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Fast Food
Trends 2019
‘A Quest for Balance’

ในชวง 5 - 6 ปที่ผานมา ธุรกิจฟาสตฟูดในประเทศไทยเปนอีกหนึ�งธุรกิจที่ประสบภาวะการเติบโต

ถดถอยจากที่เคยเติบโตอยูราว 5-7% ในชวงปกอนหนาป 2017 ไดลดลงมาเหลือราว 3 - 5 % ตอป
ตั�งแตป 2018 โดยสาเหตุที่ทําใหการเติบโตของธุรกิจลดลงนี้ไดแกปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่มีการแขงขัน
อยางรุนแรง การเขามาในตลาดใหมๆ ของแบรนดตางประเทศและความสามารถของธุรกิจที่ปรับตัว
ไดชาไมทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลตอไลฟสไตลการบร�โภค และการแขงขันใน
การนําเทคโนโลยีมาเก็บและใชขอมูลเพื่อประโยชนในการบร�หารความสัมพันธและสราง loyalty กับ
ลูกคา จะเห็นไดวาในชวง 3-4 ปที่ผานมา แบรนดฟาสตฟูดดังเกือบทุกแบรนดตางวิ�งไลตามเทคโนโลยี
เหลานี้และมาเร��มใชในการดําเนินงานและการสื่อสารการตลาดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ไมวาจะเปน
แอพพลิเคชั�นตางๆ Artificial Intelligence หร�อกระทั�งลาสุดมีการนํา Voice Assistance
เขามาใชบางแลว
ปจจัยหลักอีกหนึ�งปจจัยที่เร��มสงผลตอการเติบโตธุรกิจฟาสตฟูดในประเทศไทย และจะมีความสําคัญ
มากกับแนวโนมทิศทางของธุรกิจนี้ในอนาคตเปนอยางมากในอนาคตอันใกล คือโครงสรางประชากร
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดวยปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนคนอายุ 40 ปขึ้นไปมากกวาคนอายุ
นอยกวา 40 ป และอัตราการเกิดที่ลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
แทจร�ง เทรนดการบร�โภคของสังคมที่มีคนสูงวัยคือ เทรนดการบร�โภคอาหารเชิงสุขภาพ จากการวิจัย
พฤติกรรมการบร�โภคอาหารประเภทฟาสตฟูดผานแพลตฟอรมระบบวิจัยออนไลน 1stCloud ของ
บร�ษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน) กับกลุมตัวอยางจํานวน 285 คน ในเดือนเมษายน
2019 ทั�งกรุงเทพและตางจังหวัด กับผูบร�โภคอาหารฟาสตฟูดประจําอายุตั�งแต 18 ปขึ้นไป พบวา
คนที่อยูในชวงอายุ 40 ปขึ้นไปจะทานอาหารฟาสตฟูดโดยเฉลี่ย 3-4 ครั�งตอเดือน ในขณะที่คนที่มี
อายุตํ�ากวา 40 ป จะทานอาหารฟาสตฟูดโดยเฉลี่ยมากกวา 5 ครั�งตอเดือน ธุรกิจฟาสตฟูดในเมือง
นอกที่เขาสูสังคมสูงวัยกอนหนาประเทศไทยมีการปรับตัว มีการออกเมนูอาหารฟาสตฟูดเชิงสุขภาพ
(Healthy Fast Food) มากขึ้น เพื่อมาตอบรับความตองการอาหารที่มีไขมันและแคลอร��ตํ�าลง หร�อ
การใชวัตถุดิบทางเลือก เชน เนื้อสัตวทดแทน (Plant-based meat) ซึ�งตอบสนองเร��องสุขภาพ
ขณะเดียวกันก็ยังตอบสนองความตองการเร��องความอรอย รสชาติถูกปาก และความสะดวกรวดเร็ว
ตามไลฟสไตลคนยุคนี้อยู
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ธุรกิจฟาสตฟูดในประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 35,900 ลานบาทตอป โดยแบงออกเปน 3 ประเภท
สินคาใหญๆ คือ ไกทอด มีมูลคา 18,700 ลานบาท เบอรเกอร 9,000 ลานบาท และ พิซซา 8,200 ลานบาท
(Marketeer 2018) ซึ�งจากผลการวิจัยของ 1stCloud ไดสะทอนภาพนี้ของตลาดโดยพบวาอาหารฟาสตฟูด
ประเภทไกทอดเปนอาหารที่คนไทยนิยมทานมากที่สุด โดย KFC เปนแบรนดฟาสตฟูด ยอดนิยมของคนไทย
ทุกเพศทุกวัย ซึ�งปจจุบันเปนแบรนดที่มีจํานวนสาขามากที่สุด โดยมีมากกวา 600 สาขาทั�วประเทศ

พฤติกรรมการบร�โภคอาหารฟาสตฟูดทั�ง 3 ประเภทนั�นยังเปนการทานที่รานมากกวาสั�งกลับบาน หร�อสั�งมาสงที่บาน การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่
การขายใหมากที่สุด จึงยังเปนกลยุทธที่สําคัญของฟาสตฟูดแบรนดใหญ โดยมีการเพิ�มสาขาทุกๆป เชน ในป 2018 KFC มีการเปดสาขาใหมเกือบทุก
สัปดาห McDonald’s มีการเนนการขยายสาขาที่มีบร�การ Drive-Thru และสาขาที่เปด 24 ชั�วโมง เพื่อตอบสนองไลฟสไตล คน Gen M และ Gen Y
เดินทางทองเที่ยวบอยขึ้น หร�อทํางานไมเปนเวลา และมีการเปดสาขายอยแบบ Kiosk บนสถานีรถไฟฟาเพิ�มขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟสไตลแบบเรงดวน
ของกลุมดังกลาว

Mobile Application เปนตัวแปรสําคัญที่ทําให

การสั�งมารับประทานที่บานเพิ�มมากขึ้นกวาแตกอน
ซึ�งในปจจุบัน Third-Party Delivery Application
เชน Food Panda, Line Man มีสวนชวยผลักดัน
การเติบโตของการบร�โภคอาหารฟาสตฟูดนอกราน
มากขึ้น
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แนวโนมของกลยุทธการตลาดอาหารฟาสตฟูด ที่นอกจากจะมีอาหารทางเลือกเชิงสุขภาพ เชน เมนูขาวจานเดี่ยว เมนูสลัด และเมนูเนื้อสัตว

