
 

      Weekly News from USA Issue No. 46   วนัที ่12-18 พฤศจิกายน 2564    Thai Trade Center-Chicago    ttcc@thaitradechicgo.com  
    Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น 

                                                โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ีมีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 1 

   

 

 

 รับมือเทรนด์ธุรกิจร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาในปี 2565 

ประเด็นขา่ว 

 

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายหลายรูปตอ่ธุรกจิร้านอาหารในสหรัฐฯ เป็นผลให้ผู้ประกอบการต้อง
ปรับวิธีการดำเนินธุรกจิเพื่อความอยู่รอด นายอเลก็ซ์ แคนเตอร์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง
บริษัท Nextbite-Ordermark ทีป่รกึษาร้านอาหารด้านนวัตกรรมแพลทฟอร์มการ
สั่งอาหารทางออนไลน์และทางแอพลิเคช่ันโทรศัพทม์ือถือ ได้คาดการณ์เทรนด์ของ
ธุรกิจร้านอาหารที่ต้องจบัตามองไว้ 5 ประการในสหรฐัฯ ในปี 2565 กล่าวคือ 

ร้านอาหารจะมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น  ด้วยโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดการ
ปฏิวัติทาง เทคโนโลยี่ ด้วยการสัง่อาหารผ่านทางเวปไซด์และแอพพลเิคช่ัน
โทรศัพทม์ือถือ แม้แต่เมนอูาหารที่ใช้ในร้านจะเป็นรูปแบบดจิิทัลมากขึ้น และได้
ส่งผลต่อการให้บริการจัดสง่อาหารมีอัตราการขยายตัวตลาดการใหบ้ริการจัดส่ง
อาหาร มีอัตราเตบิโตแบบก้าวกระโดดจากร้อยละ 7  ในปี 2562 ขยายตัวเป็นร้อย
ละ 20 ในปี 2563 และในปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 28    

มากด้วยความหลากหลายของอาหาร: ผู้บริโภคมีแนวโน้มสรรหาอาหาร
รสชาติใหม่ๆ  อาหารจากครัวต่างชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่ใช้วัตถุดิบไม่
ธรรมดา อีกทัง้เทรนด์การใช้สื่อสังคมอย่าง TikTok จะมอีิทธิพลมหาศาลต่อการได้
ไอเดียในการทดลองชิมอาหารใหม่ๆ   ดังตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อ “onigiri” ข้าว
ปั้นญี่ปุ่น Japanese Rice Balls ได้กลายเป็นไวรอล แพร่กระจายผ่านสือ่ TikTok 
อย่างรวดเร็วจนผู้คนคลั่งไคล้อยากซื้อหารบัประทาน  

การปรับโฉมร้านอาหารไปสูยุ่คใหม่  ร้านอาหารส่วนใหญจ่ะมีพื้นที่ใน
ร้านสำหรบัลูกค้านัง่รบัประทานมากกว่าพื้นที่ในครัว (70/30) คาดว่าอัตราส่วนจะ
สลบักันเป็น 30/70 ภายในปี 2568 พื้นที่ในส่วนน่ังรับประทานอาหารจะมีพื้นที่
น้อยกว่าพื้นที่ในครัว อีกทั้งจะเห็นการใหบ้รกิาร Drive Thru มากขึ้น (การขับรถ
ไปตามช่องที่กำหนดเพือ่สัง่-รับอาหาร) การจัดพื้นที่นอกร้านสำหรับเป็นทีจ่อดรถ
ของพนักงานส่งอาหาร และสำหรบัลกูค้าที่มารับอาหารด้วยตนเอง  

การให้บริการจัดเลี้ยง/การจัดทำอาหาร (Catering) ในรปูแบบใหม่  
ด้วยโควิด-19 ทำให้รูปแบบการทำงานปรบัเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบผสม (hybrid) 
เป็นการทำงานจากบ้านและออฟฟสิเทรนด์การจัดเลี้ยงอาหารให้พนักงานหรือการ
สั่งอาหารเป็นของขวัญให้พนักงาน จากอาหารถาดใหญ่ (Tray) ที่รบัประทาน
ร่วมกัน จะเป็นในรูปอาหารกล่องของแต่ละคน     
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การใช้หุ่นยนต์ (Robot) ในการจัดส่งอาหารจะกลายเป็นกระแสหลัก
มากขึ้น บางเมืองในสหรัฐฯ ได้มีการทดลองใช้ไปแล้ว อาทิ นครลอสแอนเจลสิ 
เดนเวอร์ และเมดสิัน (รฐัวิสคอนซิน) และภายในสิ้นปีนีจ้ะมอีีกหลายสบิเมอืงที่ใช้
หุ่นยนต์ในการจัดสง่อาหาร และคาดว่าจะตามมาด้วยเมืองใหญ่ๆ และเมอืงทีม่ี
มหาวิทยาลัยต้ังอยู ่

ที่มา: Forbes.com, วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

บทวิเคราะห์ 
 
 
 
 

 

 

 

สถานการณ์ธรุกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ 

สมาคมภัตตาคาร/ร้านอาหารสหรัฐฯ คาดว่ายอดขายของธุรกิจบริการ
อาหาร (Foodservice) ในสหรัฐฯ ในปี 2564นี้ จะมีมลูค่าสงูถึง 789 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2563 

