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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพไทย ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลเนื้อหาจากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาขององคการอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ
ไทย และเสนอรูปแบบการพัฒนาองคการในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพไทย โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
เปนผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพไทย 3 กลุม ประกอบดวย กลุมผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูเชี่ยวชาญ ของสมาคมอาหารเสริมสุขภาพไทย สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
และกลุมผูประกอบการธุรกิจ บริษัทเอกชน
ผลการศึกษาวิจัย พบวา รูปแบบการพัฒนาองคการอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพของไทย ประกอบดวย
(1) การพัฒนาวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน (2) การพัฒนาความสามารถและองคความรูสูการปฏิบัติ (3) การพัฒนา
จิตใจใหเกิดความเต็มใจมุงมั่นในการทํางาน (4) การพัฒนาความสามารถในการควบคุมและประเมินผล โดยมีปจจัยที่
สงผลกระทบตอรูปแบบพัฒนาองคการอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพของไทย คือ การนําเขาวัตถุดิบ และตนทุน
การผลิตเปนสินคา/ผลิตภัณฑ การกระจายสินคา/ผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสาร/การสื่อสาร
รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ดังนั้นการใหความรูกับผูบริโภค และผูประกอบการอุตสาหกรรม เรื่อง
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ เพื่อใหมีการบริโภคอยางปลอดภัย จึงเปนสิ่งสําคัญ การสราง การจัดการ การสื่อสาร และการ
เผยแพรความรู ดานสุขภาพ ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ สอดคลองกับปญหาสําคัญของประเทศ เพื่อมุงสราง
สังคมแหงการเรียนรูสําหรับการลงทุนของรัฐ เพื่อการสรางความรู การจัดการ การสื่อสารและการเผยแพรความรูดาน
สุขภาพ จะตองทําใหเกิดความรูที่สามารถนํามาใชเพื่อการแกไขปญหาของประเทศ และในการสราง การสื่อสาร และ
เผยแพรความรู ตองมีเปาหมายสําคัญที่จะมุงใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนา, อาหารเสริมสุขภาพไทย, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย, นักวิจัยอิสระ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract
This research uses qualitative research approach, namely documents research, in-depth interviews; focus
group and participatory observation. Purposive sampling was used to select Government executive officers, experts
from Thai Health Food Association, Food Science and Technology Association of Thailand and the executives in
private sector.
Researcher has found: Development Model of Thai Health food Industry as follows (1) Develop Vision
and Mission together with all the stakeholders (2) Develop competency and knowledge management towards
implementation (3) Develop commitment to work with voluntary and spiritual willingness (4) Develop controlling
and appraisal performance system.
These development factors will affect to the importation of raw materials, cost of manufacturing, channel
of distribution, information and communication including law and safety standard. The aforementioned matters will
be altered by AEC and International affairs. Educating consumers and manufacturers in safety of Health Food
Products is the key factor in manufacturing, managing, and product communication.
However, all factors must be complied with the Nation’s objective and policy in order to create
knowledge in providing the society, people and consumers’ benefits.
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