ทดแทนมากขึ้นแลว เร��องของความโปรงใสของที่มาของวัตถุดิบ คุณภาพของการปรุงอาหารก็ถูกหยิบยกมาสื่อสารถายทอดถึงผูบร�โภคที่ตองการรู
ถึงตนตอของอาหารที่เขาปาก เทรนดการนําวัตถุดิบพร�เมี่ยมที่บอกถึงแหลงผลิตที่มาเขามาเปนเมนูทางเลือกเพื่อตอบสนองความตองการเร��องอาหาร
คุณภาพจึงเปนเทรนดลาสุดที่เห็นในรานอาหารฟาสตฟูดเกือบทุกแบรนด นอกจากนี้ การตอกยํ�าเร��องความปลอดภัย และการสื่อสารอยางเปดเผย
โปรงใสเร��องคุณคาอาหารเชิงพลังงานแคลอร�� และปร�มาณไขมัน เปนสิ�งที่แบรนดอาหารฟาสตฟูดจะละเลยไมได เพื่อใหแบรนดสามารถคงความเปน
แบรนดที่นาเชื่อถือและสามารถครอบครอง share of mouth ของผูบร�โภคยุคนี้ตอไป
ถาคําวา “Disruption” เปนคําที่บอกถึงเทรนดการเปลี่ยนแปลงปรับตัวที่รวดเร็วของธุรกิจฟาสตฟูดในประเทศไทยชวงป 2016-2018 ดวยอิทธ�พล
ของเทคโนโลยีดิจิทัล และอํานาจของมือถือของปจเจกบุคคลที่ทําใหพฤติกรรมการบร�โภคฟาสตฟูดของคนไทยเปลี่ยนไป คําวา “Balance” หร�อ
การสรางความสมดุลในสินคาและบร�การตอผูบร�โภคที่มีความตองการที่เพิ�มขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนาจะเปนคําที่บอกถึงแนวโนมเทรนด
ของธุรกิจฟาสตฟูด ตั�งแตปจจุบันจนถึงอีก 1-2 ปขางหนาไดอยางดี
บทวิเคราะหเร��องเทรนดในธุรกิจฟาสตฟูดทั�ง 6 เทรนดตอไปนี้ มาจากผลการวิจัยออนไลนบนแพลตฟอรม 1stCloud ผนวกกับการศึกษาขอมูล
เชิงทุติยภูมิของธุรกิจฟาสตฟูดของไทยและทั�วโลก ไดถูกวิเคราะหใน 2 มิติ คือแนวโนมเทรนดใหม (New Trends) ที่เห็นไดชัดทั�งในตางประเทศ
Vs เทรนดสวนกระแส (Anti-trends) ที่เกิดมาจากความตองการเฉพาะ (driven needs) ของผูบร�โภคบางกลุมที่ตอตานกับกระแสหลัก หร�อเกิด
จากความจําเปนของธุรกิจที่เลือกที่จะสวนกระแสเพื่อความอยูรอดและสรางกําไรในตลาดฟาสตฟูดที่มีการแขงขันสูง
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สําหรับธุรกิจอาหารฟาสตฟูด สิ�งสําคัญ คือ รสชาติ ราคา และความเร็ว แตเมื่อ
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มีการแขงขันดุเดือดมากขึ้น ทั�งจากรานอาหารคอนเซ็ปตใหมๆ และ Food Delivery
Service การเลนเร��องราคาแขงกันถูกจึงเปนดานแรกที่จะตองเผชิญ แตในระยะยาวควร
มุงหนาไปทิศทางใดนั�น เปนสิ�งที่แบรนดตองไตรตรองใหดี ซึ�งการทํากลยุทธก็มีทั�งใน
ทิศทาง “เนนความพร�เมียม” และ “เนนความคุมคา” จากเทรนดธุรกิจฟาสตฟูด
ระดับโลกลาสุด จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวดานกลยุทธการสรางความพร�เมียมไดใน
หลายรูปแบบดังนี้
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เปลี่ยน “Fast Food” เปน “Fast Casual”
สุขภาพได คุณภาพอาหารก็ดี อัพลง IG เกๆ
ลางภาพลักษณอาหารขยะราคาถูกดวยการผสมผสานระหวาง Fast Food
กับ Casual Dining กลายเปนคอนเซ็ปตใหม “Fast Casual Dining”
รานจานดวนสําหรับผูท ี่ใสใจคุณภาพอาหารและบรรยากาศ แตไมคอ ยมีเวลา
มากนักจึงตองการความรวดเร็วตัวอยางแบรนดที่โดดเดน อาทิ รานแซนดวิช
ไกทอด Chick-Fil-A ในอเมร�กาที่มียอดขายเติบโต เปน 4 เทาของ KFC ในป
2017 และไต Ranking ขึ้นเปนอันดับ 3 ในป 2018 เปนรองเพียง Starbucks
และ McDonald’s จุดเดน คือ คุณภาพของวัตถุดิบ งดการใชนํ�ามันที่มี
Trans Fat, ใชเนื้อไกไรสารปฏิชีวนะ เสิรฟเมนูเพื่อสุขภาพ

“ประสบการณ” และ “ความคิดสรางสรรค”
ก็สรางความ “พร�เมียม” ได

เปลี่ยนการสั�งพิซซามาทานที่บานใหเปนประสบการณสุดพิเศษดวย Pizza
Hut Blockbuster Box ที่กลองพิซซาสามารถแปลงรางเปนโปรเจ็คเตอร
ฉายหนังได มาพรอม QR Code ใหดาวนโหลดภาพยนตร 4 รส 4 เร��อง
McDonald’s เจาะ insight สรางประสบการณประทับใจคนขี่จักรยาน
ดวย McBike ดวยการออกแบบกลองพิเศษสําหรับ Bike Thru ที่สามารถ
แขวนกับแฮนดจักรยานได และยังประหยัด Packaging ไดอีกถึง 50%
พร�เมียมเฉพาะกลุมสุดๆ สําหรับสายหลังอานเทานั�น แตอยางไรก็ตาม
บางครั�งก็ไมใชคําตอบสําหรับธุรกิจ Fast Food เสมอไปหากกระบวนการ
นั�นทําใหสูญเสียแกนของบร�การ ดังเชน Create-your-Taste (2016) จาก
McDonald’s ที่อนุญาตใหลูกคาสามารถ Customize เลือกสวนประกอบ
ของ Burger ไดเอง แตในที่สุดก็ตองหยุดใหบร�การภายใน 1 ปเพราะทําให
การผลิตลาชามาก แมภายหลังถูกปรับเปนเมนูพร�เมียมเบอรเกอร “The
Signature Crafted Recipes Sandwiches” (2017) แตดวยปญหาสต็อค
วัตถุดิบราคาแพง และความลาชาในการผลิตก็ยังเปนปญหาทําใหแคมเปญ
นี้ตองยุติลงใน ป 2019
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ความคุมคา ที่มีมากกวาราคาถูก

ในประเทศไทยเอง รานฟาสตฟูดไมไดถูกมองวาเปนรานราคาถูกมากนัก
เนื่องจากมีตัวเลือกอื่นๆ ในชีวิตประจําวันที่ถูกกวา เชน รานขาวแกงที่เปน
จานดวนแบบไทยๆ และรานอาหารขางทางที่มีอยูมากมาย
ดังนั�นเร��องของความคุมคาก็เปนอีกปจจัยที่สําคัญ หากดูตัวเลขจากผล
วิจัยออนไลน 1stCloud พบวาผูบร�โภคไทยมีความสนใจอาหารฟาสตฟูด
ในแงของวัตถุดบิ คัดสรรแบบพร�เมียม แตกลับไมตอ งการจายเพิม� อยูท ี่ 67%
มีเพียง 19% ที่ยอมจายเพิ�มหากวัตถุดิบนั�นนาสนใจเพียงพอ

