ผู้ประกอบการไทยควรใช้ในตลาดฟิลิปปินส์ได้ใน

ตารางที่ 9 
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ตารางที ่ 9 กลยุทธ์ของส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ที่ผู ้ประกอบการร้านอาหารควรใช้ในตลาด
ฟิลิปปินส์ 

ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ 
ผลิตภัณฑ์ (Product)  -  ผ ู ้ประกอบการควรจำหน ่ายอาหารท ี ่ม ี รสชาต ิท ี ่ เป ็นต ้นตำรับ                    

แต่มีการพลิกแพลงตามรสนิยมของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ เช่น รสชาติไม่เผ็ด 
ค่อนไปทางหวานและเค็ม รวมถึงอาจมีตัวเลือกให้กับผู้ที ่รักสุขภาพ เช่น 
อาหารออร์แกนิค หรือเนื้อที่ทำจากพืชที่เริ่มได้รับความนิยมมากข้ึน  
- ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการร้านอาหารบางส่วน     
ได้หันมาจำหน่ายอาหารประเภท Ready-to-eat เพิ ่มเติม ผ่านช่องทาง    
ต่างๆ เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคที่ออกจากบ้านน้อยลง     
และนิยมทำอาหารมากข้ึน  
- สำหรับบรรยากาศและการตกแต่งภายในร้านอาหาร ควรปรับให้เข้ากับ
ประเภทอาหารนั้นๆ เช่น หากเป็นร้านอาหารไทย ควรตกแต่งหรือใช้ของ
ตกแต่งสไตล์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ ่มและดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านมากขึ้น 
รวมถึงมีการฝึกพนักงานให้มีการให้บริการที่ดี  

ราคา (Price)  - ร้านอาหารแบบ Full service สามารถตั้งราคาได้ค่อนข้างสูง หากมีอาหาร
ที่เป็นเอกลักษณ์ และมีการบริการที่แตกต่างจากร้านอาหารทั่วไป  
- ร้านอาหารจานด่วนและร้านอาหารที่ไม่ใช่ Full service ตั้งราคาตามคู่แข่ง 
เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนยังมีความอ่อนไหวต่อราคา รวมถึงมีรายการ
ส่งเสริมทางการตลาดโดยการลดราคาหรือโปรโมชันเป็นช่วง ๆ  
- ร้านอาหารริมทางหรือ Kiosk ตั้งราคาท่ีจับต้องได้ และตั้งราคาตามคู่แข่ง  

การจัดจำหน่าย (Place)  ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ยังใช้ร้านอาหารเป็นที่สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูงและ
ครอบครัว แต่ช่องทางการสั่งกลับบ้าน และ Delivery เป็นที่นิยมในกลุ่ม
ผ ู ้บร ิโภคมากขึ ้นเช ่นเด ียวกัน โดยผู ้ประกอบการร ้านอาหารควรใช้
แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่เป็นที่นิยม เช่น Foodpanda  
ทั้งนี้ การเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะต้องหาคู่ค้าชาวฟิลิปปินส์หรือใช้
ระบบแฟรนไชส์ เพื ่อขยายตลาดร้านอาหารภายในประเทศ เนื ่องจาก 
การเป็นเจ้าของโดยตรงสามารถทำได้ยากตามกฎหมาย  

การส่งเสริมการขาย 
(Promotion)  

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการขายของร้านอาหารสามารถทำได้หลากหลาย 
ตั้งแต่การจัดโปรโมชันในบางช่วง ไปจนถึงการสมัครเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ (เช่น Thai Select) นอกจากนี้ ยังสามารถใช้โซเชียลมีเดียหรือ 
Blogger ต่าง ๆ ในการสร้างการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า  
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8. บทสรุปและโอกาสของร้านอาหารไทยในตลาดฟิลิปปินส์ 
ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดที่มีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารของไทย เนื่องจากมีฐาน

ผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรส่วนใหญ่อยู่วัยทำงานจำนวนมาก และ     
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ก็มีอัตราการเติบโตที่ดี ทำให้มีจำนวนชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อ
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง นอกจากนี้ ชาวฟิลิปปินส์ยังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ารักอาหารและ     
ชื่นชอบการรับประทานอาหารเป็นอย่างมาก โดยในช่วงที่ผานมา อาหารไทยถือเป็นหนึ่งในประเภทอาหาร       
ที่คนฟิลิปปินส์ให้ความสนใจและนิยมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยถือเป็นว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความสามารถ
ทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการอาหารเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องศักยภาพ มีความรู้
ความชำนาญในเรื่องวัตถุดิบ การบริการที่ดี และรูปลักษณ์ที่มีความโดดเด่นประกอบกับชื่อเสียงที่ ได้รับการ
ยอมรับจากทั่วโลก ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารของไทยที่จะต้องการเข้ามาลงทุน
ในธุรกิจร้านอาหารในประเทศฟิลิปปินส์โดยช่องทางสำคัญในการขยายอุตสาหกรรมการบริการอาหารของไทย
เข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ คือ การทำธุรกิจแฟรนไชส์ โดยผู้ประกอบการไทยสามารถขายลิขสิทธิ์หรือร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นชาวฟิลิปปินส์ โดยที่ผ่านมามีนักลงทุนชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่ให้ความสนใจธุรกิจ  
แฟรนไชส์จากไทยและมีการเปิดให้บริการในฟิลิปปินส์เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่น 
ร้าน Mango Tree ร้าน Thai BBQ ร้าน Black Canyon Coffee เป็นต้น และล่าสุดมีผู้ประกอบการรายใหญ่
ของฟิลิปปินส์สนใจที่เปิดแฟรนไชส์ร้าน Greyhound จากไทยเพิ่มเติม หรือผู้ประกอบการไทยที่ไม่ได้ดำเนิน
ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ก็อาจะพิจารณาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยจำเป็นต้องมองหา The Right 
Partner ซึ ่งเป็นสิ ่งสำคัญที ่จะช่วยให้ธ ุรกิจประสบความสำเร ็จ  นอกจากนี ้ ก ่อนจะร่วมลงทุนธุรกิจ 
ผู้ประกอบการไทยควรตรวจสอบความน่าเชื่อของคู่ค้าและพิจารณาการทำสัญญาอย่างละเอียดรอบคอบ 
รวมทั้งจำเป็นต้องศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบด้วย 

 
------------------------------------- 

 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 

กันยายน 2564 
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