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การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2543 ครอบคลุม กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแต่ละสาขาอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการด าเนินธุรกิจ ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงมีความจ าเป็นต้องทราบสภาพปัญหาและผลกระทบจากทุก
มุมมอง ซึ่งมีผลต่อการก าหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบโต ปรับตัว และอยู่รอด
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องก้าวทันและผลักดันให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อให้ทราบศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ใน
สาขาเป้าหมาย ในพื้นที่ และประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่น่าสนใจ รวมทั้งเพื่อให้มี
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) จึงจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราย
สาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภท เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ในกลุ่มที่มี
แนวโน้มส าคัญ และเป็นนโยบายของรัฐบาล 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา: ก าหนดศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-
Based Industry) เป็นกลุ่มที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เน้นตั้งแต่การใช้ผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใช้เป็น
พลังงานทดแทนผลผลิตจากน้ ามันปิโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum) เป็นการช่วย
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบท ขยายความต้องการสินค้าเกษตร สร้างผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการใช้
นวัตกรรมเพื่อสร้างสินค้า Bio-based Industry ซึ่งสามารถจ าแนกอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ออกเป็น 4 
กลุ่มย่อย ได้แก่  

 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (Bio-Based Industry for Petrochemical and Energy 
Industry) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพ อุตสาหกรรม
ผลิตไบโอดีเซล โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นต้น 

 กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ (Bio-Based Industry for Health and Wellness) 
ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชส าอาง 
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบจากพืช (Bio-Based Industry for Food and Feed 
Industry) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร การท าประมง การท าปศุสัตว์ อุตสาหกรรมแปรรูป



ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิต
น้ ามัน อุตสาหกรรมการผลิตแป้ง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Bio-Based Industry for Bio-chemical Industry) ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่: มุ่งเน้นการจัดท าแผนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster-based SEZs) ซึ่งเน้นพื้นที่ที่มีการกระจุกตวั
ของอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยการก าหนดขอบเขตดังกล่าวมีผลต่อการ
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ ตลอดจนมีผล
ต่อการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เขต
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Super Cluster) ประกอบไปด้วย
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต 6 กลุ่ม ได้แก่  

 คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 จังหวัด ได้แก่ 
อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

 คลัสเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร ก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 
จังหวัด ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี และระยอง  

 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิตอล ก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
และภูเก็ต 

 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) ก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด 
ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต 

 ศูนย์กลางด้านการแพทย์ (Medical Hub) ก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ได้แก่ 
อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก าหนดประเภท: ก าหนดศึกษากลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Innovative วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มมูลค่า
ของสินค้าและบริการ และยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ และถูกคาดหวังเป็นกลุ่มที่จะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวผ่านกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 



(Middle income trap) ซึ่งในที่นี้ ได้แบ่งออกเป็นด้าน Technology-Based และด้าน Non-
technology-Based  

 กลุ่ม Technology-Based Industry ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เนน้
การท าวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
Semiconductor ระบบการป้องกันและอากาศยาน เครื่องมือวัดและควบคุม อุปกรณ์ทาง
การแพทย์สมัยใหม่ (electromedical equipment) Photonics การบริการอินเตอร์เน็ตและ
การสื่อสาร ผู้บริการซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบและบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการด้าน
วิศวกรรม ห้องปฏิบัติการวิจัย การท าการทดสอบ และการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ 

 กลุ่ม Non-technology-Based (Innovative) Industry หมายถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาศัย
การสร้างนวัตกรรมเพื่อท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า บริการ หรือกระบวนการทาง
ธุรกิจ ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ เป็น Technology-Based ข้างต้น เช่น 
อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/ราย
พื้นที่/ก าหนดประเภท มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้ทราบข้อมูลสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดการด าเนินธุรกิจ 
และความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน และเพื่อให้มีแผนการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมราย
สาขา/รายพื้นที่/ก าหนดประเภทจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รัฐบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว). 
      พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหำรและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) นับได้ว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นต้นน้ าและวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตั้งแต่การใช้ผลผลิตหรือเศษวัสดุ
เหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหาร การใช้
เทคโนโลยีเพื่อผลิตเป็นสินค้าอุตสาหกรรมชีวภาพ จนถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งมีมูลค่าสูง ซึ่ง
ตามแนวทางการสนับสนุนและนโยบายในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลจะมุ่งเน้นการต่อยอดฐาน
อุตสาหกรรมเดิมคือการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเพื่อต่อยอดไปสู่กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ จากการวิเคราะห์ความต้องการทั่วโลกในผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพพบว่า ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรโลกมีความต้องการในการ
บริโภคที่เน้นด้านสุขภาพและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากข้ึน 

กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ (Bio-Based Industry for Health and Wellness) เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ใน New S-Curve เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตของประเทศไทย โดยที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนนโยบายพัฒนาด้านบริการสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศให้พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางสขุภาพนานาชาติ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปีระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 – 2557) ซึ่งเป็นการปรับเป้าหมายจากศูนย์กลางการแพทย์ในระดับ
ภูมิภาคเป็นระดับโลก โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ด้าน คือ (1) การพัฒนาบริการรักษาพยาบาล ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก (2) การพัฒนาบริการส่งเสริมสุขภาพ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก (3) การพัฒนาบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับโลก และ (4) การพัฒนายาสมุนไพรไทยและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพโดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุไห้ธุรกิจบริการสุขภาพเป็นธุรกิจที่จะได้รับการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก (Medical 
Hub) ในระยะที่ 3 โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญแบ่งเป็น 4 ด้านคือ (1) เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
การบริการอย่างครบวงจร (2) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการทางานเพื่อสร้าง
สุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่หลายประเทศเข้ามา
ใช้บริการ (3) เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ (4) เป็นศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงภาคการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องใน 5 อุตสาหกรรม คือ เภสัชกรรม (ยา และ
วัคซีน) เครื่องส าอาง อุปกรณ์การแพทย์ ยาแผนโบราณ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยการด าเนินงานจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ได้ก าหนดกรอบการศึกษา
กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์เน้นไปที่อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 



ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาดังกล่าว 
จึงท าการศึกษาเพื่อทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
(Bio-based Industry) สาขาเครื่องส าอาง ข้อมูลสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดการด าเนินธุรกิจ และความ
ต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างกัน เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในอนาคต 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและการสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของรัฐบาล การจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางนี้ จะ
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ใช้วัตถุดิบที่มีองค์ประกอบหลักมาจากวัสดุทางชีวภาพ (Bio-Based Materials) 
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้มาจากพืช (Plants) วัสดุทางการเกษตรที่สามารถทดแทน
ได้ (Renewable Agricultural Materials) สารอินทรีย์ธรรมชาติจากแหล่งน้ า (Aquatic Biomass) และวัสดุป่า
ไม้ (Forestry Materials) แทนการใช้ส่วนประกอบเดิมที่ได้มาจากน้ ามันหรือฟอสซิล (Petroleum Derived 
Products) 

1. สถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 

ตามค านิยามภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยแผนการปรับกฎระเบียบเครื่องส าอางให้สอดคล้องกันในกลุ่ม
ประ เทศสมาชิ กอา เซี ยน  ( Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme) 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง หมายถึง วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือสัมผัสกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ เช่น 
ผิวหนังชั้นนอก ระบบเส้นผมและขน เล็บ ริมฝีปาก อวัยวะเพศภายนอก รวมถึงฟัน เยื่อบุในช่องปาก ทั้งนี้เพื่อ
ความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ 
นั้นให้อยู่ในสภาพดี (พงษ์ประพันธ์ สุสัณฐิตพงษ์ , 2552) โดยสินค้าในหมวดเครื่องส าอาง เครื่องหอม และสบู่ 
ประกอบด้วย (1) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้บ ารุงผิวพรรณ (Skin Care) (2) สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กับผม (Hair Care) (3) สิ่งปรุง
แต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า (Make-Up) (4) หัวน้ าหอมและน้ าหอม (Perfumes) (5) สิ่งปรุงแต่งใช้
โกนหนวดอาบน้ าดับกลิ่นกาย (Toiletries Cosmetics) และ (6) สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน (Oral 
Cosmetics) 

ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับสุขภาพตามวิถีธรรมชาติและบ าบัดอาการต่างๆ ด้วย
พืชพรรณสมุนไพรท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
แนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องส าอางจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เวชส าอางธรรมชาติ
ดังนั้น อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง (Cosmetics Industry) จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประมาณการมูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลก ระหว่างปี 2556-2560 RNCOS 
Business Consultancy Services พบว่า มูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลกมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
2557 มีมูลค่าประมาณ 255 ล้านเหรียญสหรัฐ  และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 292 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2560 คิดเป็นร้อยละ 4.6  



ทั้งนี้ หากพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องส าอางโลก ในปี 2555 พบว่า ส่วนแบ่งตลาดเครื่องส าอางใน
แถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อเมริกา และภูมิภาคยุโรป มีส่วนแบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 34, 33 และ
ร้อยละ 29 ตามล าดับ และหากจ าแนกผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแล
ผิวพรรณ (Skin Care) จะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 
คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าหอมและหัวน้ าหอม คิด
เป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 13 ตามล าดับ  

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องส าอางอีกกลุ่มที่เรียกว่า “เวชส าอาง” (Cosmeceuticals) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ระหว่างยา (Pharmaceuticals) และเครื่องส าอาง (Cosmetics) โดยรวมคุณสมบัติของยาและเครื่องส าอางไว้
ด้วยกัน ในต่างประเทศมีการใช้เวชส าอางอย่างแพร่หลายซึ่งจากการประมาณการมูลค่าตลาดเวชส าอางโลก 
ระหว่างปี 2556-2560 โดย RNCOS Business Consultancy Services พบว่า มูลค่าตลาดเวชส าอางโลกมี
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับตลาดเครื่องส าอาง โดยในปี 2557 มีมูลค่าประมาณ 40 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2560 มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 47 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ระหว่างปี 2555-2560 คิดเป็นร้อยละ 8 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาดเวชส าอางโลก จ าแนกตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ในปี 2555 พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมคิดเป็นร้อยละ 14 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย ( Injectable 
Form) ร้อยละ 7 

ส าหรับสถานภาพอุตสาหกรรมเครื่องส าอางของประเทศไทยตามรหัสพิกัดศุลกากร Harmonized 
System Code (HS code) พบว่า เครื่องส าอาง เครื่องหอม และสบู่ จะครอบคลุมตั้งแต่ HS code 3303, 3304, 
3305, 3306, 3307, 3401 ส่วนวัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง จะครอบคลุมตั้งแต่ HS code 3301, 3302, 
3402, 3403, 3404 โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกเครื่องส าอาง เครื่องหอม และสบู่ รวมถึงวัตถุดิบ
เพื่อใช้ท าเครื่องส าอางมูลค่า 81,700 ล้านบาท ซึ่งกว่าร้อยละ 78 (คิดเป็นมูลค่า 63,400 ล้านบาท) เป็นการ
ส่งออกโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วนการส่งออกเพียง
ร้อยละ 22 (คิดเป็นมูลค่า 18,300 ล้านบาท) โดยประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ส าคัญของไทย คือ 
ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (กรมศุลกากร , 2557) ส าหรับสถานการณ์การน าเข้าเครื่องส าอาง 
เครื่องหอม และสบู่ รวมถึงวัตถุดิบเพื่อใช้ท าเครื่องส าอางของประเทศไทย พบว่า ในปี 2557 มีมูลค่าการน าเข้า
รวม 63,800 ล้านบาท โดยเป็นการน าเข้าโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ร้อยละ 57 (คิดเป็นมูลค่า 36,100 ล้าน
บาท) ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีสัดส่วนการน าเข้าร้อยละ 43 (คิดเป็นมูลค่า 27,700 ล้าน
บาท) ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และ 2-2 

ส าหรับสถานภาพด้านการจ้างงานและจ านวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง พบว่า ในปี 2557 
มีผู้ประกอบการในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอางจ านวน 172,199 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมกว่าร้อยละ 99.9 (ประมาณ 172,073 ราย) และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ร้อยละ 0.1 
(จ านวน 126 ราย) ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ 
ที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นผู้ประกอบการไทย ส าหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง พบว่า ในปี 2557 อุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีจ านวนการจ้างงานรวม



ทั้งสิ้น 447,665 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กกว่าร้อยละ 92.3 (ประมาณ 
413,283 ราย) และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ร้อยละ 7.7 (จ านวน 34,382 ราย)  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำขำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 

 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ท าการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง โดยในส่วนนี้เป็นการน าเสนอยุทธศาสตร์หลักใน
ระยะ 5 ปี โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเป็น
ศูนย์พัฒนาธุรกิจเครื่องส าอางที่เป็นเลิศ (Cosmetic Intelligence Center) (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
Brand เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Brand Management) (3) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์บ่มเพาะพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Cosmetic Incubator & Innovation Center) (4) ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ฐานข้อมูลอัจฉริยะในระดับประเทศ และอาเซียน (Cosmetic Intelligence Center) (5) ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์
เครือข่ายและพัฒนาช่องทางความร่วมมือ (Cosmetic Networking & Co-Creations) 

2.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประเภทธุรกิจเครื่องส าอางในอนาคต มีประเด็นทิศทางที่เป็นจุดส าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อก าหนดกรอบในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจ เครื่องส าอาง โดย
สรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ด้านการพัฒนาวิสาหกิจเครื่องส าอาง  
“พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องส าอางขนาดกลางและขนาดย่อมบนพื้นฐานของข้อมูล และการสนับสนุน

เชิงนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  

พันธกิจ (Missions) ด้านการพัฒนาวิสาหกิจเครื่องส าอาง  
1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านเครื่องส าอางที่อยู่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ให้มีทักษะที่สูงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
2) จัดท าฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้านเครื่องส าอาง เพื่อสร้างความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญต่อ

การตัดสินใจเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ  
3) บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
4) จัดหา สนับสนุน และให้ค าแนะน าด้านแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรม

ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง   
5) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 

 

 



2.2  วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 

วัตถุประสงค์ 
การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจ เครื่องส าอางมี

วัตถุประสงค์หลัก 2 ประการดังนี้  
1) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องส าอาง

อย่างเป็นระบบ 
2) เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีศักยภาพในการแข่งขัน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

2) เกิดกระบวนการความร่วมมืออย่างเป็นระบบระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานจากภาครัฐ  

2.3 ยุทธศำสตร์หลักกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำขำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 

2.3.1 ยุทธศำสตร์กำรเป็นศูนย์พัฒนำธุรกิจเครื่องส ำอำงที่เป็นเลิศ (Cosmetic Intelligence Center) 

กลยุทธ์ 
1) ยกระดับการด าเนินงานในมิติของหน่วยงานภาครัฐในแง่การเป็นคู่คิดให้แก่ภาคธุรกิจ 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
1) จัดตั้งศูนย์ Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์และพัฒนาโครงสร้างและระบบงานบริหารศูนย์ Cosmetic 

