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กระแสรักสุขภาพจากโควิด
สร้างโอกาสธุรกิจ SME
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย สิงหาคม 2563

ประเด็นสำ�คัญ
• กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) ถือเป็นเทรนด์ทไี่ ด้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภคทัว่ โลก รวมถึง
ประเทศไทย ทัง้ ในกลุม่ ของคนรุน่ ใหม่ รวมถึงกลุม่ ผูส้ งู อายุ และยิง่ การระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดกระแส
การตืน่ ตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
ซึง่ สอดคล้องกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ป็นปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การพึง่ ตนเอง
ทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอืน่ ๆ ได้รบั ความสนใจเพิม่ ขึน้
• กระนัน้ ก็ตาม ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เห็นว่า ประเด็นทีธ่ รุ กิจ SME ต้องติดตามต่อก็คอื ภายใต้โอกาสทีเ่ กิดขึน้
ก็ยงั มีความท้าทายต่อธุรกิจทีต่ อ้ งรับมือ โดยเฉพาะประเด็นด้านก�ำลังซือ้ ของประชาชนทีช่ ะลอตัวลงอย่างมาก
ภายหลังการระบาดของโควิด-19 รวมถึงความยัง่ ยืนของเทรนด์ทเี่ กิดขึน้ ซึง่ บางเทรนด์อาจเป็นกระแสทีไ่ ด้รบั
การตอบรับต่อเนือ่ ง ในขณะทีบ่ างเทรนด์อาจเกิดขึน้ ชัว่ คราว หรือเป็นเทรนด์ทตี่ อ้ งรอระยะเวลาความพร้อม
ของปัจจัยแวดล้อม ขณะทีบ่ างเทรนด์กส็ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งในห่วงโซ่เดียวกัน ซึง่ ปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องปรับธุรกิจให้สามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวอย่างเหมาะสม

กระแสการตื่นตัวทางด้านสุขภาพ ได้รับความสนใจในประเทศไทย ยืนยันได้จากจ�ำนวนคนออกก�ำลังกาย
หรือเล่นกีฬาของคนไทย พบว่า มีประมาณ 12.9 ล้านคน1 เทียบกับ 12.7 ล้านคน ในการส�ำรวจครัง้ ก่อน อันเป็นผล
จากรายได้ประชากรทีส่ งู ขึน้ ประชากรมีอายุยนื ขึน้ รวมถึงการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพท�ำได้งา่ ย
ผ่านสือ่ ออนไลน์รปู แบบใหม่ โดยลูกค้าเป้าหมายกลุม่ รักสุขภาพทีม่ คี วามส�ำคัญ อาทิ คนรุน่ ใหม่ในช่วงอายุ 15-40 ปี
(กลุ่ม GEN Y และ GEN Z) ซึ่งให้ความสนใจต่อสุขภาพค่อนข้างสูง กลุ่มนี้มีประชากรประมาณ 24 ล้านคน
รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ซึ่งมีความต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้านที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย
หรือช่วยอ�ำนวยความสะดวกในชีวิตประจ�ำวัน โดยกลุ่มนี้มีจ�ำนวนประมาณ 11.1 ล้านคน2
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ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ: การส�ำรวจกิจกรรมทางกายของประชากรปี 2558 หมายเหตุ: นิยามการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา คือการท�ำติดต่อกันเป็น
เวลาอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป
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กรมการปกครอง
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ในปี 2563 แม้ว่าหลายๆ ธุรกิจ จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของ
โควิด-19 แต่ขณะเดียวกัน ก็กอ่ ให้เกิดกระแสการตืน่ ตัวของการระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
ส่งผลสนับสนุนและเพิ่มโอกาสต่อธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีการด�ำเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การพึ่งตนเอง