ยิ�งแขงกันถูก ก็ยิ�งมีแตเจ็บตัว แตความรูสึกคุมคาเกินกวาราคาที่ตองจาย

สามารถสรางไดในหลายรูปแบบ เชน คอนเซ็ปตบุฟเฟต All-You-Can-Eat
ของ KFC ในญี่ปุน ที่มีการเปดตัวเปนครั�งแรกในป 2015 ที่โอซากา และขยาย
เพิ�มไปในเขตคันไซ นอกจากไกทอดแลวยังมีสลัด พาสตา เคร��องดื่ม และ
ไอศกร�มในราคาวันธรรมดา 1,880 Yen และวันหยุด 1,980 Yen สําหรับ
ระยะเวลา 90 นาที หร�อกลยุทธราคาแบบ Flat-rate ราคาเดียวคุมคา
ตาคางทั�งเดือนกับ Burger King Café Subscription จายเพียงเดือนละ 5
US Dollar (ประมาณ 158 บาท) สัง� กาแฟได 1 แกวตอวัน 30 วัน เฉลีย่ จาย
เพียงวันละ 5 บาทเทานั�น ไดทั�งสราง Customer-Loyalty ผาน Mobile
Application พรอมเพิ�มทราฟฟคดึงคนใหมาสั�งที่ราน ดูเผินๆ อาจเปนแค
การเอากาแฟราคาถูกเขาลอ แตยิ�งกาแฟถูก เมนูอาหารเชาก็ยิ�งขายดีมากขึ้น
นั�นเอง
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เมือ่ ศึกษาเพิม� เติมถึงการตอบรับดานคอนเซ็ปตของรานฟาสตฟดู ในรูปแบบ
ตางๆ แมวาในภาพรวมของเกือบทุกแบรนด จะมีคะแนนสนใจสูงสุด (Top
2 Boxes) ในคอนเซ็ปต “บุฟเฟตเ หมาจาย กินไมจาํ กัด” และ “ประสบการณ
ในรานที่ทันสมัย มีบร�การ WiFi หองประชุม สามารถชารจแบตเตอร��ได”
แตก็มีบางประเด็นเพิ�มเติมที่แตกตาง เชน ผูที่ชอบทานราน Burger King
ซึ�งเปนแบรนดโดดเดนเร��องคุณภาพวัตถุดิบ ผูบร�โภคจะมีความสนใจเพิ�มเติม
ในคอนเซ็ปต “มีตัวเลือกอาหารเรงดวน เพื่อสุขภาพ”
เมื่อมาถึงทางเลือกของแบรนด ไมวาจะเนน Premium หร�อ Value หร�อ
ทําควบคูก นั ทัง� สองแนวทาง ก็ลว นตองสรางสมดุลใหดี แมวา “ถูก เร็ว ดี”
อาจไมมอี ยูจ ร�งในกลายๆวงการ แตสาํ หรับธุรกิจฟาสตฟดู แลว นีค่ อื ความ
ทาทายทีจ่ ะทําอยางไรจึงจะ “พอดี” เร�อ� งคุณภาพ ความคุม คา และทีส่ าํ คัญ
คือจะตองไมสูญเสีย Brand Value ไป
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จนเกิดคานิยมที่วา "ฟาสตฟูดจะเปนกึ�งแฟชั�น ใครที่เดินเขารานจะดูทันสมัย" แตยังมีผูบร�โภค
อยูไมนอย ที่รูสึกไมคุนชินกับอาหารฟาสตฟูด ทานแลวไมอิ�ม ราคาแพง และไมสามารถทาน
เปนประจําทุกวันเหมือนอาหารทองถิ�นของตน ทําใหรานอาหารฟาสตฟูดตองปรับกลยุทธจาก
Globalized to Localized กลยุทธการตลาดเชิงทองถิ�น เพื่อเชื่อมโยงแบรนดฟาสตฟูดระดับ
สากลใหเขากับรูปแบบวิถีชีวิตของผูบร�โภคในแตละประเทศในวงกวาง ผานเมนูอาหารทองถิ�น
ที่ผูบร�โภคคุนเคยรสชาติ อรอยถูกปาก ทานไดบอย ถือเปนการเติบโตจากแบรนดที่เปนที่ยอมรับ
สูแบรนดที่เปนที่รักของผูบร�โภคประจําถิ�นนั�นๆ Being Loved by Local Consumers

McDonald’s ผูนํารานอาหารฟาสตฟูดที่ขยายสาขาไปในหลายประเทศ จนทําให

Big Mac กลายเปนเมนูที่เปนที่รูจักไปทั�วโลก McDonald’s ไมลืมที่จะเชื่อมโยง
แบรนดเขากับผูบร�โภคในแตละประเทศ ผานเมนูทองถิ�น ซึ�งบางครั�งสรางความ
นาสนใจไดมากกวาเมนูหลัก เชน เมนู McCurry Pan ในประเทศอินเดีย
McMOLLETES ในประเทศเม็กซิโก McShirmp ในประเทศรัสเซีย และเมนูขา วหร�อ
โจกสําหรับอาหารเชาในประเทศไทย

Dunkin Donuts ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดนัทมาตรฐานใหกลายเปนโดนัทของแตละ
ประเทศ เชน A Date Doughnut เปนเมนูหนึ�งที่เปนที่นิยมของคนในประเทศ
UAE หร�อ The Mozart, a yeast doughnut โดนัทที่จะหาทานไดเฉพาะในประเทศ
โอมานเทานั�น สําหรับคนสเปนที่ชื่นชอบกาแฟเปนชีวิตจิตใจ Dunkin Donuts,
มีเมนู Dunkin' Coffee เพื่อเขาถึงคนประเทศนี้ สวนเมนูทองถิ�นที่ไดรับความนิยม
สําหรับประเทศไทย มี 2 เมนู คือ โดนัท Fruity Paradise และ โดนัทไกหยอง

Starbucks นอกจากการใชกลยุทธทางการตลาดแบบทองถิ�นในรูปแบบของ

สินคา เชน เมนู Blossoming rose tea latte เมนูเฉพาะในประเทศแคนาดา
เมนู Cherry pie Frappuccino ในประเทศญี่ปุน การออกแบบราน Starbucks
เปนอีกรูปแบบหนึ�งที่ถูก Localized ใหสอดคลองลงตัวกับวัฒนธรรมของ
ทองถิ�น เชน สตารบัคเมือง Kawagoe ที่ออกแบบ ภายใต A Reflection
of the Townscape Concept จนทําใหใครที่เดินผานอาจไมคิดวา เปนราน
Starbucks ที่ตนเคยรูจัก
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KFC รานอาหารฟาสตฟูด ที่มุงมั�นในการเจาะตลาดประเทศจีน จนยอมปรับ
เปลี่ยนอัตลักษณในแทบทุกดาน ทั�งเมนูอาหาร รสชาติ การออกแบบราน
จนแทบจะไมเหลือความเปนแบรนด KFC อีกตอไป