Intelligence Center  
3) พัฒนา Cosmetic Business Model เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจเครื่องส าอาง

อย่างเป็นระบบ 
4) จัดหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  
5) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมที่เก่ียวกับ Cosmetic Showcase เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างเป็นระบบให้กับ SMEs 
6) จัดกิจกรรม Cosmetic Roadshow เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการตลาดและการขายให้กับ SMEs 
7) จัดโครงการสนับสนุนด้านการลงทุนให้กับ SMEs เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ

ให้กับ SMEs 
8) จัดโครงการ Cosmetic Business Matching เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจให้กับ 

SMEs ในตลาดต่างประเทศ 
 



2.3.2 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร Brand เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Brand Management) 

กลยุทธ์ 
1) สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเครื่องส าอางผ่านกระบวนการบริหารตราสินค้า 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
1) จัดหลักสูตรการบริหาร Brand และการสร้าง Brand ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
2) พัฒนาระบบขั้นตอนการปฏิบัติ ในการบริหาร Brand เพื่อสนับสนุนการบริหาร Brand ของ

ผู้ประกอบการ SMEs  
3) สนับสนุนที่ปรึกษาด้านการบริหารและการสร้าง Brand ให้สามารถเป็น Coach ให้กับผู้ประกอบการ 

SMEs 
4) จัดท าแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาต่อยอด Brand ของ SMEs 

2.3.3 ยุทธศำสตร์กำรเป็นศูนย์บ่มเพำะพัฒนำและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Cosmetic Incubator & 
Innovation Center) 

กลยุทธ์ 
1) ต่อยอดงานวิจัยเชิงการศึกษาสู่การค้า 
2) คัดสรรทิศทางสินค้าเชิงนวัตกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
1) จัดตั้งศูนยบ์่มเพาะการพฒันาสร้างสรรค์นวัตกรรม Cosmetic Incubator & Innovation Center 
2) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะและผู้เชี่ยวชาญด้านวจิัยและพัฒนาด้านต่างๆ  
3) พัฒนา Programs บ่มเพาะในแต่ละประเภทของ Cosmetic ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด 
4) น าเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Cosmetic ที่เกิดจากการบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาต่อยอดร่วมกับสถาบนั

การเงินและนักลงทนุ 
5) พัฒนาศักยภาพในการผลิตสารสกัด และสารตั้งต้นจากธรรมชาติที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 
6) พัฒนา Startup Model เพื่อสนับสนุนการเริ่มธุรกิจ Cosmetic ของ SMEs รุ่นใหม่ 
7) จัดการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Cosmetic 

2.3.4 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรและพัฒนำฐำนข้อมูลอัจฉริยะในระดับประเทศ และอำเซียน (Cosmetic 
Information Intelligence Center) 

กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
2) บูรณาการฐานข้อมูลภายในประเทศ และก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเครื่องส าอางใน

ระดับอาเซียน 



แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
1) จัดตั้งการบริหารฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกันในระดับประเทศและระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2) พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูล Cosmetic ในรูปแบบที่เป็น Digital Content ที่สามารถน าเสนอ

รายละเอียดและรายงาน Cosmetic  
3) เชื่อมโยงฐานข้อมูล Cosmetic ของ SMEs และข้อมูลด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
4) พัฒนาโปรแกรม Cosmetic Application เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดข้อมูลให้เป็น Value Based 

Healthcare ของประเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2.3.5 ยุทธศำสตร์สร้ำงสรรค์เครือข่ำยและพัฒนำช่องทำงควำมร่วมมือ (Cosmetic Networking & Co-
Creations) 

กลยุทธ์ 
1) สร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนาความเข้าใจด้านกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม 
2) ประสานความร่วมมือเชิงวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางทั้งในและต่างประเทศ 
3) เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต และการรับรองต่างๆ 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
1) พัฒนาจ านวนเครือข่ายด้าน Cosmetic พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และการ

เชื่อมโยงข้อมูล 
2) จัดท าข้อตกลงร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อสนับสนุนช่องทางความร่วมมือการพัฒนา Cosmetic ใน

รูปแบบต่างๆ ของการเป็น Co-Creations  
3) พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจด้าน Cosmetic ในระดับประเทศและระดับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนา Cosmetic ร่วมกัน  
4) ร่วมกันก าหนดนโยบายและส่งเสริมการก ากับการออกกฎหมายและภาษี Cosmetic ร่วมกันในกลุ่ม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
5) จัดให้มีการสื่อสาร ให้ความรู้เพื่อต่อยอดกระบวนการขอรับมาตรฐานการผลิตในรูปแบบต่างๆ เช่น 

มาตรฐาน อย. มาตรฐาน ISO, HACCP เป็นต้น
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พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ 

พัฒนาผู้ประกอบการเครื่องส าอางขนาดกลางและขนาดย่อมบนพื้นฐานของข้อมลู และการสนับสนุนเชิงนวัตกรรม ให้มศัีกยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบคุลากรด้านเครื่องส าอางที่อยู่ในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีทักษะทีสู่งและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   
2. จัดท าฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้านเครื่องส าอาง เพื่อสร้างความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการ  
3. บูรณาการความรว่มมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบ 
4. จัดหา สนับสนุน และให้ค าแนะน าดา้นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรมภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
5. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ให้แกผู่้ประกอบการในธรุกิจเครือ่งส าอางอย่างเป็นระบบ    2. เพือ่เป็นแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธรุกิจเครื่องส าอาง 

การเป็นศูนย์พัฒนาธุรกิจเครื่องส าอางทีเ่ป็น
เลิศ (Cosmetic Intelligence Center) 

การบริหารจัดการ Brand เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Brand Management) 

การเป็นศูนย์บ่มเพาะพัฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Cosmetic Incubator & 

Innovation Center) 

การบริหารและพัฒนาฐานขอ้มูลอัจฉรยิะใน
ระดับประเทศ และอาเซียน (Cosmetic 
Information Intelligence Center) 

สร้างสรรค์เครือข่ายและพัฒนาชอ่งทาง
ความร่วมมือ (Cosmetic Networking & 

Co-Creations) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาธุรกิจเครื่องส าอางที่
เป็นเลิศ 

เพื่อให้ความเข้าใจทีถู่กต้องแก่
ผู้ประกอบการในการจัดการตราสินค้า 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวทาง และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลส าคัญให้สามารถตอ่
ยอดธุรกจิของผู้ประกอบการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการและหนว่ยงานตา่งๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

ยกระดับการด าเนินงานในมิติของหน่วยงาน
ภาครัฐ แง่การเป็นคู่คิดให้แก่ภาคธุรกจิ 

สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอด
ทางธุรกิจเครื่องส าอางผ่านกระบวนการ

บริหารตราสินค้า 

ต่อยอดงานวิจัยเชิง
การศึกษาสู่การค้า

เครื่องส าอาง 

คัดสรรทิศทางสินค้าเชิง
นวัตกรรมของกลุ่ม

อุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง 

ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้านฐานข้อมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

บูรณาการฐานข้อมูล
ภายในประเทศ และก้าวสู่การ

เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางใน

ระดับอาเซียน 

สร้างเครือข่าย
ร่วมกันพัฒนาความ

เข้าใจด้าน
กฎระเบียบให้เอ้ือต่อ

การสนับสนุน
ผู้ประกอบการ 

SMEs 

ประสานความ
ร่วมมือเชิงวิจัยและ

พัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรม

เครื่องส าอางทั้งใน

และต่างประเทศ 

1.1 จดัตัง้ศูนย์ Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศ
และระดับเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้
1.2 จดัตัง้คณะกรรมการบริหารศูนย์และพัฒนาโครงสร้างและ
ระบบงานบริหารศูนย์ Cosmetic Intelligence Center 
1.3 พัฒนา Cosmetic Business Model เพือ่สนับสนุนการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินธุรกิจเคร่ืองส าอางอย่างเป็นระบบ 
1.4 จดัหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้านตา่ง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs  
1.5 จดัสัมมนาเชิงปฏิบตัิการและกิจกรรมที่เก่ียวกับ Cosmetic 
Showcase เพือ่สร้างโอกาสการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ให้กับ SMEs 
1.6 จดักิจกรรม Cosmetic Roadshow เพือ่สนับสนุนการสง่เสริม
การตลาดและการขายให้กับ SMEs 
1.7 จดัโครงการสนับสนุนดา้นการลงทุนให้กับ SMEs เพือ่พัฒนาตอ่
ยอดและสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs 
1.8 จดัโครงการ Cosmetic Business Matching เพือ่พฒันาตอ่ยอด
และสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs ในตลาดต่างประเทศ 

2.1 จัดหลักสูตรการบริหาร Brand และการสร้าง 
Brand ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
2.2 พัฒนาระบบข้ันตอนการปฏิบัติในการบริหาร 
Brand เพื่อสนับสนุนการบริหาร Brand ของ
ผู้ประกอบการ SMEs  
2.3 สนับสนุนที่ปรึกษาด้านการบริหารและการสร้าง 
Brand ให้สามารถเป็น Coach ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs 
2.4 จัดท าแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาต่อยอด Brand ของ SMEs 
 

3.1 จัดต้ังศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 
Cosmetic Incubator & Innovation Center 

.23 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะและผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วิจัยและพฒันาด้านต่าง ๆ  
3.3 พัฒนา Programs บ่มเพาะในแต่ละประเภทของ Cosmetic 
ให้สอดคล้องกบัแผนการตลาด 
3.4  น าเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Cosmetic ที่เกิดจากการ
บ่มเพาะ เพื่อพฒันาต่อยอดร่วมกับสถาบันการเงินและนกัลงทุน 
3.5 พัฒนาศักยภาพในการผลิตสารสกัด และสารตั้งต้นจาก
ธรรมชาติที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
ให้แก่ผูป้ระกอบการภายในกลุม่อุตสาหกรรมเครือ่งส าอาง 
3.6พัฒนา Startup Model เพื่อสนบัสนุนการเริม่ธุรกจิ 
Cosmetic ของ SMEs รุ่นใหม ่

73. จัดการข้ึนทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Cosmetic 

4.1 จัดต้ังการบริหารฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกันในระดับประเทศและระดับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4.2 พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูล Cosmetic ใน
รูปแบบท่ีเป็น Digital Content ท่ีสามารถน าเสนอ
รายละเอียดและรายงาน Cosmetic  
4.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูล Cosmetic ของ SMEs และข้อมูล
ด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
4.4 พัฒนาโปรแกรม Cosmetic Application เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดข้อมูลให้เป็น Value Based 
Healthcare ของประเทศ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5.1 พัฒนาจ านวนเครือข่ายด้าน Cosmetic พร้อมยกระดบัความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และการเช่ือมโยงข้อมูล 
5.2 จัดท าข้อตกลงร่วมกบักลุ่มเครือข่ายเพือ่สนบัสนุนช่องทาง
ความร่วมมือการพัฒนา Cosmetic ในรูปแบบต่าง ๆ Co-
Creations  
5.3 พัฒนาความร่วมมือกบักลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจด้าน 
Cosmetic ในระดบัประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพฒันา Cosmetic ด้วยกัน  
5.4 ร่วมกันก าหนดนโยบายและส่งเสริมการก ากบัการออก
กฎหมายและภาษี Cosmetic ร่วมกันในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
5.5 จัดให้มีการสื่อสาร ให้ความรู้เพื่อตอ่ยอดกระบวนการขอรับ
มาตรฐานการผลิตในรปูแบบต่างๆ เช่น มาตรฐาน อย. มาตรฐาน 
ISO, HACCP เป็นต้น 
 
 

เตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้ประกอบการ

ด้านการพัฒนา
มาตรฐานการผลิต 

และการรับรองต่างๆ 

รูปที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 



3. แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำขำอุตสำหกรรมเครื่องส ำอำง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง โดยในส่วนนี้เป็น
การน าเสนอยุทธศาสตร์หลักส าหรับในระยะ 5 ปี ที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้นั้น มีแผนงาน/โครงการรองรับ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน 9 กลยุทธ์และ 28 แผนงาน/โครงการ ดังที่จะน าเสนอต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขา
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 

ยุทธศำสตร์/กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำ 

1 2 3 4 5 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเป็นศูนย์พัฒนำธุรกิจเครื่องส ำอำงที่เป็นเลิศ (Cosmetic Intelligence Center) 

ยกระดับการด าเนินงานในมิติของหน่วยงาน
ภาครัฐในแง่การเป็นคู่คิดให้แก่ภาคธุรกจิ 

1.1 จัดตั้งศูนย์ Cosmetic Intelligence Center ใน
ระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

X X X X  

 1.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์และพัฒนา
โครงสร้างและระบบงานบริหารศูนย์ Cosmetic 
Intelligence Center 

X     

 1.3 พัฒนา Cosmetic Business Model เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจ
เครื่องส าอางอย่างเป็นระบบ 

X X X X  

 1.4 จัดหลักสูตรการบริหารธุรกิจเพือ่สนับสนุนการ
พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs 

X X X X  

 1.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
Cosmetic Showcase เพื่อสร้างโอกาสการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งเป็นระบบให้กบั SMEs 

 X X X  

 1.6 จัดกิจกรรม Cosmetic Roadshow เพื่อ
สนับสนุนการส่งเสริมการตลาดและการขายใหก้ับ 
SMEs 

  X X  

 1.7 จัดโครงการสนับสนุนด้านการลงทุนให้กับ SMEs 
เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ
ให้กับ SMEs 

  X X  

 1.8 จัดโครงการ Cosmetic Business Matching 
เพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ
ให้กับ SMEs ในตลาดต่างประเทศ 

  X X  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรบริหำรจัดกำร Brand เชิงยุทธศำสตร์  (Strategic Brand Management) 

สนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทาง
ธุรกิจเครื่องส าอางผ่านกระบวนการบรหิารตรา
สินค้า 

2.1 จัดหลักสูตรการบริหาร Brand และการสร้าง 
Brand ให้กับผู้ประกอบการ SMEs 

X X X X X 

2.2 พัฒนาระบบขั้นตอนการปฏบิัติในการบริหาร 
Brand เพื่อสนับสนุนการบรหิาร Brand ของ
ผู้ประกอบการ SMEs 

 X X X X 

2.3 สนับสนุนที่ปรึกษาด้านการบริหารและการสร้าง 
Brand ให้สามารถเป็น Coach ให้กบัผูป้ระกอบการ 
SMEs 

 X X X X 



 

 

ยุทธศำสตร์/กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำ 

1 2 3 4 5 

2.4 จัดท าแผนการตลาดเพือ่สนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาต่อยอด Brand ของ SMEs 

  X X X 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเป็นศูนย์บม่เพำะพัฒนำและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Cosmetic Incubator & Innovation Center) 

ต่อยอดงานวจิัยเชิงการศึกษาสู่การค้า 3.1 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรม Cosmetic Incubator & Innovation 
Center 

X X    

3.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจยัและพัฒนาด้านต่าง ๆ 

X X    

3.3 พัฒนา Programs บ่มเพาะในแต่ละประเภทของ 
Cosmetic ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด 