ทางด้านอาหาร และการป้องกันดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ
กระนัน้ ก็ตาม ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เห็นว่า ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวค่อนข้างแรง รวมถึงมีความผันผวน
และความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ธุรกิจต้องเผชิญความท้าทายทางด้านการแข่งขันที่รุนแรง เพื่อช่วงชิงก�ำลังซื้อ
ที่มีจ�ำกัด ดังนั้น ก่อนที่ผู้ประกอบการ SME จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจใดๆ จ�ำเป็นต้องติดตามสถานการณ์และ
พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้ ซึ่งมีดังนี้
• การลงทุนต้องใกล้เคียงกับธุรกิจเดิม เพื่อจะได้อาศัยองค์ความรู้ทางด้านการตลาด ลักษณะพฤติกรรม
ลูกค้าที่มีอยู่พอสมควร โดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่ นอกจากนี้อาจใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่รวมถึงฐานลูกค้า
เดิมเพื่อน�ำมาใช้ต่อยอดธุรกิจ
• ต้องไม่ลงทุนมาก ภายใต้สภาพคล่องรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จ�ำกัดของธุรกิจ SME ในช่วงนี้
ประกอบกับไม่สามารถคาดการณ์ว่า ธุรกิจที่ลงทุนจะให้ผลตอบแทนด้านรายได้หรือผลก�ำไรกลับมาได้รวดเร็ว
หรือมีความยั่งยืนเพียงใด ดังนั้น จึงต้องพิจารณาเงินที่จะใช้ลงทุนล�ำดับแรกคือไม่ก่อหนี้ใหม่ รวมถึงมีการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลังไม่ให้มีมากเกินไปจนกระทบต่อสภาพคล่องธุรกิจ
• มีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องประกอบด้วยหลายๆ ปัจจัย อาทิ มีท�ำเลที่ตั้งธุรกิจที่เหมาะสม
เข้าถึงกลุม่ ลูกค้า การมีบคุ ลากรผูเ้ ชีย่ วชาญหรือมีนวัตกรรม รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทีจ่ ะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพ
ทัง้ ด้านการผลิต การตลาด ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ซึง่ จะช่วยให้ธรุ กิจมีความเข้มแข็งและมีโอกาสประสบผลส�ำเร็จ
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ส�ำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกระแสรักสุขภาพที่น่าสนใจส�ำหรับธุรกิจ SME ที่มีความมั่นใจ
ในความพร้อมทางธุรกิจในช่วงนี้ มีดังนี้
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม แม้ว่าโควิด-19 ในไทยจะลดระดับความรุนแรงจนสามารถ
ควบคุมได้ แต่คนทั่วไปยังคงระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ตนเองเจ็บป่วยและต้องเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อสูง อาทิ โรงพยาบาลหรือพื้นที่ซึ่งมีคนไปใช้บริการแออัด โดยสินค้าหรือบริการที่จะช่วยตอบโจทย์
ดังกล่าว อาทิ
• อุปกรณ์การแพทย์ในครัวเรือน ซึ่งนอกจากหน้ากากอนามัย น�้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว สินค้าเครื่องมือแพทย์ที่
มีความต้องการสูงในภาคครัวเรือน ได้แก่ เครื่องตรวจวัดเบาหวาน วัดความดันโลหิต เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นตลาดที่ยังไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับตลาดที่ขายให้กลุ่มองค์กรทั้งรัฐ
และเอกชน (B2B) รวมถึงมีหลากหลายความต้องการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ Trading SME ที่น�ำเข้าสินค้า
น่าจะตอบโจทย์ความต้องการได้ ขณะที่ผู้ผลิตในประเทศอาจต้องพิจารณาความสามารถในด้านการแข่งขัน
กับสินค้าน�ำเข้าที่เน้นคุณภาพ (จากญี่ปุ่น) หรือสินค้าที่เน้นด้านราคา (จากจีน) ส�ำหรับช่องทางการตลาดนั้น