การระบาดของไวรสัโควิด-9 เป็นผลให้ภัตตาคาร/ร้านอาหารในสหรัฐฯ 
ต้องเลิกกจิการไปกว่า 110,000 แห่งทั่วประเทศ ในขณะการเปิดกิจการใหม่หรือ
การขยายสาขาเพิม่เตมิจนปัจจุบันคิดเป็นเพียงรอ้ยละ 10 ของที่เลิกลาไป 

การระบาดของไวรสัโควิด-9 ส่งผลกระทบปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ธุรกิจบริการอาหารในสหรฐัฯ รวมไปถึงปัญหาทางด้านห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าจะมี
การจ้างงานเพิ่มข้ึนต่อเนือ่ง แต่ในปัจจุบัน แรงงานยังต่ำกว่าก่อนช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-16 ประมาณ 1.1 ล้านคน 

ต้นทุนประกอบการเพิ่มข้ึน ราคาขายสง่วัตถุดิบเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 8.5 อีกทั้ง ค่าจ้างแรงงานข้ึนต่ำของธุรกิจบรกิารอาหารเพิ่มข้ึน ปัจจุบัน
อยู่ในอัตรา 12-15 เหรียญสหรัฐฯ ต่อช่ัวโมง แต่ก็ยังหาคนมาทำงานไม่ได้  

รับมือความเป็นปกติแบบใหม่ในธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ 

1. ผูบ้ริโภคยุคใหม่จะใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือเป็นกจินสิัย การสือ่สาร
กับผูบ้รโิภคยุคใหม่นี้จงึต้องเป็นกจิกรรมดิจิทลั ผูป้ระกอบการร้านอาหารใช้สื่อ
สังคมทีเ่ป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, หรือ Tik Tok เพิ่ม
จำนวนในอัตราสงู เพื่อการสร้างกระแส ดึงดูดความสนใจ และเพือ่เป็นตัวนำใน
เสนอสินค้า เมนูอาหารหรือบรกิารใหม่ๆ แกผู่้บริโภคเกิดความต้องการสินค้า และ
พ่อค้า/ร้านค้า/ร้านอาหารต้องการนำสินค้ามาขายใหผู้้บริโภค  

2. ธุรกิจการจัดส่งอาหารจะ (Delivery) จะยืนหยัดและเติบโตต่อเนื่องใน
ยุคปกติแบบใหม่ ซึ่งจะกอ่ใหเ้กิดความต้องการสินค้าของใช้และอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในธุรกิจจัดส่งอาหาร ในด้านภัตตาคาร/ร้านอาหารจะให้ความสำคัญต่อบรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ใส่อาหารและเครื่องดืม่เป็นลำดับต้นๆ บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว 
(Single-Use Packaging) เช่น จาน ชาม ถาดหลุม แก้ว ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ 
และกล่อง เนื่องจาก ได้รับการวิวัฒนาการและพฒันาในด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์
แบบใหม่ๆ ให้ความสะดวกในการนำพา การเกบ็รักษาอาหารให้มีความสด  
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ปลอดจากการปนเปื้อน และมผีลดีต่อสภาพแวดล้อมและความยั่งยืน อีกทัง้รวม
ไปถึงสินค้ากระเป๋า/ถุงใส่แบบต่างๆ สำหรบัพนักงานงานสง่อาหารต้องใช้ ดังนั้น 
สินค้าทั้งสองประเภททีก่ล่าวมาแล้วจะเป็นสินค้าที่มีอนาคตแจ่มใสและจะเป็น
โอกาสสำหรับผูส้่งออกไทยในตลาดสหรัฐฯ 

3. ปัญหาเรื่องโลจสิติกส์ จะสง่ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านห่วงโซ่
อุปทานสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการขาดแคลนสินค้าบางประเภทและสินค้ามรีาคา
เพิ่มข้ึน ซึ่งจะผลักดันให้ร้านค้าให้ความสนใจจัดซื้อสินค้าจากพ่อค้าขายส่งและจัด
จำหน่ายในพื้นทีเ่พิ่มมากขึ้น ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการขนส่ง เพื่อเป็นการ
สนับสนุนเทรนด์ของการจัดซื้อ ผูป้ระกอบการไทยควรพิจารณาในด้าน จัดหา 
Third Party Warehouse เพื่อจัดสง่สินค้าแบบ drop shift สินค้าให้ลูกค้า 
ปัจจุบัน การสั่งซื้อสินค้าระหว่างร้านอาหารและผู้ขายส่งดำเนินการในรปูพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์ B-2-B หากผูส้่งออกไทยประยกุต์กลยทุธ์ในเรื่องการกระจายสินค้า 
ก็จะเป็นการเพิม่โอกาสการแข่งขันในยุคความเป็นปกติแบบใหม ่

4. การจัดงานแสดงสินค้าในสหรัฐฯ จะกลบัคืนมาเป็นปกติ การจัดงาน
แบบ Virtual Trade Show จะหายไป งานแสดงสินค้าของวงการธุรกจิบริการ
อาหารในสหรัฐฯ ที่สำคัญ และควรพจิารณาเข้าร่วมกิจกรรมมี 2 งาน คือ NRA 
Restaurant Show www.nationalrestaurantshow.com ณ นครชิคาโก และ 
งาน Western Foodservice Show www.westernfoodexpo.com ณ เมือง
แอนาไฮม์ แคลิฟอรเ์นีย   
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