 X X X X 

3.4 น าเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Cosmetic ที่
เกิดจากากรบ่มเพาะ เพื่อพัฒนาต่อยอดร่วมกับ
สถาบันการเงินและนักลงทุน 

 X X X X 

 3.5 พัฒนาศักยภาพในการผลิตสารสกัด และสารตั้ง
ต้นจากธรรมชาติที่เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

  X X X 

คัดสรรทิศทางสินค้าเชิงนวัตกรรมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

3.6 พัฒนา Startup Model เพือ่สนับสนุนการเริ่ม
ธุรกิจ Cosmetic ของ SMEs รุ่นใหม ่

  X X X 

3.7 จัดการขึ้นทะเบียนทรพัย์สินทางปญัญาเชิง
พาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Cosmetic 

  X X X 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรบริหำรและพัฒนำฐำนข้อมูลอัจฉริยะในระดับประเทศ และอำเซียน (Cosmetic Information Intelligence 
Center) 

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านฐานข้อมูลทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

4.1 จัดตั้งการบริหารฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล
ประเภทต่างๆ เข้าดว้ยกันในระดับประเทศและระดับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

X X X   

4.2 พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูล Cosmetic 
ในรูปแบบที่เป็น Digital Content ที่สามารถ
น าเสนอรายละเอยีดและรายงาน Cosmetic 

 X X X X 

บูรณาการฐานข้อมูลภายในประเทศ และก้าวสู่
การเป็นศูนย์รวมฐานขอ้มูลอุตสาหกรรม
เครื่องส าอางในระดับอาเซียน 

4.3 เช่ือมโยงฐานข้อมูล Cosmetic ของ SMEs และ
ข้อมูลด้านการวิจยัพัฒนา และนวัตกรรมของ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

  X X X 

 4.4 พัฒนาโปรแกรม Cosmetic Application เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดข้อมูลให้เปน็ Value 
Based Healthcare ของประเทศ และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

   X X 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  สรำ้งสรรค์เครือข่ำยและพัฒนำช่องทำงควำมร่วมมือ (Cosmetic Networking & Co-Creations) 

สร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนาความเข้าใจด้าน
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการสนับสนุน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

5.1 พัฒนาจ านวนเครือขา่ยด้าน Cosmetic พร้อม
ยกระดับความร่วมมือดา้นการวิจัยและพัฒนา และ
การเชื่อมโยงข้อมูล 

X X X X X 



 

 

ยุทธศำสตร์/กลยทุธ ์ แผนงำน/โครงกำร 
ระยะเวลำ 

1 2 3 4 5 

ประสานความร่วมมอืเชิงวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5.2 จัดท าข้อตกลงร่วมกบักลุ่มเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนช่องทางความร่วมมือการพัฒนา Cosmetic 
ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็น Co-Creations 

X X X X X 

5.3 พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
ด้าน Cosmetic ในระดับประเทศและระดับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วม
พัฒนา Cosmetic ด้วยกัน 

 X X X X 

5.4 ร่วมกันก าหนดนโยบายและส่งเสริมการก ากับ
การออกกฎหมายและภาษ ีCosmetic ร่วมกันใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 X X X X 

เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการด้านการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต และการรับรองต่างๆ 

5.5 จัดให้มีการสื่อสาร ให้ความรู้เพื่อต่อยอด
กระบวนการขอรับมาตรฐานการผลิตในรูปแบบต่างๆ 
เช่น มาตรฐาน อย. มาตรฐาน ISO, HACCP เป็นต้น 

X X X X X 

 
4. โครงกำรน ำร่อง 

จากการก าหนดยทุธศาสตรพ์ฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มประเภทธรุกจิเครือ่งส าอางขา้งตน้ ในสว่น
ของแผนปฏิบัติการได้มีการก าหนดให้มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอ
โครงการน าร่องของแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจเครื่องส าอาง โดย
ตัวอย่างของโครงการน าร่องนี้จะน าเสนอรายละเอียดในแต่ละแผนยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง มีความสามารถและศักยภาพในการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าค่อนข้างมาก แต่ยังขาดในส่วนของการต่อยอดทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่วนดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐควรจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตร หรือกิจกรรมต่างๆ การจัดตั้งศูนย์ Cosmetic Intelligence Center ดังกล่าวจะเปรียบเสมือนการ
รวบรวมองค์ความรู้ และสะท้อนความเป็นผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นศูนย์พัฒนาธุรกิจเครื่องส าอางที่เป็นเลิศ (Cosmetic 
Intelligence Center) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เกิดศูนย์ Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับอาเซียน 
2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาคธุรกิจ 



 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  
2) สถาบันทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สารตั้งต้นของเคร่ืองส าอาง 

พื้นที่เป้าหมาย 
 ทั่วประเทศ  
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2562 
แนวทางด าเนินการ 

1) จัดท าแผนการด าเนินงาน 
2) พัฒนาออกแบบกระบวนการท างานภายในศูนย์ Cosmetic Intelligence Center 
3) จัดท าวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
4) พัฒนารูปแบบข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อจัดเป็นกลุ่มการให้บริการแก่ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง  

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดที่เก่ียวข้อง 
4) สถาบันการศึกษาต่างๆ (พัฒนางานวิจัยด้านเครื่องส าอาง) 
5) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

4.2 โครงกำรจัดหลักสูตรกำรบริหำรตรำสินค้ำและกำรสร้ำงตรำสินค้ำให้กับผู้ประกอบกำร SMEs 

หลักการและเหตุผล 
 จากข้อมูลที่ผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องส าอางมีความต้องการได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ Brand และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญ
ในการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ทัดเทียมและมีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากล 
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ Brand เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Brand 
Management) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการตราสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ 
2) เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยดึงอัตลักษณ์เฉพาะของ Brand มาพัฒนาสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  
พื้นที่เป้าหมาย 
 ทั่วประเทศ  



 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 
แนวทางด าเนินการ 

1) รวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างตราสินค้าและอัตลักษณ์เฉพาะของสินค้า 
2) พัฒนาหลักสูตร หรือรูปแบบการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตราสินค้าและอัตลักษณ์เฉพาะ

ของสินค้า 
3) รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความส าเร็จในการสร้าง Brand หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 
4) จัดกิจกรรม และหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องส าอาง  

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2) สถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 
3) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

 
4.3 โครงกำรจัดตั้งศูนย์บ่มเพำะกำรพัฒนำสร้ำงสรรค์นวัตกรรม Cosmetic Incubator & Innovation 
Center 

หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาและ
นักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก หากแต่ยังไม่สามารถจัดระบบงานวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังกล่าวให้เข้าสู่กระบวนการผลิตสารตั้งต้น หรือวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจากสถานการณ์ข้างต้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจเสียโอกาสในการเป็นผู้น าของตลาดเครื่องส าอางในระดับโลก 
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นศูนย์บ่มเพาะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Cosmetic Incubator & Innovation Center) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เกิดศูนย์บ่มเพาะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Cosmetic Incubator & Innovation 
Center) 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถน ามาต่อยอดเชิงธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3) เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจได้น าเอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพอันเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยก้าวสู่ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก 
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  
2) สถาบันทางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สารตั้งต้นของเคร่ืองส าอาง 

พื้นที่เป้าหมาย 
 ทั่วประเทศ  
 



 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2561 
แนวทางด าเนินการ 

1) จัดท าแผนการด าเนินงาน 
2) พัฒนาออกแบบกระบวนการท างานภายในศูนย์บ่มเพาะพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Cosmetic 

Incubator & Innovation Center) 
3) สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถน ามาต่อยอดเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 
4) สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง  

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดที่เก่ียวข้อง 
4) สถาบันการศึกษาต่างๆ (พัฒนางานวิจัยด้านเครื่องส าอาง) 
5) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส าอาง 
6) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) กระทรวงพาณิชย์ 

4.4 โครงกำรจัดตั้งกำรบริหำรฐำนข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำด้วยกันในระดับประเทศและระดับภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเคร่ืองส าอาง ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ข้อมูลด้านการจด
แจ้งขึ้นทะเบียนสินค้า ข้อมูลด้านข้อก าหนดกฎหมาย ทิศทางการแข่งขันในเชิงการตลาด ฯลฯ ล้วนเป็นข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาต่อยอดสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี หากแต่ข้อมูลดังกล่าว ยังขาดกระบวนการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยสะดวก ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ส าคัญจึงความจ าเป็นที่จะต้องสามารถบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ได้โดยสะดวก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจ 
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารและพัฒนาฐานข้อมูลอัจฉริยะในระดับประเทศ 
และอาเซียน (Cosmetic Intelligence Center) 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลด้านเครื่องส าอางที่มีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
3) เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องส าอาง 

กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองส าอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  



 

 

พื้นที่เป้าหมาย 
 ทั่วประเทศ  
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2562 
แนวทางด าเนินการ 

1) จัดท าแผนการด าเนินงาน 
2) รวบรวมข้อมูล และแหล่งในการเข้าถึงข้อมูล 
3) สร้างระบบจัดการข้อมูลให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานภายใต้สังกัดที่เก่ียวข้อง 
4) องค์การเภสัชกรรม 
5) องค์การอาหารและยา 
6) สถาบันการศึกษาต่างๆ 
7) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส าอาง 

5. แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏบิัต ิ

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องส าอางสามารถจัดเป็น Cluster ที่มีอนาคตส าหรับ SMEs ในประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ผนวกกับการความสามารถประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับขีดความสามารถในการผลิตเครื่องส าอางประเภทต่างๆ ของกลุ่ม SMEs มีการพัฒนามากขึ้น 
จนสามารถท าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งผลิตเครื่องส าอางที่ส าคัญของโลกได้อย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะธุรกิจส
ปาในประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องส าอางขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยยังคงมีข้อจ ากัด
หลายๆ ประเด็นที่ส าคัญ ท าให้อุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไทยไม่สามารถเติบโตและไม่สามารถแข่งขัน
กับประเทศชั้นน าในแง่การผลิตและพัฒนาสินค้าเครื่องส าอางได้ เนื่องจากข้อจ ากัด 4 ประการดังนี้ 

1. ข้อจ ากัดด้านการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเครื่องส าอาง 
2. ข้อจ ากัดด้านองค์ความรู้และงานวิจัยด้านตา่งๆ  
3. ข้อจ ากัดด้านการออกแบบและการวางแผนการตลาดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. ข้อจ ากัดด้านการด าเนินธุรกิจที่เป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นระบบ 
จากข้อจ ากัดดังกล่าว ท าให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถน าทรัพยากรที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศมาพัฒนาให้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องส าอางในประเทศได้ จึงต้องอาศัยการน าเข้า



 

 

สารตั้งต้นจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนที่สูงและไม่ยั่งยืนกับการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น แนวทางการด าเนินแผนไปสู่
การปฏิบัติที่ดีจึงควรแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน โดยมีทิศทางดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเครื่องส าอางที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือและเครือข่ายในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจเคร่ืองส าอางได้อย่างยั่งยืน 

2. สนับสนุนด้านการตลาดและการสร้าง Brand ให้กับผู้ประกอบการเครื่องส าอางขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ร่วมกับกระบวนการออกแบบ Design Solutions และ
การสร้างสรรค์เรื่องเล่าทางการตลาดที่มีมูลค่าให้กับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 

3. สร้างเครือข่าย Networking ทางด้านธุรกิจร่วมกับการสร้างสรรค์และยกระดับความร่วมมือ Co-
Creations ที่สามารถร่วมกันด าเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร และยั่งยืน ทั้งนี้กระบวนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าว สามารถด าเนินการร่วมกันได้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. สนับสนุนการเป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นเลิศที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านเครื่องส าอางให้กับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับ
องค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเครื่องส าอางได้อย่างยั่งยืน 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1. รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐ ศูนย์วิจัย และ
สมาคมเครื่องส าอางเพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเครื่องส าอางอย่าง
เป็นระบบ โดยบูรณาการฐานงานวิจัยร่วมกับข้อมูลด้านการตลาดเครื่องส าอาง เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs 

2. รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องส าอางร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าของรัฐ เพื่อ
พัฒนาการบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการมุ่งมั่นการพัฒนาขีดความสามารถการน าวัตถุดิบที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศให้สามารถมาผลิตเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถด้านการผลิตเครื่องส าอางติดอันดับ
โลก แต่การผลิตยังต้องพึ่งพาการน าเข้าสารตั้งต้นจากต่างประเทศที่มีราคาสูง  

3. รัฐบาลควรพัฒนาข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานการขึ้นทะเบียนเครื่องส าอางประเภทต่างๆ ที่ได้
มาตรฐานเดียวกันกับส านักงานองค์กรอาหารและยา (อย.) และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ 
SMEs ที่อาจมีข้อจ ากัดด้านต้นทุนและองค์ความรู้ ดังนั้นรัฐบาลควรน าเสนอนโยบายเชิงรุกเพื่อ
พัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนเครื่องส าอางที่ได้มาตรฐานและมีความสะดวกมีประสิทธิภาพบูรณา
การกันทั้งระบบ 

4. รัฐบาลควรจัดท านโยบายด้านการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็น
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย โดยผ่านช่องทา งทูตเชิงวัฒนธรรม (Cosmetic 
Ambassador) โดยการก าหนดให้ภาพยนตร์และละครที่ผลิตขึ้นต้องบรรจุและแทรกข้อมูล
เครื่องส าอางในประเทศในรายละเอียดของภาพยนตร์และละครของไทยอย่างเป็นระบบ



 

 

เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ที่สามารถน าวัฒนธรรมมาสร้างกระแส (K-Pop) ร่วมกับการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

5. รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเครื่องส าอางของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับโลก โดย
อาศัยวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความแตกต่างในตลาด โดยมุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้การวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับการท าตลาดและการสร้างตราสินค้าที่รัฐบาลให้การ
รับรองเสมือนเป็น Product Champion ของประเทศ  

6. รัฐบาลควรสนับสนุนการให้ความรู้และระบบบริหารจัดการด้านการตลาด การออกแบบ และการ
สร้าง Brand ที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากกระบวนการบริหาร
จัดการดังกล่าวเป็นต้นทุนที่สูงส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะยกระดับพัฒนาสินค้าของตนเอง
ให้อยู่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงท าให้สินค้าที่มีคุณค่าขาดการพัฒนาต่อยอดและอาจ
สูญหายไปจากระบบเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

7. รัฐบาลควรปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเป็นพันธมิตรเชิงธุรกิจ (Strategic Business 
Partner) ที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถสะท้อน
การปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการมากนัก 
หน่วยงานบางส่วนมีการน าเสนอการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
SMEs ประกอบกับการท างานซ้ าซ้อนและขาดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้
ผู้ประกอบการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มประสิทธิภาพจากภาครัฐเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควร
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และจะต้องสามารถบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เพื่อปรับบทบาทดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถให้การ
บริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการตามแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานสนับสนุน
ภาครัฐให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ  
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บทท่ี 1 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
 