อาจต้องใช้ช่องทางจ�ำหน่ายที่หลากหลาย อาทิ ผ่านร้านค้าเฉพาะส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีจุดเด่นทางด้าน
การแนะน�ำวิธกี ารใช้ หรือคุณสมบัตทิ ลี่ ะเอียด ขณะทีก่ ลุม่ คนรุน่ ใหม่เน้นช่องทางออนไลน์ทไี่ ม่ตอ้ งการรายละเอียด
วิธีใช้มากเท่ากลุ่มแรก
• ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) อาทิ แพลตฟอร์มที่ให้บริการปรึกษาทางการแพทย์
เช่น TeleHealth หรือ Remote Monitoring ที่ติดตามสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมกับอุปกรณ์ติดตามตัว
เพือ่ แจ้งเตือนสุขภาพไปยังผูใ้ ช้หรือผูด้ แู ล ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากลูกค้า โดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุ รวมถึงหน่วยบริการ
หรื อ บุ ค ลากรทางการแพทย์ โดย SME ที่ ส นใจตลาด HealthTech คงต้ อ งมี ก ารส� ำ รวจความพร้ อ ม
ทางด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ พันธมิตรทางการแพทย์ รวมถึงความพร้อมด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ของตัวเองก่อนเข้าสู่ธุรกิจ โดยตลาดที่น่าสนใจได้แก่หน่วยบริการสุขภาพในชุมชน หรือสถานพยาบาลหรือคลินิก
ขนาดเล็กที่ต้องการติดต่อกับลูกค้าเดิมเพื่อติดตามอาการหรือรักษาความสัมพันธ์
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• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารที่บ�ำรุงสุขภาพ อาทิ อาหารเสริมและวิตามิน เครื่องดื่มสมุนไพร โดยกลุ่ม
ที่น่าจะมีความต้องการสูงในช่วงนี้ ได้แก่ สินค้าที่ช่วยป้องกันหรือบ�ำรุงสายตา เพื่อรองรับพฤติกรรมคนส่วนใหญ่
ทีอ่ ยูบ่ า้ นมากขึน้ มีการติดตามสือ่ ออนไลน์ รวมถึงท�ำงานทีบ่ า้ น ทีอ่ าจกระทบต่อสุขภาพดวงตา ส�ำหรับตลาดส่งออก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ก็มีความน่าสนใจ เนื่องจากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหลังโควิด-19 ได้เร็ว
อีกทัง้ สินค้าไทยได้รบั ความเชือ่ ถือทางด้านคุณภาพ ซึง่ รวมถึงสินค้าเครือ่ งดืม่ อาหารเสริมเพือ่ สุขภาพ โดยช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะนี้อาจต้องใช้ช่องทางหน้าร้านผ่านพันธมิตรธุรกิจ แต่หากระบบ
การจัดส่งสินค้ามีการพัฒนารองรับ ช่องทางออนไลน์น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกก�ำลังกาย เช่น ฟิตเนส แต่อาจปรับในรูปแบบการเปิดคอร์ทสอน
การออกก�ำลังกายที่บ้านส�ำหรับคนรักสุขภาพ แต่ไม่สามารถไปสถานออกก�ำลังกายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ
ซึ่งโดยปกติมักต้องพึ่งพาเทรนเนอร์ เพื่อแนะน�ำหรือดูแลการออกก�ำลังกายเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและได้รับ
ผลตามต้องการ มากกว่ากลุ่มอื่นที่พอมีความรู้ด้านการออกก�ำลังกายระดับหนึ่ง โดยอาจจัดคอร์ททั้งการสอน
ที่บ้านโดยตรง หรือผ่านระบบออนไลน์ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม โดยคิดค่าบริการที่ต�่ำกว่าการเข้าใช้ใน
สถานประกอบการปกติ ขณะที่ผู้ประกอบการฟิตเนส อาจจะมีบริการให้เช่ายืมอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย เป็นบริการ
เสริมเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพึง่ ตนเอง โดยเฉพาะสินค้าจ�ำเป็น ได้แก่ อาหารทีต่ อ้ งทานในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาการเข้าถึงหากถูกล็อกดาวน์จากการระบาดรอบใหม่ รวมถึงมั่นใจด้านคุณภาพ โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท�ำอาหารทานที่บ้าน จากพฤติกรรมการอยู่บ้านมากขึ้น รวมถึงลดการเข้า
