
 
ความคิดเห็นของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรต่อสินค้าอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ  

 
 

จากการส ารวจของบริษัทด้านโภชนาการอาหาร (บริษัท Kerry) พบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ที่
ผ่านมาผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity) ให้กับร่างกาย 
โดยร้อยละ 59 ของผู้ที่ส ารวจให้ความส าคัญกับภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ร้อยละ 41 ให้ความส าคัญกับประเด็นสุขภาพจิต 
นอกจากนี้ นิตยสาร Grocer ยังได้รวบรวมเทรนด์ความสนใจของผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรต่อเรื่องสุขภาพ
ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จัดท าโดย ของ Lumina Intelligence ดังนี้  

1.  ให้ความส าคัญในการนอนเพื่อให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี โดยผลการส ารวจช้ีให้เห็นว่าผู้ตอบแบบส ารวจเห็น
ว่าการนอนหลับจะช่วยให้สุขภาพดีข้ึนถึงร้อยละ 85 การทานอาหารร้อยละ 81 การออกก าลังกายร้อยละ 72 การลดน้ าหนัก
ร้อยละ 63 และการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 37 ทั้งนี้ ในกลุ่มวัย 35 – 44 ปีให้ความส าคัญต่อการนอนมากถึง
ร้อยละ 92 ในขณะที่กลุ่มวัยมากกว่า 65 ปีมีจ านวนร้อยละ 79 ที่ให้ความส าคัญกับการนอน  

2.  ผู้ชายเริ่มลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่ดีข้ึน ในการส ารวจพบว่าผู้ชาย (ร้อย
ละ 41) ในสหราชอาณาจักรต้องการที่จะลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 33) โดยในผู้ชาย
อายุ 55-64 มีความต้องการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 45 ในขณะที่กลุ่มผู้ชายวัยมากกว่า 65 มี
เพียงร้อยละ 23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องแนวคิดของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับการรักษาสุขภาพ  

3.  ผลิตภัณฑ์นมเป็นสินค้าเพื่อสขุภาพที่ยังคงได้รับความนิยม ในช่วงที่ผ่านมาเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพในตลาดส
หราชอาณาจักรเริ่มมีความหลากหลายมากข้ึน จากการส ารวจพบว่าร้อยละ 61 ของผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องดื่ม
สุขภาพที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 49 เลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทน้ าผลไม้และสมูตตี้ ร้อยละ 46 เลือกซื้อ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดร้อน และร้อยละ 45 เลือกซื้อขนมปังที่มีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ  

4. พลังงานเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากอาหารมากขึ้น จากการส ารวจจึงพบว่าผู้บรโิภคให้ความส าคัญต่อคุณประโยชน์ของสินค้าที่ผู้บริโภคได้รับใน
เรื่องใดบ้าง พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 55 ให้ความส าคัญกับการให้พลังงานของสิ นค้า ร้อยละ 54 ให้ความส าคัญต่อ
คุณประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ร้อยละ 47 ให้ความส าคัญต่อการนอนหลับและการผ่อนคลาย ร้อยละ 46 ให้
ความส าคัญต่อเรื่องวิตามิน ร้อยละ 32 ให้ความส าคัญต่อด้านจิตใจ และร้อยละ 25 ให้ความส าคัญต่อการล้างสารพษิ 
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5. ชาวลอนดอนให้ความส าคัญต่อส่วนผสมจากธรรมชาติในเครื่องดื่ม โดยผู้บริโภคในเขตลอนดอนร้อยละ 
65 ให้ความส าคัญต่อส่วนผสมจากธรรมชาติในเครื่องดื่ม ในขณะที่ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรโดยรวม ให้
ความส าคัญต่อส่วนผสมจากธรรมชาติในเครื่องดื่ม มากถึงร้อยละ 55 ส่วนผสมของวิตามิน ร้อยละ 46 ผลิตภัณฑ์ไร้
น้ าตาลร้อยละ 45 และให้พลังงานต่ าร้อยละ 36  

6. คนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับผลที่ได้รับจากสินค้าเพื่อสุขภาพมากที่สุด ถึงแม้ว่าผู้บริโภคของสหราช
อาณาจักรร้อยละ 53 จะมีการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพมากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่ยังคงมีผู้บริโภคบางส่วนที่
ยังคงไม่แน่ใจว่าสินค้าเพื่อสุขภาพจะให้ผลที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ โดยกลุ่มผู้บริโภคอายุ  18 – 24 กว่าร้อยละ 33 มี
ความไม่แน่ใจต่อผลที่จะได้รับมากที่สุด และกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี มีความไม่แน่ใจร้อยละ 30 ในขณะที่ กลุ่ม
อายุ 45 – 54 ปีมีความสงสัยต่อผลที่จะได้รับน้อยที่สุดที่ร้อยละ 19 ซึ่งเป็นประเด็นด้านความเช่ือถือในผลิตภัณฑ์ 
โดยผู้ผลิตสินค้าอาจต้องแสดงให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจต่อตราผลิตภัณฑ์ในเรื่องผลดีต่อสุขภาพให้เป็นที่จดจ าและ
เช่ือถือได้ต่อผู้บริโภค  

7. กลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนให้ความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายมากที่สุด ในช่วงการ
แพร่ระบาดของ COVID ที่ผ่านมา ผู้คนมีความเครียดและมีปัญหาในการนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภควัย
กลางคน โดยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มอายุ 45 -55 ปีมากกว่าร้อยละ 55 มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การผ่อนคลาย ตามด้วยผู้บริโภคอายุ 35 – 44 มีมากถึงร้อยละ 50 ทั้งนี้ ผู้บริโภคกลุ่มอายุ 45 -55 ปีมีการใช้จ่ายใน
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น ชาที่ช่วยให้นอนหลับหรือผ่อนคลายมากขึ้นถึงร้อยละ 51 ซึ่งผู้บริโภคสินค้าเพื่อการผ่อน
คลายนี้เช่ือว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ 

8. ผู้บริโภค 4 ใน 10 คนไม่เคยเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในขณะที่ผู้คนมักจะสังเกตเห็นโฆษณาสินค้า
เพื่อสุขภาพบริเวณช้ันวางสินค้ามากถึงร้อยละ 29 ทางสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 28 สื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 22 และสื่อ
สิ่งพิมพ์ร้อยละ 15 ซึ่งช้ีให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์สินค้าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการด้วย  

9. คนอังกฤษนิยมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติผลไม้ ในช่วงที่ผ่านมาสินค้าที่มีส่วนผสมของขิงและ
ขมิ้นชันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่จากการส ารวจล่าสุดพบว่าผู้บริโภคยังต้องการรสชาติผลไม้มากกว่า โดย
ร้อยละ 46 ช่ืนชอบรสเบอรี่ ร้อยละ 42 ช่ืนชอบรสซิตรัส ร้อยละ 42 ช่ืนชอบรสผลไม้เมืองร้อน ร้อยละ 21 ช่ืนชอบ
รส Elderflower ร้อยละ 20 ช่ืนชอบรสสมุนไพร (เช่น มินต์ ลาเวนเดอร์) ร้อยละ 20 ช่ืนชอบรส ขิง และร้อยละ 12 ช่ืน
ชอบรสขมิ้นชัน ทั้งนี้ ผู้บริโภคร้อยละ 15 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากรสชาติที่ตนเองช่ืนชอบเท่านั้น  
ท่ีมา: The Grocers 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ความเห็น สคต. 

 ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพจะยังเป็นสินค้าที่มีตลาดเฉพาะ ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเริ่มให้
ความส าคัญต่อการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพมากข้ึนในทุกช่วงอายุและตลาดสินค้ากลุ่มนี้ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถยอมรับราคาสินค้าที่สูงข้ึนได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออก/ผู้ผลิตไทยที่ต้องการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ อาจต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับตลาด และกลุ่มลูกค้า โดย
จากการส ารวจเห็นว่าผู้บริโภคให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการผ่อนคลายและการนอนหลับพักผ่อน
มากข้ึน จึงอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยที่สามารถน าเสนอในเรื่องการผ่อนคลาย เช่น ชา เครื่องดื่ม 
หรือน้ ามันหอมระเหย เป็นต้น นอกจากนี้ การพัฒนาตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในคุณภาพก็ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรให้ความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อีกด้วย  
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