 ในบทนี้กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท โดยแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในบทนี้แบงเปน 2 

สวน ไดแก (1) แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม และ  

(2) แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

1.1 แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม 

1.1.1   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม (Industry Overview)  

การทบทวนวรรณกรรมเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยแบงการดําเนินงานศึกษา ดังนี ้
● รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในมิติของภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่มีอยูในปจจุบันของ

กลุมเปาหมาย เชน แผนยุทธศาสตร แผนแมบทอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนโยบายอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
● รายละเอียดของสถานการณปจจุบัน ขอมูลเชิงสถิติของกลุมเปาหมาย และขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึง

ความสําคัญของกลุมเปาหมายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชน จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม จํานวนการจางงาน มูลคาการนําเขา-สงออก และมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ 
● โครงสรางของธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการหลัก 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของกลุมเปาหมาย 

1.1.2  การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

หวงโซคุณคา คือ สายโซของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดคุณคา เปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจถึง

บทบาทของแตละสวนวาจะมีสวนชวยเหลือในการกอใหเกิดคุณคาไดอยางไร เปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมตางๆ โดยแบงกิจกรรมภายในเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งกิจกรรมทุกประเภทมีสวนเก่ียวของในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับ

องคกร ดังนั้น การจัดทําหวงโซคุณคาจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยเรียงรอยใหทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมตางๆ 

ที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้าํ เพื่อที่จะรวมกันจัดทําแผนในการ

แกไขปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสม 
การวิเคราะหหวงโซคุณคาและการเชื่อมโยงของสาขาธุรกิจเปาหมาย สามารถวิเคราะหโครงสรางของ

ธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยแสดงถึงความสําคัญของเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศ โดยแยกการ

วิเคราะหออกเปน 3 ชวง ไดแก 1) ชวงตนน้ํา ไดแก วัตถุดิบ ทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตสรางมูลคาเพิ่ม  
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2) กลางน้ํา ไดแก กิจกรรมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และ 3) ปลายน้ํา ไดแก การขาย การตลาด และกิจกรรมที่

เก่ียวของกับผูบริโภคปลายทาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนตางๆ เชน กิจกรรมโลจิสติกส การตลาด การ

ขาย และการบริการตางๆ 
 

รูปที่ 1-1 องคประกอบของโซอุปทาน 

 
ท่ีมา: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Michael E. Porter, 1998. 

 
แนวคิดของหวงโซคุณคา แสดงใหเห็นถึง “คุณคา” ทั้งหมดที่องคกรมอบใหแกลูกคา จากการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร แบงออกได 2 ประเภท คือ  
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบดวย 

1) การนําวัสดุอุปกรณสินคามาใชในธุรกิจ (Inbound logistics) กิจกรรมที่เก่ียวกับการขนสง 

การจัดเก็บ และ การแจกจายวัตถุดิบ 

2) การดําเนินงานของฝายตางๆ ที่ตองประสานงานกัน (Operations) การแปรวัตถุดิบใหเปน

สินคา การบรรจุหีบหอ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

3) การจัดสงสินคาออก (Outbound Logistics) กิจกรรมเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม การจัด

จําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค และการบริหารสินคาคงคลัง 

4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมที่เก่ียวกับการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา

และบริการ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 

5) ผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product and Services) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหบริการ 

บํารุงรักษาสินคา การบริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การซอมบํารุง การอบรมการใช

สินคา 
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 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบดวย 
1) โครงสรางธุรกิจ (Firm Infrastructure) ไดแก การบริหารงานทั่วไป การวางแผน บัญชีการเงนิ 

และการจัดการระบบสารสนเทศ 

2) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรม เงินเดือน และคาตอบแทน 

3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) ไดแก การพัฒนาการออกแบบสินคา 

การออกแบบกระบวนการผลิต  

4) การจัดซื้อสินคาและปจจัยการผลิต (Procurement) ไดแก การจัดหาหรือการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตางๆ 

วงจรของหวงโซคุณคาจะมองความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ อยางครบวงจร โดยพิจารณาวา

กระบวนงานใดบางที่มีความสําคัญจากตนน้ํา ถึงปลายน้ํา และกําหนดผู รับผิดชอบหรือเจาภาพของ 

แตละกระบวนงานใหชัดเจน และแยกบทบาทใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อยางไร เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน 

1.1.3 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหอุตสาหกรรม

ระดับมหภาคตามทฤษฎีของของไมเคิล อี พอรเตอร (Porter, 1998) ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยที่

สามารถสงผลตอศักยภาพในการแขงขันระดับกลุมสาขาธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยองคประกอบของการ

วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมประกอบไปดวย 5 ปจจัย (Diamond Model) ดังรูปที่  

1-2  ไดแก 
● ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ (Physical Resources) 

ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก แรงงาน แรธาตุ พลังงาน ปาไม ฯลฯ ซึ่งประเทศ

นั้นๆ สามารถครอบครองภายในพรมแดน นอกการนี้ยังประกอบไปดวยปจจัยการผลิตที่สามารถ

สรางข้ึนไดและมีพลวัต ไดแก ทรัพยากรมนุษย (Human resources) องคความรู (Knowledge 

resources) ทุน/เคร่ืองจักร (Capital resources) และระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) 

นอกจากนั้นยังรวมถึงปจจัยการผลิตเฉพาะทาง (Specialized resources) ซึ่งสามารถสรางข้ึนเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจรายกลุมได 
● อุปสงค (Demand Conditions) หมายถึง อุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศซึ่งสามารถสรางให

เกิดศักยภาพในการแขงขัน หากประเทศใดมีระดับอุปสงคของผูบริโภคที่ซับซอนจะสามารถสราง

แรงกดดันใหองคกรภาคเอกชนมีนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อผลิตสินคาและบริการที่ดีข้ึน สงผลตอ

การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
● อุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supporting Industry) หมายถึง ความพรอมและระดับ

การแขงขันของอุตสาหกรรมที่เก่ียวของรองรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก เพราะการมีอุตสาหกรรม
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สนับสนุนที่มีความพรอมและมีการแขงขันสูง สงผลใหสาขาธุรกิจสามารถไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางนวตักรรม และเปดโอกาสในการขยายธุรกิจไปในระดับนานาชาต ิ

รูปที่ 1-2 องคประกอบสําคัญของการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

ที่มา: Diamond Model, Michael E. Porter, 1998 
 

● กลยุทธ โครงสราง การแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ประกอบไปดวยปจจัย

ดานที่เก่ียวกับองคกรภายในสาขาอุตสาหกรรม โดยศึกษาการจัดตั้งองคกร การกําหนดกลยุทธ

เปาหมายในการแขงขัน และระดับการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีระดับการแขงขันที่สูง

เพื่อสรางแรงกดดันใหภาคเอกชนมีแรงกดดันในการสรางพัฒนานวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขัน 
● การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ (Government) หนวยงานภาครัฐสามารถมีอิทธิพลตอปจจัย

ขางตนทั้ง 4 ประการ โดยการกําหนดแนวทางการสนับสนุนปจจัยการผลิต กําหนดระดับอุปสงค

ภายในประเทศ วางกรอบการแขงขันระหวางองคกรภายในอุตสาหกรรม รวมถึงแทรกแซงทั้งใน

ระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT and TOWS) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แบงเปนปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออน และ

ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและภัยคุกคาม เปนการประเมินสถานการณที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ใชเปนเคร่ืองมือ

ในการชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดแนวทางกลยุทธเพื่อใช
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ประโยชนจากจุดแข็งหรือโอกาส และลดจุดออนหรือภัยคุกคาม โดยองคประกอบของการทํา SWOT และการ

วิเคราะหแบบยอนกลับหรือ TOWS ประกอบดวย  
● จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตางๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนที่เขมแข็งภายในองคกร ที่

สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของ

องคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดาน

กฎหมาย 
● จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรที่เปนขอดอยหรือเปนขอจํากัด

ตางๆ ที่สงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานกฎหมาย 
● โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเก้ือกูล

ตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงานไดแก 

ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ดานสถานการณ

นานาชาติ เปนตน 
● อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะ

เปนอุปสรรคขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร  

เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี 

เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงาน ไดแก ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนนุ

ปจจัยดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ เปนตน 
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตร สามารถใชการจับคูวิเคราะห

ระหวางปจจัยภายในและภายนอก ตามหลักของ TOWS Analysis ซึ่งแบงได 4 แบบ คือ 
● กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (SO – Matching Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อเปดโอกาสใหมในการ

แขงขัน 
● กลยุทธจุดแข็ง-ความเสี่ยง (ST – Covering Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อโอบลอมตอภาวะ

คุกคามหรืออุปสรรค 
● กลยุทธจุดออน-โอกาส (WO – Off-Set Approach) โดยใชโอกาสที่มีมาแกจุดออน 
● กลยุทธจุดออน-ภัยคุกคาม (WT – Mitigation Approach) โดยการบรรเทาแกไขเลี่ยงภัยคุกคาม 
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รูปที่ 1-3 การวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

 
ที่มา: http://karen-goldfarb.com, retrieved Jan, 2016. 

 
1.2   แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ (1) องคกรกําลังจะกาวไปทาง

ไหน  (Where are you going?) (2) สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?) และ (3) องคกร

จะไปถึงจุดหมายไดอยางไร  (How do you get there?) โดยกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร  (Strategic 

Planning Processes) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

           1) กําหนดวิสัยทัศน  (Vision)    
           2) กําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  (Mission)  
           3) กําหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  (Goal)   
           4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร  (Strategy)    
           5) กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) หมายถึง รายละเอียดที่เก่ียวของกับการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง

ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงค (Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีจะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนของประเทศ อันเปนผลผลิตจากนโยบายระดับสูงของรัฐบาล 

หรือนโยบายระดับสูงของหนวยงานที่รับผิดชอบดานตางๆ ที่ไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่ประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้น องคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยสรุปคือ แผนยุทธศาสตร เปนเสมือนแนวทางหรือระบบติดตามการ

ดําเนินยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง นําไปสูการวางกรอบงบประมาณที่ถูกตองชัดเจน และเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานในสวนตางๆ  

รูปที่ 1-4 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

 
ที่มา: http://www.chiangrai.net/dashboard5, retrieved Jan 2016. 

ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management Process) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และสุดทายคือการติดตามและประเมินผล จะ

เห็นไดวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะเนนในเร่ืองของการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู

เปาหมาย เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 

1.2.1 ตัวแบบการประเมินองคกร (Performance Appraisal Systems) 

การวัดผลการดําเนินงานในอดีตจะเนนการวัดผลดานการใชงบประมาณซึ่งปญหาการวัดผลดานการเงิน

เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไมสามารถประเมินใหเห็นความสามารถในการดําเนินการในปจจุบันและ

อนาคตไดดี ปจจุบันตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลายมิติ (Multi dimension) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําเร็จของ

หนวยงานทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
มีหลายองคกรไดมีการออกแบบการประเมินองคกร โดยกําหนดตัวแปรที่ใชวัดผลการดําเนินงานเพื่อ

เสริมสรางความสามารถดานการแขงขัน ลักษณะของการประเมินผลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
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● เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย 
● สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและระบบการประเมนิผลงาน 
● มีการสนับสนุนจากผูบริหาร 
● รวมอยูในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
● ความสมดุลของการประเมินดานตางๆ 
● เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร 
● เปนระบบยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานใหดีข้ึน 
● เปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน 

1.2.2 ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ คือ ปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนองคกรมีปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําให

เจาหนาที่และผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หาก

ปราศจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนอง 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได แตทําหนาที่ชี้นําหรือเปนหลักหมายสําคัญตอการ

บรรลุวิสัยทัศน ปจจัยหลักแหงความสําเร็จกําหนดจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคกรโดยใชเกณฑตอไปนี้ 
● มุงความสาํคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ 
● มีความเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน พนัธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร 
● มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย 
● ผูบริหารใหการยอมรับ 
● องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัต ิ
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บทท่ี 2 

สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
 

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) นับไดวาเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย 

ครอบคลุมภาคเกษตรกรรมซึ่งเปนตนน้ําและวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตั้งแตการใชผลผลิตหรือเศษวัสดุเหลือ

ทิ้งจากการเกษตรเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหาร การใชเทคโนโลยี

เพื่อผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรมชีวภาพ จนถึงผลิตภัณฑทางการแพทยและสุขภาพซึ่งมีมูลคาสูง ซึ่งตามแนว

ทางการสนับสนุนและนโยบายในอุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาลจะมุงเนนการตอยอดฐานอุตสาหกรรมเดิมคือ

การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงกลุมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตอยอดไปสูกลุมอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ

และเคมีชีวภาพจากการวิเคราะหความตองการทั่วโลกในผลิตภัณฑที่มาจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพพบวา ความ

ตองการมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเนื่องจากประชากรโลกมีความตองการในการบริโภคที่เนนดานสุขภาพและสินคาเกษตรที่

มีคุณภาพมากข้ึน 

กลุมอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย (Bio-Based Industry for Health and Wellness)เปนหนึ่ง

ในกลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใน New S-Curve เปนกลุมอุตสาหกรรมแหง

อนาคตของประเทศไทย โดยที่ผานมารัฐบาลไทยไดดําเนินงานสนับสนุนนโยบายพัฒนาดานบริการสุขภาพอยาง

ตอเนื่อง โดยไดประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศใหพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Thailand 

as World Class Health Care Provider) ภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ประยะที่ 2 (พ.ศ.2553 – 2557) ซึ่งเปน

การปรับเปาหมายจากศูนยกลางการแพทยในระดับภูมิภาคเปนระดับโลก โดยมีเปาหมายหลัก 4 ดาน คือ  

(1) การพัฒนาบริการรักษาพยาบาล: ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยระดับโลก (Thailand is the 

Excellent Medical Hubof the World) (2) การพัฒนาบริการสงเสริมสุขภาพ: ประเทศไทยเปนศูนยกลาง

ธุรกิจบริการเพื่อสงเสริม สุขภาพระดับโลก (Thailand is the World Class Destination) (3) การพัฒนาบริการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก: ประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการแพทยแผนไทยและการแพทย

ท า ง เ ลื อ ก ร ะ ดั บ โ ล ก  (Thailand is the World Class Thai Traditional and Alternative Medicine 

Destination) และ (4) การพัฒนายาสมุนไพรไทยและผลติภัณฑสุขภาพ: ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลติและ

สงออกยาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล (Thailand is the World Class of Herbs) 

นอกจากนี้รัฐบาลยังไดใหความสําคัญกับการสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพโดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดระบุไววาธุรกิจบริการสุขภาพเปนธุรกิจที่จะไดรับการสงเสริมขีด

ความสามารถในการแขงขัน เพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตอมาไดมีการพัฒนาแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยระดับโลก (Medical 

