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ธุรกิจอาหาร Meal Kit เผชิญความท้าทายไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดี 

ธุรกิจอาหารแบบ Meal Kit หรือการขายชุดท าอาหารให้ลูกค้าไปประกอบอาหารกินเองที่บ้านเป็นแนวคิดธุรกิจที่
เกดิขึ้นไม่เกินทศวรรษที่ผ่านมา โดยเริ่มจากเมื่อปี 2012 ทีบ่ริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Blue Apron ในกรุงนิวยอร์กถือ
ก าเนิดธุรกิจอาหารแบบ Meal Kit ขึ้นมา เพ่ือตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคคนยุคใหม่ที่ต้องการปรุงอาหารที่
บ้าน ต้องการอาหารปรุงสดมีรสชาติดีแต่ใช้เวลาในการประกอบอาหารน้อยที่สุด จนถือไดว้่าประสบผลความส าเร็จ
มากสามารถน าพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นนิวยอร์กได้ทีเดียว ซึ่งจากนั้นก็เริ่มมีบริษัทสตาร์ทอัพในต่างประเทศรวมถึง
แคนาดา อาท ิบ. Hello Fresh, Chef Plate ที่ตา่งออกธุรกิจในรูปแบบเดียวกันเพ่ือชิงส่วนแบ่งตลาดตามกันมา  

ทว่าล่าสุด บริษัท Blue Apron ซึ่งเปิดขายหุ้น IPO เมื่อปี 2017 ได้ออกมาประกาศว่าหุ้นของบริษัทอาจถูกเพิก
ถอน (Delist) จากตลาดหุ้นนิวยอร์กเพราะราคาหุ้นปิดตลาดต่ ากว่า $1 มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยราคาปิด ณ วันจันทร์ล่าสุดปรับตัวลงลงอีก 8 % อยู่ที่ประมาณ 68 เซ็นต์เท่านั้น ทั้งนี้นับจากการเปิดขายหุ้น
วันแรกบริษัทก็ยังไม่สามารถท าก าไรได้เลย เพราะในช่วงระหว่างปี 2017-2018 บริษัทได้สูญเสียลูกค้าเป็นจ านวน
มากกว่าร้อยละ 25 โดยเหลือสมาชิกท่ีลงทะเบียนปัจจุบันประมาณ 557,000 ราย 

บริษัท NPD Group ผู้วิจัยทางการตลาด กล่าวถึงสาเหตุถึงผลประกอบการ Blue Apron ไม่เป็นไปตามคาดนั้น มา
จากความนิยมของผู้บริโภคในตลาดอาหารแบบนี้ไม่มากนัก มีชาวอเมริกันเพียงร้อยละ 4 ที่เคยลองใช้บริการสั่ง

 นโยบายภาครัฐ    เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด   รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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อาหาร Meal Kit มาก่อน นอกจากนั้นต้นทุนของบริษัทส าหรับการเตรียมอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งที่
ค่อนข้างสูงส่งให้การท าก าไรนั้นเป็นไปได้ยากพอสมควร  

นาง Cara Brosius ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ส าหรับการตลาดเห็นว่าผลิตภัณฑ์ Meal Kit ยังไม่ตอบโจทย์ส าหรับ
ผู้บริโภคมากนัก เพราะมีราคาค่อนข้างแพงและยังไม่สะดวกพอที่จะดึงดูดส าหรับผู้ที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารเอง 
นอกจากนั้นนาง Cara ยังกล่าวเพ่ิมว่า ผู้ใช้บริการอาหาร Meal Kit ยังไม่พอใจกับเมนูอาหารที่ยังค่อนข้างจ ากัด 
คุณภาพของเครือ่งปรุงส่วนประกอบอาหารที่ไม่สดใหม่ และบรรจุภัณฑ์/พลาสติกภายในกล่องที่มากเกินไป  