จะเห็นไดวา หลายครั�งการ Localized สงผลกระทบในทางลบสําหรับแบรนด
เชน เมนูทองถิ�นหลายๆเมนู กลายเปนเมนู ที่ Disgusting มากกวา Amazing
เมนู เชน Pork Floss Donut ในประเทศจีน เมนู KFC DOUBLE DOWN
DOG ในฟลิปปนส รวมถึงการออกแบบรานที่ปรับเปลี่ยนจนเสียอัตลักษณ
แบรนด เชน ราน Starbucks ในประเทศญี่ปุน และ KFC ในประเทศจีน
อาจทําใหความเท ความทันสมัย ความภูมิใจที่มีตอแบรนดลดนอยถอยลงไป
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ขณะที่ในทางตรงกันขาม McDonald’s กลับตีโจทยของการทําการตลาดแบบ
Localized ในมิติที่แตกตาง นาสนใจ จนไดรับรางวัลตางๆ มากมาย ผานแคมเปญ
McDonald's: Full-heart support for Gaokao เปนรูปแบบของการปลดล็อค
ความกดดันจากการสอบเขามหาลัยของคนจีน ผาน a light-hearted H5 game
called 'My Gaokao Pass' เพื่อทําใหเห็นวา ผลสอบนี้ไมใชเปนการกําหนดอนาคต
ทั�งหมด หลายคนสามารถมีอนาคตที่ดีได ถึงแมจะผานการสอบนี้หร�อไมก็ตาม
ถือเปนการ Localization ที่ฉลาดและยังคงอัตลักษณแบรนดไดเปนอยางดี

ในประเทศไทย ฟาสตฟูดทุกคายตางหันมาสรางกลยุทธในการขายดวยการ

ใชเมนูอาหารไทยจนกลายเปนเมนูหลัก เร��มจากราน เอ แอนด ดับบลิว ที่
นําเมนูขาวมาเสร�ม จนไดรับความนิยมจากผูบร�โภค ตามมาดวยเชสเตอร
กร�ลล ที่มีเมนูขาวยํา จนกระทั�งฟาสตฟูดรายใหญอยางแมคโดนัลด ตองออก
เมนู แมคดี ที่มีขาวเหนียวกับไกทอด สวนเคเอฟซีเองก็เปดตัวเมนู ขาวยํา
ไกแซบ และทางกลุมอีซี่ส ก็กําลังจะออกมาเมนูขาวแกงเขียวหวาน มาทํา
ตลาดดวยเชนเดียวกัน กระแสของคนไทยที่มีความนิยมอาหารไทยมากขึ้น
ซึ�งการออกเมนูอาหารไทย ก็เปนการแสดงออกถึงการเขาถึงความเปนไทย
ไดเปนอยางดี จึงสรางความสําเร็จและการเติบโตใหกับธุรกิจรานอาหาร
ฟาสตฟูดเหลานี้ไดเปนอยางดี
ดังนั�นบทสรุปสําหรับกลยุทธทางการตลาดแบบทองถิ�นสําหรับเจาของแบรนด
คงหนีไมพน การตอบคําถามที่วา To what extent do brands localize?
เพราะการปรับเปลี่ยนแบรนดจนเสียความเปนอัตลักษณของแบรนดแม
ยอมนําไปสูความสูญเสียตัวตนของแบรนด ทําใหขาดความนาเชื่อถือ
สูญเสียคุณภาพและความเปนมาตรฐานของแบรนด ฉะนั�นกลยุทธทางการ
ตลาดแบบ Localized นับเปนอีกหนึ�งความทาทายของนักการตลาดและ
ผูดูแลแบรนด ที่จะตองหาจุด BALANCE ที่พอดี เหมาะสม ลงตัว รวมถึง
การตีโจทยคําวา ทองถิ�น ในมิติใหมๆ เพื่อแบรนดมีการเติบโตมีความลงตัว
BALANCE ผสานความสรางสรรคเชิงบวก CREATIVITY นาจะเปนคําตอบ
ของธุรกิจฟาสตฟูดที่จะใชการ Localization สรางโอกาสใหมๆ ตอยอด
ใหกับธุรกิจ
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เทรนดรักสุขภาพ ยังคงเปนเทรนดหลักของอุตสาหกรรมอาหารทั�วโลกอยางตอเนื่อง

แนนอนวาฟาสตฟูดหร�อที่เคยถูกเร�ยกวา Junk Food ยอมไดรับผลกระทบอยางเลี่ยงไมได
ในชวงหลายปที่ผานมาแบรนดตางๆก็ไดมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองเทรนดสุขภาพนี้ โดย
เร�ม� จากการเพิม� เมนูทางเลือก เชน สลัดผัก จนถึงการปรับเปลีย่ นวัตถุดบิ และกระบวนทํา
อาหารที่ซับซอนยิ�งขึ้น
วัตถุดิบสําคัญที่สุด : ในป 2018 McDonald’s ไดประกาศเปลี่ยนมาใชเนื้อสดไมแชแข็ง
100% สําหรับเมนู Quarter-Pounder โดย Chris Kempczinski McDonald’s USA
President กลาววา McDonald’s จะไมใชสารกันบูด สีผสมอาหาร ตลอดจนการแตงรส
แตงกลิ�นสังเคราะหใน Classic Burger 7 เมนู และจะเปลี่ยนไปใชไขจากแมไกที่เลี้ยง
แบบไมขงั กรง (cage-free eggs) ภายในป 2025 ทัง� หมดนีเ้ พือ่ สราง McDonald’s ที่
“ดีขึ้น” สําหรับผูบร�โภค

Plant-Based ยังคงมาแรง : การใชพืชทดแทนเนื้อสัตวก็เปนอีกแนวทางที่
แตละแบรนดพัฒนาสินคาใหม ในป 2017 McDonald’s ประเทศสวีเดน
และฟนแลนดประสบความสําเร็จในการเปดตัว McVegan Burger ซึ�งใช
กอนเนื้อที่ทําจากถั�วเหลืองแทน โดยไดรับทั�งคําชมถึงรสชาติที่ดี และยัง
สามารถดึงดูดผูบร�โภคกลุมใหมๆ มาเขาราน
ในประเทศไทยเอง Burger King ก็มีการออก Veggie Burger เพื่อไมให
หลุดเทรนดนี้อีกดวย
ขณะที่ KFC ประเทศอังกฤษ ไดกลาวถึง “ไกทอดมังสวิรัต” ซึ�งอยูในชวงการพัฒนาสูตร ทั�งวัตถุดิบจากเตาหู ถั�วเหลือง และแนนอนเคร��องเทศ
ลับเฉพาะของ KFC โดยคาดวาจะเปดตัวไดภายในป 2019 นี้
สวนที่เปดตัวไดเกือบ 2 ปแลวและประสบความสําเร็จคือ KFC ประเทศจีน ที่ไดแตกแบรนดเปนราน K Pro หร�อ Better-For-You Restaurant
ชูจุดเดนเนนอาหารเพื่อสุขภาพ สลัดตางๆ และแซนดวิช เมนูไกทอดกับเฟรนชฟรายยังคงมี แตจะเปนปกไกทอดทรัฟเฟลและเฟรนชฟรายทําจาก
มันเทศแทน โดยเร��มจากที่เมืองปกกิ�ง หางโจว และลาสุดไดขยายสาขาไปยังเซี่ยงไฮ
สําหรับเทรนดการบร�โภคอาหารฟาสตฟูดเชิงสุขภาพในประเทศไทยนั�นยังไมมีการผลักดันจากแบรนดฟาสตฟูดเจาใหญมากนัก ทั�งนี้
จากผลการวิจัย 1stCloud พบวา ปจจัยดานราคามีผลอยางมากตอการเลือกฟาสตฟูดที่ดีขึ้นตอสุขภาพ โดยมีผูบร�โภคเพียง 19%
จาก 285 คน ยอมจายเพิ�มเพื่อวัตถุดิบคุณภาพดีขึ้น
เมื่อมีกลุมหนึ�งที่ตามเทรนด ก็มักจะมีอีกกลุมที่ไมสนใจในความเปลี่ยนแปลงรอบตัวเทาไร
ผูบร�โภคแตละกลุมที่มีลักษณะทางจิตวิทยาที่ตางกันก็อาจจะมีการเลือกที่จะตอบสนอง
ตอเทรนดแตละอยางแตกตางกันไปตามแต Product Category หร�อ
Consumption Occasion นั�นๆ
เร�ยกไดวาในแตละ Consumer Trend จะมีเทรนดสวนกระแส Anti-Trend
Driven Need อยู ในกรณีของ Healthier Food Trend นั�นก็มี Anti-trend
อยูคือ Gratification Trend หร�อความอยากกินอาหารที่ทําใหรูสึกดี รูสึก
ฟน โดยไมตองสนวาจะมีผลอยางไรตอสุขภาพ
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“The Year of Fries”