Hub) ในระยะที่ 3 โดยมีเปาหมายที่สําคัญแบงเปน 4 ดานคือ (1) เปนศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

(Wellness Hub) ที่เปนการบริการอยางครบวงจร (2) เปนศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ที่

ตอยอดกับระบบสปา ระบบการทํางานเพื่อสรางสุขภาพ รวมถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเปนจุดแข็งของ
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ประเทศไทยและเปนจุดหนึ่งที่หลายประเทศเขามาใชบริการ (3) เปนศูนยกลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย 

(Academic Hub) ที่เก่ียวกับสุขภาพ และ (4) เปนศูนยกลางยาและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product Hub) ซึ่ง

ครอบคลุมถึงภาคการผลิตสินคาที่เก่ียวของใน 5 อุตสาหกรรม คือ เภสัชกรรม (ยา และวัคซีน) เคร่ืองสําอาง 

อุปกรณการแพทย ยาแผนโบราณ และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยการดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา ไดกําหนดกรอบการศึกษากลุมอุตสาหกรรม

สุขภาพและการแพทยเนนไปที่อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางกับสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของรัฐบาล กรอบ

การศึกษาการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในที่นี้จะมุงเนนที่

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ใชวัตถุดิบที่มีองคประกอบหลักมาจากวัสดุทางชีวภาพ (bio-based material) โดย

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ใหคําจํากัดความ “Bio-based products” วาเปนผลิตภัณฑทั้งในเชิง

พาณิชยและอุตสาหกรรมที่มีสวนประกอบทั้งหมดหรือบางสวนที่ไดมาจากพืช (plants) วัสดุทางการเกษตรที่

สามารถทดแทนได (renewable agricultural materials) สารอินทรียธรรมชาติจากแหลงน้ํา (aquatic 

biomass) และวัสดุปาไม (forestry materials) แทนการใชสวนประกอบเดิมที่ไดมาจากน้ํามันหรือฟอสซิล 

(petroleum derived products)1 

2.1  การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

ตามคํานิยามภายใตขอตกลงวาดวยแผนการปรับกฎระเบียบเคร่ืองสําอางใหสอดคลองกันในกลุม

ประ เทศสมาชิ กอา เซี ยน  (Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme) 

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือสัมผัสกับสวนภายนอกของรางกายมนุษย เชน 

ผิวหนังชั้นนอก ระบบเสนผมและขน เล็บ ริมฝปาก อวัยวะเพศภายนอก รวมถึงฟน เยื่อบุในชองปาก ทั้งนี้เพื่อ

ความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกปองดูแลสวนตางๆ 

นั้นใหอยูในสภาพดี (พงษประพันธ สุสัณฐิตพงษ, 2552) โดยสินคาในหมวดเคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม และสบู นั้น

ประกอบดวย (1) สิ่งปรุงแตงที่ใชบํารุงผิวพรรณ (skin care) (2) สิ่งปรุงแตงที่ใชกับผม (hair care) (3) สิ่งปรุง

แตงที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา (make-up) (4) หัวน้ําหอมและน้ําหอม (perfumes) (5) สิ่งปรุงแตงใช

โกนหนวดอาบน้ําดับกลิ่นกาย (toiletries cosmetics) (6) สิ่งปรุงแตงเพื่ออนามัยในชองปากและฟน (oral 

cosmetics) 

ในปจจุบันที่ผูบริโภคเร่ิมหันมาใหความสําคัญกับสุขภาพตามวิถีธรรมชาติและบําบัดอาการตางๆ ดวย

พืชพรรณสมุนไพรทําใหผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี มีการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมี

แนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑเวชสําอางธรรมชาติ

ดังนั้น อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง (Cosmetics industry) จึงเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตและ

ขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการประมาณการมูลคาตลาดเคร่ืองสําอางโลก ระหวางป 2556-2560 โดย RNCOS 

Business Consultancy Services พบวา มูลคาตลาดเคร่ืองสําอางโลกมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยใน

                                   
1 ที่มา : “Bio-based economy โอกาสและแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาเกษตรของไทย”, สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ 

กรุงวอชิงตัน 
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ป พ.ศ. 2557 มีมูลคาประมาณ 255 ลานเหรียญสหรัฐ  และคาดวาในป พ.ศ. 2560 มูลคาจะเพิ่มข้ึนเปน 292 

ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป 2555-2560 คิดเปนรอยละ 4.6 (ดังแสดงในรูปที่  

2-1) 

รูปที่ 2-1 มูลคาตลาดเคร่ืองสําอางโลก ป พ.ศ. 2555 และประมาณการป พ.ศ. 2556-2560 

 

ท่ี ม า :  ShushmulMaheshwari, CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical 

Market-Current and Future Outlook in-cosmetics Asia: Oct 2013 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสวนแบงตลาดเคร่ืองสําอางโลก ในป พ.ศ. 2555 พบวา สวนแบงตลาด

เคร่ืองสําอางในแถบภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก อเมริกา และภูมิภาคยุโรป มีสวนแบงตลาดที่ใกลเคียงกันคือรอย

ละ 34, 33 และรอยละ 29 ตามลําดับ และหากจําแนกผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางออกเปนกลุมผลิตภัณฑ พบวา 

กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ (Skin care) จะมีสวนแบงตลาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือกลุม

ผลิตภัณฑดูแลเสนผม คิดเปนรอยละ 25 กลุมผลิตภัณฑที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา กลุมผลิตภัณฑ

น้ําหอมและหัวน้ําหอม คิดเปนรอยละ 16 และรอยละ 13 ตามลําดับ (ดังแสดงในรูปที่ 2-2) 

รูปที่ 2-2 สวนแบงตลาดเคร่ืองสําอางโลก ป พ.ศ. 2555 

 

ท่ี ม า :  ShushmulMaheshwari, CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical 

Market-Current and Future Outlook in-cosmetics Asia: Oct 2013 

http://www.technology.in.th/industrial-data/lib/exe/detail.php?id=cosmetics-industry:newstart-status&media=cosmetics-industry:pc3.png
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2-4  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

รูปที่ 2-3 สวนแบงตลาดเคร่ืองสําอางโลก จําแนกรายผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2555 

 

ท่ี ม า :  ShushmulMaheshwari, CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical 

Market-Current and Future Outlook in-cosmetics Asia: Oct 2013 

นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองสําอางอีกกลุมที่เรียกวา เวชสําอาง (Cosmeceuticals) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่อยู

ระหวางยา (Pharmaceuticals) และเคร่ืองสําอาง (Cosmetics) โดยรวมคุณสมบัติของยาและเคร่ืองสําอางไว

ดวยกัน ในตางประเทศมีการใชเวชสําอางอยางแพรหลายซึ่งจากการประมาณการมูลคาตลาดเวชสําอางโลก 

ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 โดย RNCOS Business Consultancy Services พบวา มูลคาตลาดเวชสําอางโลก

มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องเชนเดียวกับตลาดเคร่ืองสําอาง โดยในป 2557 มีมูลคาประมาณ 40 ลานเหรียญ

สหรัฐ และคาดวาในป 2560 มูลคาจะเพิ่มข้ึนเปน 47 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหวางป 

2555-2560 คิดเปนรอยละ 8 

 

รูปที่ 2-4 มูลคาเวชสาํอางโลก ป พ.ศ. 2555 และประมาณการป พ.ศ. 2556-2560 

 

ท่ี ม า  :  Shushmul Maheshwari, CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical 

Market-Current and Future Outlook in-cosmetics Asia: Oct 2013 

http://www.technology.in.th/industrial-data/lib/exe/detail.php?id=cosmetics-industry:newstart-status&media=cosmetics-industry:pc5.png
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจากสวนแบงตลาดเวชสําอางโลก จําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ ในป พ.ศ. 2555 พบวา 

กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณจะมีสวนแบงตลาดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือกลุมผลิตภัณฑดูแลเสน

ผม คิดเปนรอยละ 14 และกลุมผลิตภัณฑที่ใชฉีดเขาสูรางกาย (injectable form) รอยละ 7 

รูปที่ 2-5 สวนแบงตลาดเวชสาํอางโลกจําแนกรายกลุมผลิตภัณฑ พ.ศ. 2555 

 

ท่ีมา : ShushmulMaheshwari, CEO RNCOS Business Consultancy Services India. The Cosmeceutical 

Market-Current and Future Outlook in-cosmetics Asia: Oct 2013 

สําหรับสถานภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทยตามรหัสพิกัดศุลกากร Harmonized 

System Code (HS code)  พบวา เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม และสบู จะครอบคลุมตั้งแต HS code 3303, 

3304, 3305, 3306, 3307, 3401 สวนวัตถุดิบเพื่อใชทําเคร่ืองสําอาง จะครอบคลุมตั้งแต HS code 3301, 

3302, 3402, 3403, 3404 โดยในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการสงออกเคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม และสบู 

รวมถึงวัตถุดิบเพื่อใชทําเคร่ืองสําอางมูลคา 81,700 ลานบาท ซึ่งกวารอยละ 78 (คิดเปนมูลคา 63,400 ลาน

บาท) เปนการสงออกโดยผูประกอบการขนาดใหญ ขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีสัดสวนการ

สงออกเพียงรอยละ 22 (คิดเปนมูลคา 18,300 ลานบาท) โดยประเทศสงออกผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่สําคัญของ

ไทย คือ ประเทศญี่ปุน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย (กรมศุลกากร, 2557) สําหรับสถานการณการนําเขา

เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม และสบู รวมถึงวัตถุดิบเพื่อใชทําเคร่ืองสําอางของประเทศไทย พบวา ในป 2557 มี

มูลคาการนําเขารวม 63,800 ลานบาท โดยเปนการนําเขาโดยผูประกอบการขนาดใหญรอยละ 57 (คิดเปนมูลคา 

36,100 ลานบาท) ขณะที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีสัดสวนการนําเขารอยละ 43 (คิดเปนมูลคา 

27,700 ลานบาท) ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และ 2-2 

สําหรับสถานภาพดานการจางงานและจํานวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง พบวา ในป พ.ศ. 

2557 มีผูประกอบการในกลุมที่เก่ียวของกับเคร่ืองสําอางจํานวน 172,199 ราย ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็กกวารอยละ 99.9 (ประมาณ 172,073 ราย) และผูประกอบการขนาดใหญรอยละ 0.1 

(จํานวน 126 ราย) ซึ่งโรงงานสวนใหญกวารอยละ 80 เปนรวมทุนระหวางผูประกอบการไทยกับตางประเทศ ที่

เหลืออีกรอยละ 20 เปนผูประกอบการไทย สําหรับการจางงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางและอุตสาหกรรมที่

เก่ียวของ พบวา ในป พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของมีจํานวนการจางงาน

http://www.technology.in.th/industrial-data/lib/exe/detail.php?id=cosmetics-industry:newstart-status&media=cosmetics-industry:pc6.png
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2-6  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

รวมทั้งสิ้น 447,665 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กกวารอยละ 92.3 (ประมาณ 

413,283 ราย) และผูประกอบการขนาดใหญรอยละ 7.7 (จํานวน 34,382ราย) ดังแสดงในตารางที่ 2-3 และ  

2-4 

ตารางที่ 2-1 มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทยจําแนกตามพิกัดศุลกากรและขนาด

วิสาหกิจในป 2557 

 

ที่มา : ฐานขอมูลสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557. 

 

SME รวมทั้งหมด SMEs L รวมทั้งหมด

3301 เอสเซนเชียลออยล  (จะมีเทอรพีนหรือไมก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซิ

นอยด ออลีโอเรซินที่สกัดแลวสิ่งเขมขนของเอสเซนเชียลออยล ในลักษณะเปนไขมันเปน

น้ํามันระเหยยาก เปนไขหรือของที่คลายกัน ซึ่งไดจากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน 

ผลพลอยไดที่มีเทอรพีนซึ่งไดจากกรรมวิธีแยกเทอรพีนออกจากเอสเซนเชียลออยล น้ําที่ได

จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยลดวยไอน้ําและสารละลายของเอสเซนเชีย

ลออยลในน้ํา

140.49 222.45 0.87 362.94 363.81 99.76 0.24   100.00    

3302 ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม(รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล) ที่มี

สารดังกลาวตั้งแต หนึ่งชนิดขึ้นไปเปนหลัก ชนิดที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมรวมทั้งของ

ปรุงแตงอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเปนหลักชนิดที่ใชสําหรับผลิตเครื่องดื่ม

212.58 76.23 2,819.56 288.81 3,108.36 9.29   90.71 100.00    

3303 หัวน้ําหอมและน้ําหอม 176.09 2.32 33.79 178.41 212.20 84.08 15.92 100.00    

3304 สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา และสิ่งปรุงแตงสําหรับบํารุงรักษา

ผิว (นอกจากยารักษาหรือปองกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชทากันแสงแดดหรือทําใหผิว

คล้ํา สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเล็บมือหรือเล็บเทา

2,968.99 250.27 9,284.59 3,219.26 12,503.86 25.75 74.25 100.00    

3305 สิ่งปรุงแตงสําหรับใชกับผม 1,290.59 308.46 25,576.87 1,599.05 27,175.92 5.88   94.12 100.00    

3306 สิ่งปรุงแตงที่ใชเพื่ออนามัยของชองปากหรือฟน รวมถึงเพสตและผงสําหรับยึดฟน

ปลอม รวมทั้งดายใชทําความสะอาดซอกฟน (เดนทัลฟลอส) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขาย

ปลีก

433.34 793.35 7,330.69 1,226.69 8,557.38 14.33 85.67 100.00    

3307 สิ่งปรุงแตงที่ใชกอน ระหวาง หรือหลังการโกนหนวดสิ่งที่ใชดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแตงที่

ใชอาบน้ําสิ่งที่ใชทําใหขนรวงและเครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงสําหรับ

ประทินรางกายหรือประเทืองโฉมที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น สิ่งปรุงแตงที่ใชดับกลิ่น

หองจะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อหรือไมก็ตาม

2,247.20 278.18 5,038.92 2,525.38 7,564.30 33.39 66.61 100.00    

3401 สบู ผลิตภัณฑอินทรียและสารอินทรียปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สําหรับใช

เปนสบู  ซึ่งมีลักษณะเปนแทงเปนกอน หลอหรืออัดเปนชิ้นหรือเปนรูปทรง จะมีสบูหรือไม

ก็ตาม ผลิตภัณฑอินทรียและสารอินทรียปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสําหรับทําความ

สะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเปนของเหลวหรือครีมและจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบูหรือไม

ก็ตาม รวมทั้งกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผาไมทอที่อาบซึมเคลือบหรือหุมดวยสบูหรือ

สารซักฟอก (ดีเทอรเจนต)

1,722.17 152.89 6,111.73 1,875.06 7,986.79 23.48 76.52 100.00    

3402 สารอินทรียที่เปนตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู) รวมทั้งสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลด

แรงตึงผิว สิ่งปรุงแตงที่ใชซักลาง(รวมถึงสิ่งปรุงแตงสําหรับชวยในการซักลาง) และสิ่งปรุง

แตงที่ใช0ทําความสะอาด จะมีสบูหรือไมก็ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01

3,615.97 686.30 6,589.80 4,302.28 10,892.07 39.50 60.50 100.00    

3403 สิ่งปรุงแตงที่ใชหลอลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่เปนน้ํามันซึ่งใชในการตัดวัตถุ สิ่งปรุง

แตงที่ใชในการคลายสลักเกลียวหรือเปนเกลียว สิ่งปรุงแตงที่ใชกันสนิมหรือกันการผุกรอน

และสิ่งปรุงแตงที่ใชสําหรับถอดแมแบบซึ่งมีสารหลอลื่นเปนหลัก) และสิ่งปรุงแตงชนิดที่ใช

ในกรรมวิธีใชน้ํามันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร หรือกับวัตถุอื่นๆ แตไมรวมถึง

สิ่งปรุงแตงที่มีน้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัสเปนองคประกอบหลักตั้งแต

รอยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก

430.32 324.59 339.93 754.91 1,094.84 68.95 31.05 100.00    

3404 ไขเทียมและไขปรุงแตง 1,531.96 423.41 285.78 1,955.36 2,241.14 87.25 12.75 100.00    

รวมทั้งหมด 14,769.69 3,518.46 63,412.53 18,288.15 81,700.68 22.38 77.62 100.00    

สัดสวน (รอยละ)

34 สบู สิ่งปรุง

แตงที่ใชซักลาง 

ทําความสะอาด 

ใชหลอลื่น

33 เครื่องหอม 

เครื่องสําอาง

S

พิกัดศุลกากร

สองหลัก
พิกัดศุลกากรสี่หลัก

M L

มูลคาการสงออก (หนวย : ลานบาท)
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ตารางที่ 2-2 มูลคาการนําเขาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทยจําแนกตามพิกัดศุลกากรและขนาด

วิสาหกิจในป 2557 

 

ที่มา : ฐานขอมูลสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557. 