นาย Darren Seifer ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารกับบริษัท NPD Group เห็นว่า ทิศทางธุรกิจ Meal Kit 
จะขยายตัวในแบบหดตัวเพราะคู่แข่งของธุรกิจที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการส่งอาหารหรือบริการเชฟ
ปรุงอาหารทีบ่้านพร้อมท าความสะอาดให้ ฯลฯ และกลุ่มผู้ที่สนใจ Meal Kit แบบจริงจังน่าจะเป็นกลุ่มที่มีข้อจ ากัด
ด้านอาหารเป็นพิเศษ (niche group) มากกว่าผู้บริโภคทั่วไป ทั้งนี้ผู้บริโภคส่วนมากมักจะนึกถึงความต้องการ
อาหารเย็นตนเองโดยเวลาประมาณ 16.30 น. ซึ่งอาจจะสะดวกกว่าหากสามารถรับสินค้าหรือ Meal Kit ระหว่าง
ทางกลับบ้านได ้ด้วยเหตุนี้เองส่งให้ผู้ประกอบการ Meal Kit ทั้งหลายเริ่มที่จะพาร์ทเนอร์ธุรกจิกับซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพ่ือน าสินค้ามาวางจ าหน่ายในพ้ืนที่ของห้าง เพ่ือให้ง่ายขึ้นต่อผู้บริโภคและขยายโอกาสการค้าของธุรกิจ 

ตามรายงานของอุตสาหกรรมอาหารปีล่าสุด ชี้ว่าโอกาสของธุรกิจ Meal Kit ที่ขยายตัวได้อยู่ในกลุ่มของผู้บริโภคที่
มีข้อจ ากัดหรือต้องการความพิเศษของอาหาร อาทิ บริษัท Purple Carrot ร่วมกับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลชั้นน า 
อย่าง Tom Brady ที่ผลิตอาหารเน้นกลุ่มวีแกนหรือนักกีฬาโดยตรง หรือบริษัท One Potato ทีออกแบบเมนู
ส าหรับครอบครัวที่มีขนาดอาหารชุดส าหรับเด็กด้วย เป็นต้น  นอกจากนั้นผู้ประกอบการ Meal Kit ควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพและการจัดส่งมากกว่าการสมัครสมาชิก subscription Service ตลอดทั้งมีการ
รังสรรค์เมนูอาหารในช่วงเทศกาลส าคัญที่ผู้บริโภคตอ้งการไอเดียและผู้ช่วยในเวลานั้น ๆ เพ่ือให้เกดิยอดขายต่อไป 
 
ที่มา: http://www.canadiangrocer.com/top-stories/headlines/blue-apron-latest-to-suffer-in-tough-meal-kit-
market-87354?print  
 
ข้อคิดเห็นของส านักงานฯ คอนเช็ปต์ของ Meal Kit มีความน่าสนใจที่สร้างความสะดวกและง่ายต่อผู้บริโภคใน
การประกอบอาหารเองที่บ้าน ลดเวลาการเดินทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ยังมีจุดอ่อนในแง่ของขั้นตอนและเวลา
การเตรยีมซึ่งบางอย่างจ าเป็นต้องมีอุปกรณส์ าหรับการหั่น/สไลด์พิเศษ และส าหรับผู้ที่ไม่ถนัดในการท าอาหารอาจ
พบว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมาก นอกจากนั้นการสั่ง Meal Kit ต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามิฉะนั้นของสดก็เกิดการเน่า
เสียได้ ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ซ่ึงหลายคนมองว่ายังไม่ตอบโจทย์ส าหรับชีวิตประจ าวันมากนัก ในขณะที่ปัจจุบัน
ธุรกิจจัดส่งอาหารเข้ามาแทนที่ ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายการส่งเพียงเล็กน้อยหรือฟรีและสามารถเลือกรับประทานชาติ
ใดแบบไหนก็ได้ มีความยืดหยุ่นมากจึงมีโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจที่ดีกว่า Meal Kit และยังสอดรับกับกลุ่ม   
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มิลเลนเนียลที่ไม่นิยมการปรุงอาหารเองอีกด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบการใดที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจบริการอาหารไมว่่า
จะเป็นอาหารไทยหรืออาหารชาติใดก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่
ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อาหาร ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุงและพัฒนา
ตัวเองเพ่ือรับมือกับกระแสที่เกิดขึ้นเสมอและสามารถน าไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา 
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