ป 2019 นี้เปนปที่เราไดเห็นแบรนดตางๆออกเมนูเฟรนชฟรายหลากชนิดกันมากมาย โดยเนนเพิ�มท็อปป�งที่เยายวนใจ
ถายรูปดูนาทานและเร�ยกยอด Like ใน IG ได เร��มจาก Wendy’s ที่เปนผูจุดกระแส Baconator Fries (เฟรนชฟรายราดชีส
และเบคอน) ตอมาในป 2018 Taco Bell’s ก็ไดเปดตัว Nacho Fries (เฟรนซฟรายสพรอม Nacho Dipping Sauce)
และทุบสถิติกลายเปนสินคาใหมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตรของ Taco Bell’s ทันที ดวยยอดขาย 53
ลานที่ภายใน 3 เดือน ทําใหจํานวนการสั�งอาหารเพิ�มขึ้น 30% จนตองนํากลับมาขายอีกครั�งในปนี้

ลาสุด McDonald’s ก็ไมยอมพลาดกระแสชีสยืดและเบคอนดวยการเปดตัว Cheesy Bacon Fries แถมแบรนดยังไมไดหยุดอยูแคเฟรนซฟรายส แตขยายไปถึงเมนู
Signature อยาง Big Mac เพิ�มเบคอน จนเกิดกระแสแคมเปญ #StillABigMac #NotABigMac เปนประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน หร�อแมกระทั�งไอศกร�มยังมี
ท็อปป�งเบคอนในชวงกิจกรรม #BaconHour

จะเห็นไดวาความสําเร็จของฟาสตฟูดนั�นไมมีสูตรตายตัว การตามเทรนดหลักอยาง Healthier Food Trend นั�นอาจไมใชคําตอบเดียว ราคายัง
คงเปนสิ�งที่ตองคํานึงถึง ขณะที่ Anti-Trend อยางชีสและเบคอนอาจกลายเปนโอกาสในการสรางความสนุกตื่นเตนใหกับแบรนด จึงนับเปนความ
ทาทายของนักการตลาดที่จะทําอยางไรเพื่อหา Balance วาจะเปนแบรนดฟาสตฟูดที่ Good for Health หร�อ Good for Heart แคไหนที่ตอบ
โจทยผูบร�โภคมากที่สุด
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เมื่อเทคโนโลยีเขามาชวยใหการเปดบร�การ Delivery ตางๆ
มากขึ้น การปรับตัวของแบรนดจึงเปนสิ�งที่หลีกเลี่ยงไมได
ไมวาจะเปนหนารานหร�อบร�การ Online ตางๆก็ไดรับการ
พัฒนาไปในแนวทางใหมๆ เพื่อใหตอบโจทยของผูบร�โภคที่
เคยชินกับความรวดเร็วและความสะดวกสบาย

Convenience
หากพูดถึงความสะดวกสบายที่รานอาหาร Fast Food ทั�งหลาย
มีเหมือนกันก็คงจะเปนเร��องของบร�การ Delivery ทุกวันนี้ไมใช
แคแบรนดใหญ แตไมวาจะเปนรานกวยเตี๋ยวขางทาง รานอาหาร
ในเยาวราช หร�อแมกระทั�ง ไอศกร�ม บิงซู ก็สามารถสั�งไดผาน
ทาง Application ตางๆไดทั�งสิ�น ซึ�งการเขามาของบร�การ Food
Delivery เหลานี้ ทําใหเหลาแบรนดฟาสตฟูดทั�งหลายตองปรับตัว
จากรูปแบบของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงที่ใหไดชัด ก็คงจะเปน Application
นองใหมอยาง 1112 Delivery จากเคร�อไมเนอร ที่สามารถสั�ง
อาหารไดพรอมกันถึง 7 แบรนด ภายใน Application เดียว
อีกทั�งยังมีจุดแข็ง ที่ไมวาจะสั�งกี่แบรนดก่ีรายการ ก็คิดคาจัดสง
เพียง 50 บาท แตกตางกับ Application อื่นๆ อยาง Line Man
ที่ผูบร�โภคจะตองเปนผูรับผิดชอบคาจัดสงที่ไมมีความแนนอน
ในอนาคตอันใกลน้ีบร�การ Delivery ในประเทศไทยอาจจะมี
บร�การใหมๆที่เขามาเปนคําตอบของผูบร�โภคผานเทคโนโลยีตางๆ
ยกตัวอยาง กรณีที่นาสนใจของ Domino’s Pizza, UK ที่ผูบร�โภค
สามารถสั�งอาหารผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆไมวาจะเปน
Apple Watch, Samsung Smart TV, Ford Sync (สั�งผาน
รถยนต), One click Delivery หร�อระบบสั�งการดวยเสียงอยาง
Alexa, Alphabet, และ Google Home ดวยความเชื่อมั�นของ
แบรนดที่วา ระบบสั�งการดวยเสียงจะเปนเทคโนโลยีสําคัญในยุค
ตอไป อีกทั�งยังสามารถสั�งผานชองทาง Social media ตางๆ
เชน Facebook Messenger, Twitter หร�อ กระทั�ง Text
ขอความอีกดวย
อีกหนึ�งตัวอยางที่นาสนใจ ไดแก KFC ประเทศจีน ที่ไดนําเทคโนโลยี One click Delivery ไปตอยอด เพื่อจับกลุมลูกคาที่เปน Gamer โดย KFC รวมมือกับ LOL
(League of Legends) ดวยเล็งเห็นวา Gamer เปนกลุมคนที่มีพฤติกรรมนิยมการสั�ง delivery และเพื่อจะไดไมตองเสียเวลาออกจากเกม หร�อมีปญหากับมือ
มันๆ ที่เปอนคียบอรด จึงไดมีการพัฒนาปุม One click Delivery แทรกเขาไปในเกม และออกแบบเมนูที่สามารถทานไดดวยมือเดียวโดยเฉพาะ อีกทั�งยังมี
การทําโปรโมชั�นไปถึงสวนของหนาราน ไมวาจะเปนบักเก็ตลายพิเศษ หร�อ Gift card สําหรับผูที่สั�ง KFC LOL set ที่สามารถเอาไปกดรับไอเท็มในเกมไดอีกดวย
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Direct Experience
หากพูดถึง Direct Experience หร�อประสบการณตรงของการรับประทาน
อาหารในรานอาหารฟาสตฟูด Location ของรานคงเปนปจจัยสําคัญในการ