 

 

 

SME รวมทั้งหมด SMEs L รวมทั้งหมด

3301 เอสเซนเชียลออยล  (จะมีเทอรพีนหรือไมก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซิ

นอยด ออลีโอเรซินที่สกัดแลวสิ่งเขมขนของเอสเซนเชียลออยล ในลักษณะเปนไขมันเปน

น้ํามันระเหยยาก เปนไขหรือของที่คลายกัน ซึ่งไดจากกรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน 

ผลพลอยไดที่มีเทอรพีนซึ่งไดจากกรรมวิธีแยกเทอรพีนออกจากเอสเซนเชียลออยล น้ําที่ได

จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยลดวยไอน้ําและสารละลายของเอสเซนเชีย

ลออยลในน้ํา

287.74 178.42 183.35 466.16 649.51 71.77 28.23 100.00    

3302 ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม(รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล) ที่มี

สารดังกลาวตั้งแต หนึ่งชนิดขึ้นไปเปนหลัก ชนิดที่ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมรวมทั้งของ

ปรุงแตงอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเปนหลักชนิดที่ใชสําหรับผลิตเครื่องดื่ม

8,140.30 1,149.52 6,284.28 9,289.82 15,574.10 59.65 40.35 100.00    

3303 หัวน้ําหอมและน้ําหอม 354.89 30.35 2,298.28 385.23 2,683.52 14.36 85.64 100.00    

3304 สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา และสิ่งปรุงแตงสําหรับบํารุงรักษา

ผิว (นอกจากยารักษาหรือปองกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่ใชทากันแสงแดดหรือทําใหผิว

คล้ํา สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงเล็บมือหรือเล็บเทา

3,533.62 1,494.00 11,825.81 5,027.62 16,853.43 29.83 70.17 100.00    

3305 สิ่งปรุงแตงสําหรับใชกับผม 642.34 169.12 1,558.01 811.46 2,369.48 34.25 65.75 100.00    

3306 สิ่งปรุงแตงที่ใชเพื่ออนามัยของชองปากหรือฟน รวมถึงเพสตและผงสําหรับยึดฟน

ปลอม รวมทั้งดายใชทําความสะอาดซอกฟน (เดนทัลฟลอส) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขาย

ปลีก

379.46 6.15 868.93 385.60 1,254.53 30.74 69.26 100.00    

3307 สิ่งปรุงแตงที่ใชกอน ระหวาง หรือหลังการโกนหนวดสิ่งที่ใชดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแตงที่

ใชอาบน้ําสิ่งที่ใชทําใหขนรวงและเครื่องหอมอื่น ๆ เครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงสําหรับ

ประทินรางกายหรือประเทืองโฉมที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น สิ่งปรุงแตงที่ใชดับกลิ่น

หองจะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อหรือไมก็ตาม

701.53 309.02 1,187.90 1,010.55 2,198.45 45.97 54.03 100.00    

3401 สบู ผลิตภัณฑอินทรียและสารอินทรียปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สําหรับใช

เปนสบู  ซึ่งมีลักษณะเปนแทงเปนกอน หลอหรืออัดเปนชิ้นหรือเปนรูปทรง จะมีสบูหรือไม

ก็ตาม ผลิตภัณฑอินทรียและสารอินทรียปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสําหรับทําความ

สะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเปนของเหลวหรือครีมและจัดทําขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบูหรือไม

ก็ตาม รวมทั้งกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผาไมทอที่อาบซึมเคลือบหรือหุมดวยสบูหรือ

สารซักฟอก (ดีเทอรเจนต)

731.04 83.07 1,701.53 814.11 2,515.64 32.36 67.64 100.00    

3402 สารอินทรียที่เปนตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู) รวมทั้งสิ่งปรุงแตงที่มีคุณสมบัติลด

แรงตึงผิว สิ่งปรุงแตงที่ใชซักลาง(รวมถึงสิ่งปรุงแตงสําหรับชวยในการซักลาง) และสิ่งปรุง

แตงที่ใช0ทําความสะอาด จะมีสบูหรือไมก็ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01

4,132.21 1,560.16 6,224.79 5,692.37 11,917.16 47.77 52.23 100.00    

3403 สิ่งปรุงแตงที่ใชหลอลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแตงที่เปนน้ํามันซึ่งใชในการตัดวัตถุ สิ่งปรุง

แตงที่ใชในการคลายสลักเกลียวหรือเปนเกลียว สิ่งปรุงแตงที่ใชกันสนิมหรือกันการผุกรอน

และสิ่งปรุงแตงที่ใชสําหรับถอดแมแบบซึ่งมีสารหลอลื่นเปนหลัก) และสิ่งปรุงแตงชนิดที่ใช

ในกรรมวิธีใชน้ํามันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร หรือกับวัตถุอื่นๆ แตไมรวมถึง

สิ่งปรุงแตงที่มีน้ํามันปโตรเลียมหรือน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัสเปนองคประกอบหลักตั้งแต

รอยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก

2,120.64 516.94 2,602.22 2,637.58 5,239.80 50.34 49.66 100.00    

3404 ไขเทียมและไขปรุงแตง 859.03 326.22 1,346.85 1,185.25 2,532.10 46.81 53.19 100.00    

รวมทั้งหมด 21,882.80 5,822.97 36,081.94 27,705.77 63,787.70 43.43 56.57 100.00    

พิกัดศุลกากรสี่หลัก
สัดสวน (รอยละ)

34 สบู สิ่งปรุง

แตงที่ใชซักลาง 

ทําความสะอาด 

ใชหลอลื่น

33 เครื่องหอม 

เครื่องสําอาง

มูลคาการนําเขา (หนวย : ลานบาท)

S M L

พิกัดศุลกากร

สองหลัก
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2-8  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

ตารางที่ 2-3 จํานวนวิสาหกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทย จําแนกตามรหัสประเภทธุรกิจ และ

ขนาดวิสาหกิจในป 2557 

 

ที่มา : ฐานขอมูลสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557. 

 

 

 

 

S M L SMEs รวมทั้งหมด SMEs L รวมทั้งหมด

20231 การผลิตสบูและสาร

ซักฟอกผลิตภัณฑที่ใชในการทํา

ความสะอาด และขัดเงา

311 14 15 325 340 95.59   4.41   100.00    

20232 การผลิตเครื่องหอม 

เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑใน

หองน้ํา

19 1 3 20 23 86.96   13.04 100.00    

21001 การผลิตเภสัชภัณฑและ

เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค

579 49 26 628 654 96.02   3.98   100.00    

21002 การผลิตผลิตภัณฑจาก

พืชและสัตวที่ใชรักษาโรค

1,538 11 4 1,549 1,553 99.74   0.26   100.00    

46441 การขายสงสินคาทาง

เภสัชภัณฑและการแพทย

4,088 21 25 4,109 4,134 99.40   0.60   100.00    

46442 การขายสงเครื่องหอม 408 1 2 409 411 99.51   0.49   100.00    

46443 การขายสงเครื่องสําอาง 3,436 16 7 3,452 3,459 99.80   0.20   100.00    

47721 รานขายปลีกสินคทาง

เภสัขภัณฑและเวชภัณฑ

19,533 46 25 19,579 19,604 99.87   0.13   100.00    

47722 รายขายปลีกเครื่องหอม 492 2 - 494 494 100.00 

47723 รานขายปลีกเครื่องสําอาง 5,450 5 12 5,455 5,467 99.78   0.22   100.00    

96101 กิจกรรมสปา 14,026 26 5 14,052 14,057 99.96   0.04   100.00    

96103 กิจกรรมการแตงผม 117,165 2 - 117,167 117,167 100.00 

96104 กิจกรมการดูแลความงาม

แตงเล็บมือและเล็บเทา

4,527 3 - 4,530 4,530 100.00 

96109 กิจกรรมการใหบริการ

ดานสุขภาพอื่นๆ

302 2 2 304 306 99.35   0.65   100.00    

รวม 171,874 199     126     172,073 172,199    99.93   0.07   100.00    

สัดสวน (รอยละ)จํานวนวิสาหกิจ (หนวย : ราย)สาขาอุตสาหกรรมTSIC code

20 การผลิต

เคมีภัณฑ และ

ผลิตภัณฑเคมี

21 การผลิตเภสัช

ภัณฑพื้นฐานและ

การผลิตสูตร

ตํารับทางเภสัช

กรรม

46 การขายสง

ยกเวนยานยนต

และจักรยานยนต

47 การขายปลีก

ยกเวนยานยนต

และจักรยานยนต

96 กิจกรรมการ

บริการอื่นๆ สวน

บุคลล
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ตารางที่ 2-4 จํานวนการจางงานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทยจําแนกตามรหัสประเภทธุรกิจและ

ขนาดวิสาหกิจในป 2557 

 

ที่มา : ฐานขอมูลสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557. 

2.2  นโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทย 

นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชาแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 

กันยายน 2557 ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศจําแนกเปน 11 ดาน โดยมีนโยบายที่เก่ียวของกับการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง สรุปไดดังนี้  

S M L SME รวมทั้งหมด SMEs L รวมทั้งหมด

20231 การผลิตสบูและสาร

ซักฟอกผลิตภัณฑที่ใชในการทํา

ความสะอาด และขัดเงา

11,256 1,274 4,041 12,530 16,571 75.61   24.39 100.00    

20232 การผลิตเครื่องหอม 

เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑใน

หองน้ํา

28,059 2,040 4,939 30,099 35,038 85.90   14.10 100.00    

21001 การผลิตเภสัชภัณฑและ

เคมีภัณฑที่ใชรักษาโรค

8,853 5,079 10,634 13,932 24,566 56.71   43.29 100.00    

21002 การผลิตผลิตภัณฑจาก

พืชและสัตวที่ใชรักษาโรค

10,322 1,034 1,636 11,356 12,992 87.41   12.59 100.00    

46441 การขายสงสินคาทาง

เภสัชภัณฑและการแพทย

32,033 756 4,175 32,789 36,964 88.71   11.29 100.00    

46442 การขายสงเครื่องหอม 2,642 36 334 2,678 3,012 88.91   11.09 100.00    

46443 การขายสงเครื่องสําอาง 26,620 576 1,169 27,196 28,365 95.88   4.12   100.00    

47721 รานขายปลีกสินคทาง

เภสัขภัณฑและเวชภัณฑ

47,393 967 3,064 48,360 51,424 94.04   5.96   100.00    

47722 รายขายปลีกเครื่องหอม 1,095 42 - 1,137 1,137 100.00 

47723 รานขายปลีกเครื่องสําอาง 15,295 105 1,338 15,400 16,738 92.01   7.99   100.00    

96101 กิจกรรมสปา 51,505 2,261 2,180 53,766 55,946 96.10   3.90   100.00    

96103 กิจกรรมการแตงผม 149,132 143 - 149,275 149,275 100.00 

96104 กิจกรมการดูแลความงาม

แตงเล็บมือและเล็บเทา

13,529 306 - 13,835 13,835 100.00 

96109 กิจกรรมการใหบริการ

ดานสุขภาพอื่นๆ

726 204 872 930 1,802 51.61   48.39 100.00    

รวม 398,460 14,823 34,382 413,283 447,665    92.32   7.68   100.00    

สัดสวน (รอยละ)TSIC code สาขาอุตสาหกรรม การจางงาน (หนวย : คน)

46 การขายสง

ยกเวนยานยนต

และจักรยานยนต

47 การขายปลีก

ยกเวนยานยนต

และจักรยานยนต

96 กิจกรรมการ

บริการอื่นๆ สวน

บุคลล

20 การผลิต

เคมีภัณฑ และ

ผลิตภัณฑเคมี

21 การผลิตเภสัช

ภัณฑพื้นฐานและ

การผลิตสูตร

ตํารับทางเภสัช

กรรม
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2-10  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

(1) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลอง

กับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา 

โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช

เทคโนโลยีข้ันสูง เปนตน  

(2) การเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง 

สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไกการ

สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการ

เขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนใน

ตางประเทศ  

(3) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน

ของผูประกอบการไทยทุกระดับใหสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน 

แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตางๆ ที่เปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ไทยใหสามารถแขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสู

ความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได  

(4) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน โดยสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน

อันเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน 

ความมั่นคงทางดานอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกอบการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวของกับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง สรุปไดดังนี้ (1) การ

ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยใหความสําคัญกับการปรับ

โครงสรางการผลิตปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ

ประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลง จัดระบบการ

ผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนการพัฒนาตอ

ยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐาน

รายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
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สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับ

ผูสูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว พัฒนา

ศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical 

Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

(Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใชยกระดับ

คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย

สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน (3) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อ

ยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม

ผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการทํา

การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมี

ศักยภาพ 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559-2564) 

 กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาดาน

อุตสาหกรรม ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับ

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง สรุปไดดังนี้ (1) การปรับ

โครงสรางการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับ

ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเนนการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและ

มาตรฐาน ใหภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแขงขันในระดับที่สูงข้ึน (2) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนให

เอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสรางโอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนด

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการ

ทํางาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน (3) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาการกอมลภาวะและสรางความยั่งยืนใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยสงเสริมสถาน

ประกอบการใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาปจจัยแวดลอม

เพื่อผลักดันและจูงใจใหสถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพื่อเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน

สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนการสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่

เสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดกําหนดแผนการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมียุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ประกอบดวย 4ยุทธศาสตรหลัก ไดแก (1) ยุทธศาสตร

สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย (2) ยุทธศาสตร

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย (3) ยุทธศาสตรสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และ (4) ยุทธศาสตร

เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ทั้งนี้ ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ 5 ปตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) จะมุงเนนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในเชิงคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ การสรางสรรคและนวัตกรรม ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย 

กระตุนใหเกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ เนนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยคํานึงถึงปจจัยดานสังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเอกลักษณของแตละพื้นที่ ในดานการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสูการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเปดเสรี จะมุงเนนการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพแวดลอม

ใหเอ้ือตอการคาและดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ  

สําหรับสาขาธุรกิจเปาหมายตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ.

