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6 กลยทุธ.์..ปัน้ธรุกิจอาหารเสริม 
TMB Analytics ช้ีตลาดผลิตภณัฑเ์สริมอาหารโตต่อเน่ืองสวนเศรษฐกิจ แนะผูป้ระกอบการปรบักลยุทธธ์รุกิจเกาะ
กระแสรกัสุขภาพเพื่อเติบโตระยะยาว 

ส ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิส ำรวจพฤตกิรรมกำรบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและวติำมนิของคนไทย มแีนวโน้มเตบิโต
ต่อเนื่อง โดยปี 2556 คนไทยบรโิภคอำหำรเสรมิและวติำมนิคดิเป็นรอ้ยละ 19.1 เมื่อเทยีบกบัประชำกรทัง้หมด เพิม่ขึน้จำกรอ้ย
ละ 11.7 ในปี 2552 มูลค่าตลาดรวมประมาณสำมหมื่นลำ้นบำท ขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 8 ต่อปี ส่งผลบวกต่อธุรกจิผลติ ธุรกจิ
จ าหน่ายผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิพรอ้มดื่ม (รงันก,ซุปไก่สกดั,ผลไม้สกดัเขม้ขน้) อำหำรเสรมิควบคุมน ้ำหนัก  ผลติภณัฑ์ผสม
วติำมนิและสมุนไพร ให้มยีอดขายเพิม่ขึน้อย่างก้าวกระโดด และหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศตะวนัตก เช่น สหภาพยุโรป มี
ระดบัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหารในสดัส่วนสงูถงึรอ้ยละ 50-60 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ดงันัน้ตลาดยงัเตบิโตไดอ้กี
มาก 

อย่างไรก็ตามมีธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืนในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มากนัก เนี่องจากคุณ
ลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่าง คอื การใชผ้ลติภณัฑจ์ะยงัไม่เหน็ผลทนัทตีอ้งอาศยัระยะเวลาเพิอ่ให้เหน็ประโยชน์จาก
การใช ้จงึตอ้งอาศยัความเชื่อของผูบ้รโิภคค่อนขา้งมากในการซือ้และใชส้นิคา้ ทัง้ผลลพัธท์ีไ่ดย้งัอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละตวั
บุคคล ยงัผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารจงึกลายเป็นตลาดที่มีสนิค้าที่หลากหลาย มีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย 
กระตุน้การแขง่ขนัใหม้คีวามเขม้ขน้และรุนแรงจนกลายเป็นประเดน็ทา้ทายในดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ 

ศนูยว์เิครำะหเ์ศรษฐกจิ ทเีอม็บ ีหรอื TMB Analytics ศกึษำขอ้มูลกำรจดทะเบยีนนิตบิุคคล พบว่ำ ธุรกจิทีเ่ป็นผูเ้ล่น
ในตลำดผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร มจี ำนวน 4,852 กจิกำร ส่วนใหญ่รอ้ยละ 94 เป็นธุรกจิจ ำหน่ำยภำยใตแ้บรนดส์นิคำ้ของธุรกจิ
เอง ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยรปูแบบเดมิ เช่น รำ้นขำยยำ รำ้นสะดวกซือ้ รำ้นคำ้ปลกีสมยัใหม่ ปจัจุบนัไดเ้พิม่กำรขำยผ่ำน
ออนไลน์และโซเชยีลเน็ตเวริค์ เกำะกระแสเศรษฐกจิดจิทิอลมำกขึน้ ส่วนอกีรอ้ยละ 6 หรอื 314 กจิกำร เป็นธุรกจิรบัจำ้งผลติ
สนิคำ้ใหก้บัธุรกจิกลุ่มแรก ส่วนธุรกจิทีเ่ป็นทัง้ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยภำยใต้แบรนดส์นิคำ้ตวัเองทัง้หมดมจี ำนวนน้อยรำยและเป็น
ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ 
 ผูบ้รโิภคอำหำรเสรมิสว่นใหญ่จะคุน้เคยกบัธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรผ่ำนแบรนดส์นิคำ้ เน่ืองจำกผูจ้ ำหน่ำย
เป็นเจำ้ของแบรนดส์นิคำ้และสรำ้งแบรนดใ์หม้ภีำพลกัษณ์ที่ดผี่ำนกำรโฆษณำ กำรตลำดหรอืพรเีซน็เตอรโ์ฆษณำ เรำมองว่ำ 
ธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรจะมโีอกำสประสบควำมส ำเรจ็หำกน ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่ออกสูต่ลำดและสรำ้งกำรยอมรบั
จำกผู้บรโิภคได้ในวงกว้ำง รวมถงึกำรเป็นผูน้ ำตลำดในผลติภณัฑ์โดยสรำ้งภำพลกัษณ์และควำมเชื่อถือให้กบัแบรนด์สนิค้ำ 
อย่ำงไรกต็ำมธุรกจิกต็อ้งน ำเสนอผลติภณัฑใ์หม่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพรำะมสีนิคำ้ทดแทนถูกน ำเสนอเขำ้สูต่ลำดอย่ำงต่อเนื่อง กำร
พึง่ยอดขำยสนิคำ้เพยีงบำงผลติภณัฑจ์งึมคีวำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงควำมนิยมของผูบ้รโิภค 
 ด้ำนธุรกจิรบัจ้ำงผลติ ซึ่งมผีู้ประกอบกำรจ ำนวนน้อยกว่ำ แต่มคีวำมส ำคญัต่ออุตสำหกรรมอย่ำงสูง เนื่องจำกต้อง
รบัผดิชอบต่อเรื่องมำตรฐำนกำรผลติ และควำมปลอดภยัของสนิคำ้ ซึง่มผีลต่อควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคโดยตรง ดงันัน้ ธุรกจิ
รบัจำ้งผลติจงึต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรผลติขัน้ต ่ำตำมขอ้ก ำหนดของภำครฐัฯ เช่น GMP HACCP Halal เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม 
จำกกำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงของตลำด ธุรกจิผลติสนิคำ้ใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้ ธุรกจิรบัจำ้งผลติจงึควรสรำ้งควำมแตกต่ำงโดย น ำเสนอ
สตูรผลติภณัฑ ์สว่นผสม หรอืคุณลกัษณะเฉพำะ ซึง่จะท ำใหเ้กดิผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรใหม่ๆ ต่อผูว้่ำจำ้งเพิม่ขึน้ ซึง่แน่นอนว่ำ
ต้องมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ รวมถึงกำรทดสอบเพื่อให้ได้กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพและควำมปลอดภัย 
นอกเหนือจำกกำรน ำเสนอควำมแตกต่ำงในกำรผลติเพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิม่แลว้ กำรลดตน้ทุนกำรผลติแต่ยงัคงมำตรฐำนและควำม
ปลอดภยัของสนิคำ้จงึเป็นสว่นส ำคญัทีจ่ะท ำใหธุ้รกจิมผีลก ำไรสงูขึน้ในระยะยำว 
 ภำพรวมของตลำดผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรทีย่งัเตบิโตไดอ้กีในอนำคต ผนวกกบัผูป้ระกอบกำรสำมำรถใชก้ลยุทธท์ำง
ธุรกจิไดอ้ย่ำงเหมำะสม ย่อมท ำใหธุ้รกจิสำมำรถแขง่ขนัและเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืไดใ้นระยะยำว 
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