ร้านอาหารเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้คนบางส่วนหันมาท�ำอาหารกินเอง และแม้ว่าโควิด-19 จะเริ่ม
ซาลง แต่กลุ่มนี้ก็เริ่มคุ้นชินกับการท�ำอาหารเองมากขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
หรือมีชื่อเสียงทางด้านการท�ำอาหาร อาจจัดคอร์ทเรียนแบบออนไลน์ ขณะเดียวกัน ธุรกิจบางรายที่มีวัตถุดิบ
และเครื่องปรุงอยู่แล้ว เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก อาจจัดวัตถุดิบส�ำเร็จรูปเป็นชุด ส�ำหรับเมนูอาหารแต่ละชนิด
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกสามารถสัง่ ซือ้ ออนไลน์ได้ ซึง่ จะช่วยให้สามารถบริหารสต็อกวัตถุดบิ ในช่วงทีค่ วามต้องการ
มีจ�ำกัดได้อีกด้วย
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะตอบโจทย์ความกังวล
ต่อความปลอดภัยของสินค้าทีไ่ ม่ทราบแหล่งทีม่ าหรือขัน้ ตอนการปลูก รวมถึงลดการไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งเช่นตลาดสด
รวมถึงเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยด้านอาหาร ทัง้ นีต้ ลาดทีน่ า่ สนใจในช่วงนีไ้ ด้แก่ กลุม่ คนทีม่ พี นื้ ทีว่ า่ งในเมือง ชุมชนทีต่ อ้ งการ
พึ่งตนเองในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว หรือกลุ่มโรงงานที่ท�ำแบบสวัสดิการพนักงาน กลุ่มนี้จะเป็นการปลูกในพื้นที่
แปลงใหญ่ที่ใช้ดินและน�้ำ (อุปกรณ์ โรงเรือน มุ้ง ตาข่าย อุปกรณ์น�้ำหยด) รวมถึงกลุ่มครัวเรือนที่ต้องการปลูก
พืชผักไว้ทานเอง(อุปกรณ์ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ เมล็ดพันธ์) ซึง่ ผูป้ ระกอบการต้องมีการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะ
กับความต้องการแต่ละตลาด ตามปัจจัยที่แตกต่างกัน อาทิ พื้นที่ปลูก งบประมาณ ประเภทของพืชที่จะปลูก
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ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอื่นๆ
• ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ จากศักยภาพในการควบคุมการระบาดและอัตราการรักษาผูป้ ว่ ย
โควิด-19 ที่มีผลส�ำเร็จสูง ที่ยืนยันได้จากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security (GHS)
Index ทั้งการป้องกันและการรับมือกับการระบาด ซึ่งไทยอยู่ในล�ำดับ 6 ของโลก (ปี 2562) จะเป็นจุดขายและ
เป็นปัจจัยดึงดูดคนรักสุขภาพทั่วโลก ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้เดินทางมาใช้บริการในไทย หลังจาก
การเดินทางข้ามประเทศมีความปลอดภัย ซึ่งอาจมีทั้งเพื่อการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ อาทิ ธุรกิจสปา
นวดแผนไทย รวมถึงการน�ำเสนออาหารเพื่อสุขภาพที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้คาดว่ากลุ่มคนที่พร้อมเดินทาง
ท่องเที่ยวกลุ่มแรกๆ หลังการระบาด น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ GEN Y และ GEN Z โดยเฉพาะจากประเทศที่มี
ความพร้อมในการท�ำข้อตกลง Travel Bubble กับไทย ซึง่ ผูป้ ระกอบการต้องมีการวางกลยุทธ์ทเี่ หมาะกับคนกลุม่ นี้

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น ก็ยังมีความท้าทายต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพข้างต้น ที่ต้องติดตาม ซึ่งมีดังนี้
ความท้าทายด้านก�ำลังซือ้ ทีล่ ดลง ซึง่ เป็นผลจากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวหลังการระบาดของโควิด-19 โดยคาดว่า
ก�ำลังซื้อจะยังคงไม่ฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปี 2563 และยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกระยะ ท�ำให้คนมี
ความระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้น ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่แต่เดิมยอมรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ได้มากกว่ากลุ่มอื่น ก็มีการวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม GEN Y และกลุ่ม GEN Z ที่มีความเสี่ยง
ด้านการจ้างงานสูง ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการท�ำตลาด ยกเว้นธุรกิจบางประเภททีเ่ ข้ามาช่วยลดค่าใช้จา่ ย
อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) หรือการสอนการออกก�ำลังกายที่บ้าน
ความท้าทายด้านความยั่งยืนของเทรนด์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางเทรนด์ คาดว่าความต้องการหรือการเติบโต
ของธุรกิจ จะยังคงมีต่อเนื่องในระยะข้างหน้า อาทิ ธุรกิจวิตามินหรืออาหารเสริม (สินค้าอาจปรับกลับมาเป็น
กลุ่ม Anti Aging) ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) อุปกรณ์การแพทย์ในครัวเรือน รวมถึง
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ขณะทีบ่ างเทรนด์อาจเป็นกระแสทีเ่ กิดขึน้ ชัว่ คราว ซึง่ คาดว่าหลังโควิด-19
คลีค่ ลาย อย่างเร็วคือในกลางปีหน้า หรืออย่างช้าในปี 2565 ความต้องการในช่วงนัน้ อาจลดลง อาทิ ธุรกิจปลูกพืชผัก
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เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน หากความมั่นใจต่อการซื้อจากแหล่งผลิตอื่นๆ ของประชาชนฟื้นกลับมา ส�ำหรับ
ธุรกิจสอนการท�ำอาหารหรือการเปิดคอร์ทสอนการออกก�ำลังกายที่บ้านในรูปแบบออนไลน์ อาจมีผลกระทบ
ในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากเป็นเพียงการปรับรูปแบบของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งสามารถ
ปรับไปสู่รูปแบบการให้บริการปกติได้
ความท้าทายจากผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการพึง่ ตนเอง ทีไ่ ปกระทบ
กับธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่เดียวกัน อาทิ การปลูกพืชผักในครัวเรือน รวมถึงในชุมชนหรือโรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ SME ที่มีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน อาทิ การปลูกพืชผักออแกนิกส์ส�ำหรับคนรักสุขภาพ
หรือธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการอาหารสุขภาพ
ความท้าทายด้านความพร้อมของธุรกิจ แม้ว่าธุรกิจบางประเภทจะมีปัจจัยสนับสนุนความต้องการ แต่อาจ
มีปจั จัยแวดล้อมบางประการทีย่ งั ไม่เหมาะสม อาทิ ธุรกิจท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ซึง่ หากพิจารณาจากการระบาดของ
โควิด-19 ทัว่ โลก ทัง้ ทีร่ ะบาดอยูแ่ ล้ว และทีก่ ลับมาระบาดรอบ 2 เป็นอุปสรรคต่อการฟืน้ ตัวทางด้านการท่องเทีย่ ว
รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อแผนการท�ำ Travel Bubble กับประเทศที่มีความพร้อม โดยเฉพาะในระยะสั้นนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า เพื่อรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องปรับธุรกิจ
ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
การน�ำเสนอสินค้าทีจ่ บั ต้องได้ เช่นเครือ่ งดืม่ อาหารเสริมหรือวิตามิน ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้ารายเก่าทีร่ จู้ กั สินค้า
อยูแ่ ล้ว อาจมีโปรโมชัน่ บรรจุภณั ฑ์ในปริมาณทีม่ ากขึน้ แต่ราคาต�ำ่ กว่าหากเทียบกับปริมาณและราคาเดิม ส�ำหรับ
ลูกค้ารายใหม่ ทัง้ ในส่วนของตลาดในประเทศและต่างประเทศ อาจเริม่ จากบรรจุภณั ฑ์ขนาดเล็กเพือ่ ให้ทดลองใช้