2555-2559) จะมุงเนนสงเสริมสาขาธุรกิจที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปนสาขาธุรกิจที่สรางประโยชนและรายไดให

ประเทศไดมาก และใชวัตถุดิบในประเทศ เปนสาขาธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันและเปน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สาขาธุรกิจใหมที่มีโอกาสในอนาคต (New Wave) เปนสาขาธุรกิจที่

ตอบสนองตอนโยบายสําคัญของรัฐ เชน นโยบายการกระจายรายได การสรางงาน สรางอาชีพ การสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันจากการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ เปนสาขาธุรกิจที่คํานึงถึงการรักษา

สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลในสังคม และเปนสาขาธุรกิจที่ดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่ง

จากเกณฑการคัดเลือกกลุมเปาหมายขางตน สามารถระบุสาขาธุรกิจที่ไดรับความสําคัญเปนพิเศษไดดังนี้ 

• กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• กลุมอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

• กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 

• กลุมธุรกิจการคาปลีกและคาสง 

• กลุมธุรกิจบริการและทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาต ิ(พ.ศ.2559-2568) 

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการแพทยระดับโลก (Medical Hub) 

กระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปน

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.2559-2568) เพื่อพัฒนาและสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางดานการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสาระสําคัญดังนี้ 

• ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพ โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ

จัดตั้งคลังขอมูลสุขภาพระดับชาติ (Data Warehouse) การพัฒนาระบบโลจิสติกสที่เชื่อมโยงกับ
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ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การใหสิทธประโยชนทางภาษี

แกสถานพยาบาลภาคเอกชนทั้งในดานโซนนิ่ง การนําเขาเคร่ืองมือแพทย การคัดเลือกบริการและ

ผลิตภัณฑ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตลอด Value Chain 

• ยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการใน ทุก

ระดับ ไดแก พัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาตางประเทศทั้งผูสอน ผูเรียน และเอกสารทาง

วิชาการ การสงเสริมใหมีการทําวิจัยรองรับศาสตรการรักษาพยาบาล และนําไปสูการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

• ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการรายยอย รองรับการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ ไดแก การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน โดยจัดทํา Business Model สอดรับกับความตองการ 

แตละพื้นที่การพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหมีความพรอมทางดานภาษาตางประเทศ 

• ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ ไดแก ทําการตลาดและประชาสัมพันธใน

ลักษณะ Thailand Branding โดยตั้ง Brand Ambassador เพื่อเปนตัวแทน สงเสริมภาพลักษณ

ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจากภาครัฐรวมถึงกฎ ระเบียบ มาตรการ

เก่ียวของในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางซึ่งถูกกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได

ประกาศใชพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยสาระสําคัญ

ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ไดเนนมาตรการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ ดวยการอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ

ใหสามารถผลิตเคร่ืองสําอางตามมาตรฐานของประเทศคูคาได แตตองไมมีการนํามาขายในประเทศ สวนดานการ

คุมครองผูบริโภค มีมาตรการกําหนดใหผูประกอบการตองรายงานอาการไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนจากการใช

เคร่ืองสําอาง มีมาตรการเรียกเก็บคืนเคร่ืองสําอางที่ไมปลอดภัยในการใชจากทองตลาด กําหนดใหมีดาน

ตรวจสอบเคร่ืองสําอางนําเขา และยังใหอํานาจในการเพิกถอนใบรับจดแจงเคร่ืองสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช 

หรือกรณีที่ผูจดแจงไดเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงคของเคร่ืองสําอางนั้นไปเปนวัตถุอ่ืน เชน ยา อาหาร หรือ

เคร่ืองมือแพทย และมีการเพิ่มบทกําหนดลงโทษสําหรับผูที่กระทําฝาฝนกฎหมายใหแรงกวาเดิม เชน ผูใดผลิต

เพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขาย หรือรับจางผลิตเคร่ืองสําอางที่มีสารหามใชเปนสวนผสมตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผูใดขายเคร่ืองสําอางที่มีสารหามใชเปนสวนผสม ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ยังไดนํามาตรการกํากับดูแล

การโฆษณาเคร่ืองสําอางมาบัญญัติไว จากเดิมที่ตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 

2522 ซึ่งจะทําให อย. สามารถทํางานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มสิทธิของผูประกอบการใน

การอุทธรณคําสั่งตางๆ ได เพื่อใหการทํางานของภาครัฐมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และลดการใช

อํานาจรัฐโดยมิชอบไดอีกดวย 

พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2558 ไดถูกนํามาบังคับใชแทนพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 

2535 ฉบับเดิมที่มีการบังคับใชเปนเวลานานแลว ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณใน

ปจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบการกํากับ

ดูแลเคร่ืองสําอางใหเปนระบบเดียวกัน คือระบบการแจงรายละเอียดเคร่ืองสําอางกอนจะผลิตหรือนําเขา
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เคร่ืองสําอาง จึงทําใหกระทรวงสาธารณสุขไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยเร่ืองเคร่ืองสําอางใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน และสนับสนุนใหอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันในระดับ

สากล รวมทั้งยังไดปรับปรุงมาตรการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคใหครอบคลุมยิ่งข้ึน 

นอกจากพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. 2558 ยังมีกฎ ระเบียบที่เก่ียวของกับเคร่ืองสําอาง ไดแก 

• หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตเคร่ืองสําอาง (Cosmetic Good Manufacturing Practice, GMP) 

พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพซึ่งเก่ียวของทั้งการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 

เปนขอแนะนําทั่วๆ ไปที่ผูผลิตเคร่ืองสําอางสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหการผลิต

เคร่ืองสําอางภายในประเทศมีมาตรฐานการผลิตเคร่ืองสําอางที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเมื่อ

ผูบริโภคนําไปใช 

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองการกําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง (ฉบับ

ที่ 10) การกําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใชเปนสวนผสมในการผลิตเคร่ืองสําอาง (ฉบับที่ 4) และประกาศ

คณะกรรมการเคร่ืองสําอาง เร่ืองการแสดงคําเตือนที่ฉลากเคร่ืองสําอาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 

กลาวโดยสรุป นโยบายและแผนยุทธศาสตรสงเสริม SMEs ดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางที่มีอยูใน

ปจจุบันในประเทศไทย จะเปนในลักษณะการสงเสริมในภาพรวม และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาต ิ(Medical Hub)ทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการ

เพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) ซึ่งยังไมมีแผน

แมบทหรือแผนปฏิบัติการรองรับ จะมีเพียงกฎ ระเบียบ มาตรการควบคุมผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางซึ่งถูกกําหนด

โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนผลใหการพัฒนา SMEs ดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางใน

ปจจุบันยังขาดทิศทางและการสงเสริมที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
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บทท่ี 8 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

 
8.1 แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทธุรกิจ

เคร่ืองสําอางในคร้ังนี้ ไดนําเอาแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวในบทที่ 7 มา

เปนแนวทางการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ไดจัดทําแผนการดําเนินการแยกเปนตามแผนงาน/

โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอางระยะ 5 ป ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 8-1 แผนงาน/โครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนศูนยพัฒนาธุรกิจเครื่องสําอางที่เปนเลิศ (Cosmetic Intelligence Center) 

ยกระดับการดําเนินงานใน

มิติของหนวยงานภาครัฐใน

แงการเปนคูคิดใหแกภาค

ธุรกิจ 

1.1 จัดต้ังศูนย Cosmetic Intelligence 

Center ในระดับประเทศและระดับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

X X X X  

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ  

5) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

เคร่ืองสําอาง 

1.2 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยและ

พัฒนาโครงสรางและระบบงานบริหาร

ศูนย Cosmetic Intelligence Center 

X     

1.3 พัฒนา Cosmetic Business Model 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจเคร่ืองสําอางอยางเปนระบบ 

X X X X  

1.4 จัดหลักสูตรการบริหารธุรกิจดาน 

ตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ผูประกอบการ SMEs 

X X X X  

1.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรม

ที่เกี่ยวกบั Cosmetic Showcase เพื่อ

สรางโอกาสการแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง

เปนระบบใหกับ SMEs 

 X X X  

 1.6 จัดกิจกรรม Cosmetic Roadshow 

เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการตลาดและ

การขายใหกับ SMEs 

  X X  

 1.7 จัดโครงการสนับสนุนดานการลงทุน

ใหกับ SMEs เพื่อพัฒนาตอยอดและ

สรางสรรคโอกาสทางธุรกิจใหกับ SMEs 

  X X  

 1.8 จัดโครงการ Cosmetic Business 

Matching เพื่อพัฒนาตอยอดและ
  X X  



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 
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ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

สรางสรรคโอกาสทางธุรกิจใหกับ SMEs 

ในตลาดตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจดัการ Brand เชิงยุทธศาสตร (Strategic Brand Management) 

สนับสนุนผูประกอบการให

เกิดการตอยอดทางธุรกิจ

เคร่ืองสําอางผาน

กระบวนการบริหารตรา

สินคา 

2.1 จัดหลักสูตรการบริหารตราสินคาและ

การสราง Brand ใหกับผูประกอบการ 

SMEs 

X X X X X 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สถาบันการศึกษาดานการ

บริหารธุรกิจ หรือการตลาด 

3) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

เคร่ืองสําอาง 

2.2 พัฒนาระบบขั้นตอนการปฏบิัติใน

การบริหารตราสินคาเพื่อสนบัสนุนการ

บริหาร Brand ของผูประกอบการ SMEs 

 X X X X 

2.3 สนับสนุนที่ปรึกษาดานการบริหาร

และการสรางตราสินคาใหสามารถเปน 

Coach ใหกับผูประกอบการ SMEs 

 X X X X 

2.4 จัดทําแผนการตลาดเพือ่สนับสนุน

การบริหารและพัฒนาตอยอดตราสินคา

ของ SMEs 

  X X X 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม (Cosmetic Incubator & Innovation Center) 

ตอยอดงานวจิัยเชิง

การศึกษาสูการคา 

3.1 จัดต้ังศูนยบมเพาะการพัฒนา

สรางสรรคนวัตกรรม Cosmetic 

Incubator & Innovation Center 

X X    

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ 

5) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

เคร่ืองสําอาง 

6) กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

7) กระทรวงพาณิชย 

3.2 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยบม

เพาะและผูเชี่ยวชาญดานวิจยัและพัฒนา

ดานตางๆ 

X X    

3.3 พัฒนาโครงการบมเพาะในแตละ

ประเภทของเคร่ืองสําอางใหสอดคลองกับ

แผนการตลาด 

 X X X X 

3.4 นําเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรม 

เคร่ืองสําอางที่เกิดจากากรบมเพาะ เพื่อ

พัฒนาตอยอดรวมกับสถาบันการเงินและ

นักลงทุน 

 X X X X 

 3.5 พัฒนาศักยภาพในการผลิตสารสกัด 

และสารต้ังตนจากธรรมชาติที่เนนความ

หลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย

ใหแกผูประกอบการภายในกลุม

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

  X X X 

คัดสรรทิศทางสินคาเชิง

นวัตกรรมของกลุม

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

3.6 พัฒนา Startup Model เพือ่

สนับสนุนการเร่ิมธุรกิจเคร่ืองสําอางของ 

SMEs รุนใหม 

  X X X 

3.7 จัดการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาเชิงพาณิชยดานผลิตภัณฑและ

นวัตกรรมเคร่ืองสําอาง 

  X X X 
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8-3  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนาฐานขอมูลอัจฉริยะในระดบัประเทศ และอาเซียน (Cosmetic Information Intelligence 

Center) 

สงเสริมผูประกอบการดาน

ฐานขอมูลที่มีประสิทธภิาพ 

4.1 จัดต้ังการบริหารฐานขอมูลและ

เชื่อมโยงขอมูลประเภทตาง ๆ เขาดวยกนั

ในระดับประเทศและระดับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

X X X   

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) องคการเภสัชกรรม 

5) องคการอาหารและยา 

6) สถาบันการศึกษาตางๆ 

7) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

เคร่ืองสําอาง 

4.2 พัฒนาชองทางการใหบริการขอมูล 

เคร่ืองสําอางในรูปแบบที่เปนเนื้อหาแบบ

ดิจิทัล (Digital Content) ที่สามารถ

นําเสนอรายละเอยีดและรายงาน 

Cosmetic 

 X X X X 

บูรณาการฐานขอมูล

ภายในประเทศ และกาวสู

การเปนศูนยรวมฐานขอมูล

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางใน

ระดับอาเซียน 

4.3 เชื่อมโยงฐานขอมูลเคร่ืองสําอางของ 

SMEs และขอมูลดานการวจิัยพัฒนา และ

นวัตกรรมของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

  X X X 

4.4 พัฒนาโปรแกรม Cosmetic 

Application เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตอ

ยอดขอมูลใหเปน Value-Based 

Healthcare ของประเทศ และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

   X X 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือ (Cosmetic Networking & Co-Creations) 

สรางเครือขายรวมกันพัฒนา

ความเขาใจดานกฎระเบยีบ

ใหเอื้อตอการสนับสนุน

ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม 

5.1 พัฒนาจํานวนเครือขายดาน 

เคร่ืองสําอางพรอมยกระดับความรวมมอื

ดานการวจิัยและพัฒนา และการเชื่อมโยง

ขอมูล 

X X X X X 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ 

5) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

เคร่ืองสําอาง 

ประสานความรวมมอืเชิง

วิจัยและพัฒนาในกลุม

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางทั้ง

ในและตางประเทศ 

5.2 จัดทําขอตกลงรวมกบักลุมเครือขาย

เพื่อสนับสนุนชองทางความรวมมือการ

พัฒนาเคร่ืองสําอางในรูปแบบตาง ๆ Co-

Creations 

X X X X X 

 5.3 พัฒนาความรวมมือกับกลุมพันธมิตร

ทางธุรกิจดานเคร่ืองสําอางใน

ระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและรวม

พัฒนาเคร่ืองสําอางดวยกัน 

 X X X X 

 5.4 รวมกันกําหนดนโยบายและสงเสริม

การกํากับการออกกฎหมายและภาษ ี

เคร่ืองสําอางรวมกันในกลุมประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

 X X X X 

เตรียมความพรอมใหแก

ผูประกอบการดานการ

5.5 จัดใหมีการส่ือสาร ใหความรูเพื่อตอ

ยอดกระบวนการขอรับมาตรฐานการผลิต
X X X X X 
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ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

พัฒนามาตรฐานการผลิต 

และการรับรองตางๆ 

ในรูปแบบตางๆ เชน มาตรฐาน อย. 