เลือกแบรนด สาขาของแบรนดฟาสตฟูดเจาใหญจึงมีกระจายอยูทั�วทุกที่ ไมวา
จะเปนตามหางตางๆ ป�มนํ�ามัน หร�อ รานใหญใกลถนนหลัก ถึงแมวาบร�การ
Delivery จะมีการเติบโตขึ้นเปนอยางมากในปจจุบัน แตดวยพฤติกรรมของคน
ไทยแลว การเขาไปรับประทานที่ราน ก็ยังคงไดรับความนิยมเปนอยางมากอยู
เนื่องดวยหลากหลายเหตุผล ไมวาจะเปนความสดใหมของอาหาร ความสะดวก
สบาย หร�อความใกลของสาขาที่มีกระจายอยูทั�วไป จากผลวิจัย 1stCloud ชี้
ใหเห็นวา ผูบร�โภคชาวไทยในปจจุบัน ยังคงนิยมเขาไปรับประทานอาหารที่ราน
มากกวาใชบร�การ delivery ทําใหแบรนดตางๆยังคงตองใหความสําคัญกับการ
เพิ�มจํานวนสาขาและปรับปรุงรานและบร�การอยู

ดวยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เปนไปไดวาในอนาคตอันใกลเราอาจ
เห็นหุน ยนตทเี่ ดินมาเสิรฟ ดวยตัวเอง หร�อรานทีไ่ มมคี นใหบร�การ หร�อแมกระทัง�
รานอาหารที่มีชื่อแตไมมีหนารานเชิงกายภาพอีกตอไป
มีคนใหคํานิยามรานอาหารประเภทดังกลาวแลว เชน Ghost Restaurant,
Headless Restaurant, Delivery-only Restaurant, Online-only Restaurant,
หร�อ Dark Kitchen ซึ�งเร��มเปนที่นิยมในตางประเทศและกําลังจะเกิดในประเทศไทย
Ghost Restaurant คือรานอาหารที่ไมมีหนาราน ลูกคาจะไมสามารถเห็นภาพ
ของรานที่มีโตะเกาอี้ ใหนั�ง พนักงานเสิรฟที่มาพรอมกับเมนู มีเพียงแตหองครัว
เทานั�นที่ทํางานเหมือนกันรานอาหารปกติทั�วไป Ghost restaurant ขายอาหาร
ผานชองทางออนไลน Application, ผาน Website หร�อการโทรสั�งเทานั�น
ในประเทศไทยเราสามารถพบเจอ Ghost restaurant บนโลกออนไลนในปจจุบนั
เชน Homemade Bakery ตางๆ หร�อ อาหารคลีนแบบกลองที่จัดสงรายอาทิตย
จะเปนอยางไรหากราน Fast food ในไทยสามารถขยายบร�การ Delivery ให
ครอบคลุมไดทั�วทุกพื้นที่ไดโดยไมตองมีหนาราน กลายเปน Ghost Restaurant
เทรนดนี้อาจจะทําใหบร�การ Delivery ของแบรนดตางๆ ขยายตัวไดเร็วกวาเกา
ครอบคลุมและไปไดไกลขึ้น รวดเร็วขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคา Online ที่กําลังเติบโตมากขึ้น

ยกตัวอยางกรณีที่นาสนใจทีมีการสราง Experience เฉพาะกลุมใหกับผูบร�โภค
ในราน โดย KFC ประเทศจีนที่มีการรวมงานกับแบรนดเกมส Onmyoji mobile
จับกลุมผูบร�โภคสายเกมที่มีมากถึง 12 ลานคน ในครั�งนี้ KFC ไดใชเทคโนโลยี
Precise LBS Technology “เทคโนโลยีระบุบอกตําแหนง” เปลี่ยนรานธรรมดา
กวา 5,000 สาขา ใหกลายเปน Battle Ground สําหรับ เหลา Gamer ทําให
ผูเลนสามารถพบผีแบบ limited-edition ซึ�งเปนสวนหนึ�งของเกม ไดเฉพาะ
ในสาขาของ KFC ทั�ง 5,000 สาขาเทานั�น ไมเพียงแคนั�นผูเลนยังสามารถเขาไป
รับไอเท็มพิเศษในสาขาตางๆผาน AR Technology ที่ติดตั�งเอาไวและยังออก
Limited-edition chicken bucket ตกแตงรานใหม จัดใหมีคอสเพลยเยอร
มารวมเลนเกมกับผูเลนที่เขามาที่รานอีกดวย จากแผนการตลาดครั�งนี้ KFC
สามารถขาย Chicken bucket ไปไดถึง 3 ลานถังภายในสามวัน เพิ�มลูกคา
ใหมๆ ไดถึง 17% โดยไมตองเสียคา Media เเลยแมแตบาทเดียว
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Hi-Tech และ Hi-Touch คือหนึ�งใน Megatrends ที่ถูกนิยามขึ้นครั�งแรกเมื่อประมาณ

37 (1983) ปที่แลวโดย จอหน เนสบิตต นักเขียนและนักอนาคตศาสตรผูทรงอิทธ�พลและแมนยํา
ที่สุดคนนึงแหงยุค ซึ�งถูกวิเคราะหไววา Megatrends นี้จะมีบทบาทมากขึ้นเร��อยๆและจะสรางแรง
กระเพื่อมในทุกๆธุรกิจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมรานอาหาร Fast Food ทั�วโลก เทคโนโลยีที่ลํ�าหนา
หร�อ Hi-Tech นั�นสงผลตอพฤติกรรมผูบร�โภคโดยตรงในหลากหลายแงมุม ทั�งในแงการยกระดับ
การใหบร�การหร�อเพื่อเพิ�มประสบการณที่ดีใหกับผูบร�โภค เชน KFC Watt a Box กลองเบอรเกอร
ที่สามารถชารจโทรศัพทได KFC Tray Typer Keyboard กระดาษบนที่รองถาด สามารถเชื่อมตอ
กับมือถือพรอมพิมพขอความเพื่อแกปญหามือถือเลอะเพราะกินไกไดเปนอยางดี Track My Macca
แอพพลิเคชั�นบนมือถือของ McDonald’s ที่ใช AR Technology Scan รายการอาหารของ ‘Mc’
เพื่อโชวแหลงที่มาของวัตถุดิบในรูปแบบ 3D Animation เพื่อสรางความมั�นใจใหกับผูบร�โภค
รวมไปถึง Concept โตะอัจฉร�ยะของ Pizza Hut ที่ผูใชสามารถสรางสรรคพิซซาที่ตัวเองตองการ
ผานโตะอาหารของตัวเองไดทันที