ขณะทีส่ นิ ค้าสุขภาพทีม่ รี าคาสูงอาจท�ำโปรโมชัน่ ทีม่ คี วามยืดหยุน่ อาทิ การผ่อน 0% หรือน�ำเสนอสินค้าในรูปแบบ
เช่าแทน อาทิ การให้เช่าอุปกรณ์เครื่องออกก�ำลังกาย เครื่องมือทางการเกษตรทั้งแบบโรงงานหรือแบบครัวเรือน
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การสร้างกระแสให้เกิดความต่อเนื่อง แม้ว่าโควิด-19 จะคลี่คลายแล้ว แต่หลายๆ เทรนด์ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ สามารถน�ำมาขยายหรือต่อยอดได้ อาทิ การสอนออกก�ำลังกายออนไลน์ ซึง่ สามารถใช้ควบคูก่ บั การสอน
ในสถานออกก�ำลังกาย ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ทางด้านลูกค้ารายใหม่ๆ ที่อาจไม่สะดวกเข้ามาในสถาน
ออกก�ำลังกาย (อาทิ กลุม่ พ่อบ้าน แม่บา้ นทีไ่ ม่มเี วลามาออกก�ำลังกายทีฟ่ ติ เนส หรืออาจไม่พร้อมรับค่าใช้จา่ ยปกติ)
ขณะเดียวกัน การขยายตลาดการสอนผ่านออนไลน์ จะสนับสนุนให้ธุรกิจฟิตเนส บริการลูกค้าได้จ�ำนวนมากขึ้น
โดยใช้สถานที่ รวมถึงบุคลากรเท่าเดิม
การร่วมมือเป็นพันธมิตร ส�ำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกระแสการพึ่งตนเอง อาทิ ธุรกิจที่ปลูกพืชผัก
สุขภาพ อาจน�ำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ากกว่าทีค่ รัวเรือนหรือโรงงานผลิต เพือ่ ป้อนความต้องการ
ขณะเดียวกัน อาจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับชุมชน หรือโรงงานเพือ่ เป็นผูร้ วบรวมผลผลิตส่วนทีอ่ าจเกินความต้องการ
โดยใช้ความเชีย่ วชาญทางด้านการตลาด เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนหรือโรงงาน รวมถึงจ�ำกัดผลกระทบต่อธุรกิจ
การเตรียมความพร้อมธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่น่าจะเป็นจุดขาย
หลังโควิดคลีค่ ลาย ซึง่ ผูป้ ระกอบการอาจต้องเตรียมพร้อมทัง้ ทางด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศ โดยชูจุดเด่นด้านความปลอดภัยของการระบาด รวมถึง
การพัฒนาเพิ่มทักษะหรือ Upskill เกี่ยวกับภาษา หรือการให้บริการด้านสุขภาพ อาทิ นวดสปา นวดแผนไทย
ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
กล่าวโดยสรุป ธุรกิจ SME ที่เข้ามาตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพ ยังพอมีโอกาสที่จะประคองธุรกิจ ภายใต้
การระบาดของโควิด-19 แต่กระแสดังกล่าว คงมีผลให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงขึ้น ซึ่งเป็น
สิ่งที่ต้องท�ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการมาใช้บริการ ทั้งนี้ ในระยะสั้น คงต้องติดตามความท้าทาย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระยะข้างหน้า อาทิ ความเป็นไปได้ของการกลับมาระบาดรอบสองของโควิด-19 รวมถึงการ Lock Down
ใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว แม้ว่าจะช่วยหนุนให้กระแสรักสุขภาพได้รับการตอบรับจาก
ผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก็จะสร้างความท้าทายที่ใหญ่ว่านั่นคือ ก�ำลังซื้อที่ถดถอยรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ
ในระดับที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม คาดว่า ภายหลังโควิด-19 คลี่คลาย และก�ำลังซื้อของประชาชนกลับมาฟื้นตัว
ตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ น่าจะมีการเติบโต โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
ตนเองอย่างจริงจัง แม้ว่าจะไม่มีการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ตาม
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