ในสวนของ Hi-Touch นัน� John Naisbitt
ไดกลาวไววา “ภายใตยุคสมัยที่ทุกอยาง
Hi-Tech และเปลี่ยนแปลงดวยความเร็ว
อยางที่ไมเคยมีมากอน แต Hi-Touch
จะเปร�ยบเสมือนหัวใจสําคัญที่ทําใหสินคาและ
บร�การมีความแตกตางและโดดเดนในธุรกิจนั�นๆ”

“ไมมีใครมีความสุขไดตลอดเวลา” (No One is Happy All the Time) คือหนึ�งในตัวอยาง

ของการใช Hi-Touch เพื่อเขาถึงผูบร�โภคจาก Burger King ทางแบรนดไดนําเสนอ “Real Meal”
เมนูอาหารที่สะทอนถึงชีวิตจร�งของคนในสังคม (Pissed Meal (โมโห), Blue Meal (เศรา), Salty
Meal (เค็มหร�อหงุดหงิด), YAAAS Meal (YAAAS หร�อ Yes) และ DGAF Meal (DGAF หร�อ
Don’t Give A F_ck) พรอมการนําเสนอผาน Packaging ที่แสดงถึงอารมณตางๆ ไดเปนอยางดี
แถมยังมีชั�นเชิงในการตอสูกับแบรนดคูแขงอยาง McDonald’s ที่มี Happy Meal ไดอยางชาญฉลาด
หร�อบางครั�ง Hi-Touch อาจจะมาในรูปแบบที่เร�ยบงายอยางการวาดรูป ‘Special Requests’
ของทางพนักงาน เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่สั�ง Pizza มาสงที่บาน
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การผสมผสานวัฒนธรรมแฟชั�นแนวสตร�ทเพื่อกระตุนใหกลุม Millennials และ
Gen Z กลับมาสนใจอาหารฟาสตฟูดอีกครั�ง หลังจากเทรนดการทานอาหารเพื่อสุขภาพ
ไดรับความนิยมมากขึ้น อยาง Project Human Made x KFC Capsule Collection
ของทาง KFC ที่รวมกับ Human Made แบรนดเสื้อผาสัญชาติญี่ปุน โดยมีดีไซนเนอร
ชาวญี่ปุน Nigo เปนผูออกแบบ ณ Pop-up Store ของ KFC ในแมนฮัตตัน ที่ถูกตกแตง
ใหมสไตลยุค 70s

อยางไรก็ดี ดังที่ไดกลาวไปขางตน ถึงแมวาเทคโนโลยีจะกาวลํ�าหนาเพียงใด
AI จะมีบทบาทมากขึ้นแคไหน ก็ยังไมสามารถเขามาแทนที่การปฏิสัมพันธ
แบบดั�งเดิมผานมุนษย ไดอยางสมบูรณแบบ ดังนั�นแบรนดที่ดีจึงควรมีความ
สมดุล (Balance) ที่เหมาะสมระหวาง Hi-Tech และ Hi-Touch เพื่อสราง
ความสัมพันธกับผูบร�โภคอยางยั�งยืน หลากหลายแบรนดจึงพยายามสราง
นวัตกรรมที่ทันสมัยแตไมทิ�งความเปนมนุษยเพื่อตอบโจทยการตลาดแบบ
Consumer-Centric ในยุคปจจุบัน เฉกเชนบร�การ Table Service ของ
McDonald’s ที่เร��มใชในหลากหลายประเทศทั�วโลก ถึงแมวาลูกคาจะสามารถสั�งอาหาร เลือกโตะในรานไดดวยตัวเอง แตลูกคายังคงไดรับบร�การ
ที่ดีจากพนักงานที่มาเสิรฟอาหารใหที่โตะอยูเสมอๆ หร�อ KFC ที่มีการตอบรับ เทรนด Virtual Influencer ดวยการสราง ‘ผูพันแซนเดอร’ ที่ดูดี
มีภาพลักษณที่แปลกตา แตยังคงไวซึ�งเอกลักษณตางๆของผูพัน ผาน CG (Computer Graphic) ขั�นสูงเพื่อใหเสมือนคนมากที่สุด พรอมสราง
คอนเทนตหร�อกิจวัตรของผูพันที่สะทอน Lifestyle ของคนรุนใหม ใหมีความรูสึกวา Brand ยังคงทันสมัยและไมตกยุค
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ดวยสภาวะโลกรอน และขยะพลาสติกลอยเต็มทะเลในปจจุบัน ทําใหทุกวงการตื่นตัวหันมาใส
ใจสิ�งแวดลอมมากขึ้น ฟาสตฟูด ก็เปนอีกหนึ�งอุตสาหกรรมหลัก ที่ตลอดวัฏจักรของอาหาร
1 เมนู ปลอยกาซเร�อนกระจก ทิ�งรองรอย Carbon Footprint เปนจํานวนมาก และปจจุบัน
ฟาสตฟูดเจาใหญ เร��มออกมาแสดงความมุงมั�นในการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม
ธุรกิจฟาสตฟูดเจาใหญ เชน McDonald’s ประกาศพันธสัญญา Scale for Good ลดปร�มาณ การปลอย
กาซเร�อนกระจกเขาสูชั�นบรรยากาศ 36% ภายในป 2030 (เมื่อเทียบกับป 2015) ซึ�งถาทําไดจร�ง จะเทียบเทา
กับไดกําจัดรถยนตสวนบุคคล 32 ลานคันออกจากทองถนนตลอด 1 ป หร�อการที่ Starbucks ประกาศยกเลิก
การใชหลอดพลาสติกที่รานสาขาทั�งหมด 28,000 แหงทั�วโลกภายในป 2020 คาดวาจะชวยลดจํานวนขยะจาก
หลอดพลาสติกไดราว 1,000 ลานชิ�นตอป เพื่อโปรโมทใหคน ‘กินแบบรักษโลก’

ใชผลผลิตทองถิ�นเปนวัตถุดิบ (Fresh Local Produce)
การเลือกบร�โภคผักผลไมในทองถิ�นที่ผลิตไดตามฤดูกาลจากเกษตรกรโดยตรง ก็เปนอีกวิธ�ในการชวยลดปร�มาณกาซเร�อนกระจกการขนสง Chipotle Mexican

Grill Restaurant เร��มดวยความตั�งใจที่จะบมเพาะโลกที่ดีขึ้น (Cultivate the better world) จึงสงเสร�มเกษตรกรกวา 7,000 ราย ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง ใหทํา
เกษตรกรรมโดยคํานึงถึงสิ�งแวดลอม ทําฟารมและเลี้ยงสัตวอยางมีมนุษยธรรม ไมใชฮอรโมนเรงการเจร�ญเติบโต Chipotle จึงไดแตวัตถุดินที่สดใหม มีคุณภาพ
ในการทําอาหาร Starbucks ในประเทศไทยก็มีการนําเอากาแฟที่ปลูกโดยชนกลุมนอยบนที่ราบสูงของประเทศไทยมาใช

การไมทารุณสัตว (Better Animal Welfare)
ไขไกที่ใชอยูในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสวนใหญมาจากแมไกสวนใหญ
ถูกเลี้ยงในกรงที่มีพื้นที่แค 1 กระดาษ A4 ไมไดเคลื่อนไหวและถูกบังคับให
ออกไขตลอดอายุขัย ไมนานมานี้ 15 บร�ษัทฟาสตฟูดเจาใหญในอเมร�กา
เชน Subway, McDonald’s, Starbucks, และ Burger King มีนโยบายใช
ไขจากแมไกท่ีเลี้ยงในระบบ cage-free เทานั�น ถือเปนการปลดล็อกครั�ง
สําคัญ และผลักดันใหเกษตรกรเลี้ยงไกนอกกรง หร�อที่เร�ยกวาระบบ cagefree มากขึ้น (ปจจุบัน McDonald’s ในสหรัฐอเมร�กา ใชไขไกประมาณ 2
พันลานฟอง/ป)
นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงแบบ Free-Range คือการปลอยใหสัตวกินอาหาร
และนํ�าไดไมอั�น อีกทั�งยังมีอิสระในการเดินไปไหนตอไหนโดยไมมีจํากัดเวลา
(แตอาจจํากัดพื้นที่) และ Grass-Fed ที่ใชกับเนื้อวัวกินหญา
เปนอาหารหลักดวย
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เนื้อสัตวทางเลือกรักษโลก (Eco Plant-based Meat)
ดังที่กลาวไปแลวในนาโนเทรนด เร��องของอาหารสุขภาพที่ไดรับความนิยมเพิ�มมากขึ้น สืบเนื่องมาจากการ

ที่ผูบร�โภครักสุขภาพมากขึ้น ทําใหความตองการบร�โภคเนื้อสัตวลดลง และอีกสวนหนึ�งก็ปฏิเสธไมไดวามาจาก
ความตั�งใจของผูผลิตเอง ที่ตองการพัฒนาและมอบทางเลือกที่ดีกวาเพื่อลดการทําลายสิ�งแวดลอม
จากการคนควาของ A group of scientists and researchers from the University of Oxford and LCA
Research พบวา 80% ของพื้นที่ฟารมสวนใหญที่ใชไปกับการทําปศุสัตว สามารถใหพลังงานจากแคลลอร��ไดเพียง
18% และใหคุณคาโปรตีนเพียง 37% จากปร�มาณของผลผลิตอาหารที่ผลิตทั�งหมด แตในปร�มาณผลผลิต 100
กรัม นั�นมีการปลอยกาซเร�อนกระจกถึง 105 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการการผลิตเตาหูในปร�มาณเทากันที่ปลอย
กาซเร�อนกระจกเพียง 3-5 กิโลกรัมเทานั�น
Nestlé ก็เปนอีกหนึ�งแบรนดที่กระโดดเขารวมเทรนดนี้โดยมีการเปดตัว Incredible Burger ที่มีเนื้อเบอรเกอร
ทําจาก Soy & wheat-based ภายใตแบรนด Green Gourmet สินคาพรอมทาน วางจําหนายใน Retail ทั�วยุโรป
1Nasty C. Picture: Twitter

คืนกําไรสูสังคม (Social Profit-Sharing)
1/3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นมาบนโลกกลายเปนขยะ เพียงเพราะ

รานคา รานอาหาร ตองการและคัดแตสว นทีด่ ี ทีส่ ดทีส่ ดุ ไว เพือ่ นําเสนอ
ตอผูบ ร�โภค สวนทีไ่ มสวย มีรอยชํ�า หร�อเลยวันหมดอายุนิดหนอย ก็ถูก
โยนทิ�งเปนขยะ แตในประเทศแอฟร�กาใต กลับมีเด็กอีกจํานวนมากตอง
ตายเพราะขาดสารอาหาร KFC จึงไดร�เร��มโครงการ Add Hope ขึ้นมา โดยการ ‘เพิ�ม’ เมนู ‘Hope’ ที่มีราคา 2 แรนดแอฟร�กาใต (ประมาณ 4-5 บาทไทย) ใหผูบร�โภค
สั�งเพิ�มไดงายๆ เพื่อนําเงินไปสมทบทุนเลี้ยงอาหารเด็กที่ขาดแคลน โครงการนี้ดําเนินอยางตอเนื่องมาตั�งแต 2009 และลาสุดในป 2018 KFC รวมกับ Nasty C แรปเปอร
ชื่อดังของแอฟร�กาใต โปรโมท #1120under5 และสัญลักษณ (ตามรูปดานลาง) บน social platform ของศิลปนเอง สรางกระแสใหคนสงสัยวาอาจเปน single ใหม
หร�อ Fashion brand ของศิลปน กอนที่จะเฉลยที่มาของแคมเปญวาในทุกป เด็กอายุตํ�ากวา 5 ขวบ ในประเทศ 1,120 คน ตองเสียชีวิตเพราะขาดสารอาหาร
ผูบร�โภคในยุคปจจุบันไมไดเพียงคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการเพียงเทานั�น แตยังใหความสําคัญกับแหลงที่มา วิธ�การไดมาของวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงการยอยสลาย
ตลอดจนวิธ�การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการสรางประโยชนคืนกําไรกลับสูสังคมดวย การแขงขันในธุรกิจฟาสตฟูด เร��องความสะดวก รวดเร็ว และคุณคาทางโภชนาการอาจ
ไมเพียงพออีกตอไป แบรนดตองสรางความสมดุล ทั�งคุณคาทางจร�ยธรรม (Ethical Value) ความยั�งยืนทางธุรกิจและสิ�งแวดลอม และผลกําไรทางธุรกิจที่อาจลดนอยลง
เพื่อแลกกับการที่จะเปนแบรนดในใจของผูบร�โภคไปนานๆ

ทั�ง 6 เทรนดที่กลาวมาขางตน เปนการสะทอนแนวโนมของธุรกิจฟาสตฟูดและแนวโนมทวนกระแส (Trends Vs. Anti-trends) ที่กําลังมาแรงและ

นาจะวัดกําลังและความสามารถของธุรกิจฟาสตฟูดที่จะแขงขันกันหาความสมดุล (A Quest for Balance) ในการตอบรับกับเทรนดเหลานี้ในตลาดที่มีการ
แขงขันสูงแตมีอัตราการเติบโตที่ลดลง ซึ�งจากบทวิเคราะหเร��องเทรนดอาหารฟาสตฟูด 2019 ฉบับนี้อาจบอกแนวโนมธุรกิจไดวาความสําเร็จของแบรนด
ฟาสตฟูดในประเทศไทยจะไมไดขึ้นอยูกับการขยายสาขา (Market Expansion) เชนเดิมอีกตอไป แตจะอยูกับการที่จะทําใหแบรนดมี assets เชิงสินคาที่มี
ความสมดุลตอความตองการที่หลากหลายมากขึ้นโดยไมขัดแยงตออัตลักษณของแบรนด (Brand Identity) และสามารถสรางประสบการณแบรนด
(Brand Experience) ที่มีความสมดุลพอเหมาะทั�งภาพลักษณ คุณคาทางสังคม และกําไรทางธุรกิจไปพรอมๆกัน
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