มาตรฐาน ISO และ HACCP เปนตน 

 

8.2 การจัดทําโครงการนํารอง 

สวนนี้จะเปนการนําเสนอโครงการนํารองของแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอาง โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผน

ยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

8.2.1 โครงการจัดตั้งศูนย Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบัน ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง มีความสามารถและศักยภาพในการผลิต

และจําหนายสินคาคอนขางมาก แตยังขาดในสวนของการตอยอดทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ ซึ่งสวนดังกลาวหนวยงานภาครัฐควรจะเขามามีบทบาทในการสนบัสนุนไมวาจะเปน

หลักสูตรหรือกิจกรรมตางๆ การจัดตั้งศูนย Cosmetic Intelligence Center ดังกลาวจะเปรียบเสมือนการ

รวบรวมองคความรู และสะทอนความเปนผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนศูนยพัฒนาธุรกิจเคร่ืองสําอางที่เปนเลิศ (Cosmetic 

Intelligence Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดศูนย Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับอาเซียน 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการของภาคธุรกิจ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองสําอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2) สถาบันทางการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑและสารตั้งตนของเคร่ืองสําอาง 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560-2562 
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แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาออกแบบกระบวนการทาํงานภายในศูนย Cosmetic Intelligence Center 

3) จัดทําวิจัยเพื่อวิเคราะหความตองการของผูมีสวนเก่ียวของ 

4) พัฒนารูปแบบขอมูลในมิติตางๆ เพื่อจัดเปนกลุมการใหบริการแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ (พฒันางานวิจัยดานเคร่ืองสําอาง) 

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

 

8.2.2 โครงการจัดหลักสูตรการบริหาร Brand และการสรางตราสินคาใหกับผูประกอบการ SMEs 

หลักการและเหตุผล 

 จากขอมูลที่ผูประกอบการในธุรกิจเคร่ืองสําอางมีความตองการไดรับองคความรูที่เก่ียวของกับการ

บริหารจัดการ Brand และองคความรูที่เก่ียวของกับการทําตลาดของกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญ

ในการเรงพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหทัดเทียมและมีความพรอมในการแขงขันระดับสากล 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการตราสินคาเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Brand Management) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจการบริหารจัดการตราสินคาเชิงยุทธศาสตร 

2) เพื่อใหผูประกอบการมีศักยภาพในการแขงขัน โดยดึงอัตลักษณเฉพาะของตราสินคามาพัฒนาสราง

มูลคาเพิ่มใหแกสินคา 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองสําอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560-2564 
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แนวทางดําเนินการ 

1) รวบรวมองคความรูที่เก่ียวของกับการสราง Brand และอัตลักษณเฉพาะของสินคา 

2) พัฒนาหลักสูตร หรือรูปแบบการใหองคความรูที่เก่ียวของกับการสราง Brand และอัตลักษณเฉพาะของ

สินคา 

3) รวบรวมผูเชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จในการสราง Brand หรือผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 

4) จัดกิจกรรม และหลักสูตรที่เหมาะสมตอการพัฒนาผูประกอบการเคร่ืองสําอาง  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สถาบันการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 

3) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

 

8.2.3 โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม Cosmetic Incubator & Innovation 

Center 

หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาและ

นักวิจัยที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก หากแตยังไมสามารถจัดระบบงานวิจัย และความหลากหลายทางชีวภาพ

ดังกลาวใหเขาสูกระบวนการผลิตสารตั้งตน หรือวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางไดอยางเปนรูปธรรม 

ซึ่งจากสถานการณขางตน สงผลใหภาคธุรกิจเสียโอกาสในการเปนผูนําของตลาดเคร่ืองสําอางในระดับโลก 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม 

(Cosmetic Incubator & Innovation Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม (Cosmetic Incubator & Innovation 

Center) 

2) เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนางานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดเชิงธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 

3) เพื่อกระตุนใหภาคธุรกิจไดนําเอาวัตถุดิบที่มีคุณภาพอันเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยกาวสูความสามารถในการแขงขันระดบัโลก 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองสําอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2) สถาบันทางการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ สารตั้งตนของเคร่ืองสําอาง 

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  
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ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560-2561 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาออกแบบกระบวนการทํางานภายในศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม (Cosmetic 

Incubator & Innovation Center) 

3) สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดเชิงธุรกิจใหแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง 

4) สนับสนุนโอกาสในการเขาถึงงานวิจัยที่มีคุณภาพใหแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ (พฒันางานวิจัยดานเคร่ืองสําอาง) 

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

6) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7) กระทรวงพาณิชย 

 

8.2.4 โครงการจัดตั้งการบริหารฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกันในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน ขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจเคร่ืองสําอาง ไมวาจะเปนงานวิจัย ขอมูลดานการจด

แจงข้ึนทะเบียนสินคา ขอมูลดานขอกําหนดกฎหมาย ทิศทางการแขงขันในเชิงการตลาด ฯลฯ ลวนเปนขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพ และสามารถนํามาตอยอดสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี หากแตขอมูลดังกลาว ยังขาดกระบวนการ

บริหารจัดการอยางเปนระบบ ตลอดจนไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นไดโดยสะดวก ดังนั้น การรวบรวมขอมูลที่

เปนประโยชนสําคัญจึงความจําเปนที่จะตองสามารถบริหารจัดการใหผูประกอบการหรือหนวยงานที่มีสวน

เก่ียวของสามารถเขาถึงและนําไปใชไดโดยสะดวก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการตอยอดธุรกิจ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนาฐานขอมูลอัจฉริยะในระดับประเทศ 

และอาเซียน (Cosmetic Intelligence Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดฐานขอมูลดานเคร่ืองสําอางที่มีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ 
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3) เพื่อสนับสนุนขอมูลที่มีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองสําอางขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พื้นที่เปาหมาย 

 ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2560-2562 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) รวบรวมขอมูล และแหลงในการเขาถึงขอมูล 

3) สรางระบบจัดการขอมูลใหผูใชบริการเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) องคการเภสัชกรรม 

5) องคการอาหารและยา 

6) สถาบันการศึกษาตางๆ 

7) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

 

8.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบตั ิ

ปจจุบันธุรกิจเคร่ืองสําอางสามารถจัดเปน Cluster ที่มีอนาคตสําหรับธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ผนวกกับการความสามารถ

ประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินกับขีดความสามารถในการผลิตเคร่ืองสําอางประเภทตางๆ ของกลุม SMEs มีการ

พัฒนามากข้ึน จนสามารถทําใหประเทศไทยกลายเปนแหลงผลิตเคร่ืองสําอางที่สําคัญของโลกไดอยางยั่งยืน  

โดยเฉพาะธุรกิจสปาในประเทศไทย 

อยางไรก็ตามกลุมผูประกอบการเคร่ืองสาํอางขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยยังคงมีขอจํากัด

หลายๆ ประเด็นที่สําคัญทําใหธุรกิจเคร่ืองสําอางในประเทศไทยไมสามารถเติบโตและไมสามารถแขงขันกับ

ประเทศชั้นนําในแงการผลิตและพัฒนาสินคาเคร่ืองสําอางได เนื่องจากขอจํากัด 4 ประการดังนี้ 

1. ขอจํากัดดานการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการผลิตเคร่ืองสําอาง 

2. ขอจํากัดดานองคความรูและงานวิจัยดานตางๆ  
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3. ขอจํากัดดานการออกแบบและการวางแผนการตลาดที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม 

4. ขอจํากัดดานการดาํเนินธุรกิจที่เปนมืออาชีพที่สามารถแขงขันไดอยางเปนระบบ 

จากขอจํากัดดังกลาว ทําใหหนวยงานภาครัฐมีความเขาใจผิดเก่ียวกับขอไดเปรียบดานทรัพยากรที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยไมสามารถนําทรัพยากรที่มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศมาพัฒนาใหเปนสารตั้งตนในการผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศได จึงตองอาศัยการนําเขา

สารตั้งตนจากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนที่สูงและไมยั่งยืนกับการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น แนวทางการดําเนินแผนไปสู

การปฏิบัตทิี่ดีจึงควรแกปญหาเหลานี้ไดอยางยั่งยืน โดยมีทิศทางดังตอไปนี้ 

1. การสนับสนุนการเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางที่เปนเลิศเพื่อสนับสนุนใหเกิดความ

รวมมือและเครือขายในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับธุรกิจเคร่ืองสําอางไดอยางยั่งยืน 

2. การสนับสนุนดานการตลาดและการสรางตราสินคาใหกับผูประกอบการเคร่ืองสําอางขนาดกลาง

และขนาดยอมของประเทศไทยอยางเปนระบบ รวมกับกระบวนการออกแบบ Design Solutions 

และการสรางสรรคเร่ืองเลาทางการตลาดที่มีมูลคาใหกับสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

3. การสรางเครือขาย Networking ทางดานธุรกิจรวมกับการสรางสรรคและยกระดับความรวมมือ 

Co-Creations ที่สามารถรวมกันดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจรและยั่งยืน ทั้งนี้กระบวนการสราง

เครือขายความรวมมือดังกลาว สามารถดําเนินการรวมกันไดทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. สนับสนุนการเปนศูนยขอมูลที่เปนเลิศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดานเคร่ืองสําอางใหกับกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม อยางเปนระบบเพื่อยกระดับ

องคความรูและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจเคร่ืองสําอางไดอยางยั่งยืน  



 

 

รูปที่ 8-1 แผนที่นาํทางการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

 

ที่มา: คณะผูวิจยั, 2559. 
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บทท่ี 3 

นโยบายดานการสงเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในตางประเทศ 

และความรวมมือระหวางประเทศ 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนโครงสรางที่สําคัญของการพัฒนาประเทศในหลายประเทศ ทั้ง

ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทยเองมีสัดสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมที่จดทะเบียนแลวในป 2557 อยูที่รอยละ 99.7 ของผูประกอบการทั้งหมด 0

2 จึงถือไดวา SMEs เปน

รากฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญ สําหรับการศึกษาทบทวนขอมูลนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในตางประเทศจะ

มุงเนนกลุมประเทศในเอเชียเปนหลัก เนื่องจากมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนลักษณะทางดาน

วัฒนธรรมที่ใกลเคียงกับบริบทของประเทศไทย  

ในบทนี้ เปนการวิเคราะหนโยบายดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางที่เก่ียวของกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมของตางประเทศ โดยในการศึกษานี้จะคัดเลือกนโยบายดานการสงเสริมอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอางใน 5 ประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปร ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน 

3.1  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศสิงคโปร 

ระบบเศรษฐกิจของสิงคโปรเปนแบบเปดที่ มีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ เขมแข็ง โดย

ภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญประกอบดวย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ผลิตอุปกรณขุดเจาะน้ํามันดิบ กลั่นน้ํามัน

เชื้อเพลิง แปรรูปยางและทําผลิตภัณฑยาง ผลิตอาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม และอุตสาหกรรมที่ ใช

เทคโนโลยีชีวภาพ สวนภาคบริการที่สําคัญประกอบดวย บริการดานการเงิน การคา การกอสราง การบริการซอม

เรือ และการบริการธุรกิจทั่วไป 

ในป 2558 ประเทศสิงคโปรมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 188,000 วิสาหกิจ คิด

เปนรอยละ 99 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด 1

3 ซึ่ง SMEs เปนตัวขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจ กอใหเกิด

มูลคาเพิ่มทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเปนมูลคา 57.5 พันลานดอลลารสิงคโปร หรือคิดเปนรอยละ 48 

นอกจากนี้ SMEs ยังกอใหเกิดการจางงานจํานวน 779,096 ราย หรือคิดเปนรอยละ 70 ของการจางงานทั้งหมด

ในประเทศ 

นโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร เนนการดําเนินนโยบายดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

การสงเสริมงานดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตดานอวกาศ ปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ 

เภสัชภัณฑ อิเล็กทรอนิกส และ Precision Engineering โดยมุงเนนการผลิตสินคาที่ทํามูลคาเพิ่มไดมาก และ

                                   
2  ที่มา: ฐานขอมูลของสํานกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, สืบคน สิงหาคม 2559 
3  ที่มา: นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนสิงคโปร ดานเศรษฐกิจ, 30 มีนาคม 2016, ออนไลน: http://www.asean 

thai.net/ewt_news.php?nid=5504&filename=aseanknowledge 
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ตองการใหประเทศเปนศูนยกลางของธุรกิจประเภทตางๆ เชน ธุรกิจบริการ การคมนาคมขนสงและโลจิสติกส

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) มุงพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก

และกลางใหเปนธุรกิจขนาดใหญในอนาคต โดยอุดหนุนดานการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ

ปรับปรุงเคร่ืองจักรในการผลิตโดยเฉพาะการผลิตสินคาคอมพิวเตอร เคร่ืองมือสื่อสาร รวมทั้งการเนนดานการ

เพิ่มผลิตภาพของ SMEs โดยสงเสริมและสนับสนุน SMEs ใหเขาสูกระบวนการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ 

หนวยงานหลักดาน SMEs ไดแก “SPRING “ Standards, Productivity and Innovation Board of 

Singapore หรือคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมแหงประเทศสิงคโปร มีหนาที่สงเสริมผลิตภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรเพื่อความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของสิงคโปร SPRING มีการ

ประสานงานกับหุนสวนจากภาคสวนตางๆ ในการใหความชวยเหลือวิสาหกิจในดานการเงิน ดานบริหารจัดการ 

เทคโนโลยีและความทันสมัยตางๆ รวมทั้งชวยเหลือดานการเขาสูตลาดของผลิตภัณฑและบริการใหม ตลอดจน

การสงเสริมมาตรฐานและคุณภาพสากลเพือ่ใหสินคาและการบริการของสิงคโปรสามารถเขาสูตลาดตางประเทศ

ไดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.2  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศญี่ปุน 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนเปนแบบ Pick up Winners ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสูงในลกัษณะ 

Active State แนวนโยบายการพัฒนา SMEs จะใหความชวยเหลือ SMEs ทุกดาน และเนนที่จะชวยเหลือธุรกิจ

ขนาดเล็ก ทั้งในดานเทคโนโลยี ดานการเงิน การพัฒนาทักษะตางๆ การใหคําปรึกษา การสงเสริมใหมีการรวมตัว

กันเปนสหกรณและกลุมตางๆ รวมทั้งการชวยเหลืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการใหความชวยเหลือ SMEs 

ในชวงที่มีภัยพิบัติตางๆ รวมทั้งในสวนของการพัฒนาเทคโนโลยีขาวสารขอมูลนั้น สวนใหญจะดําเนินการโดย

รัฐบาล ซึ่งใชงบประมาณจํานวนมาก โดยเปนการดําเนินการรวมกันระหวางรัฐบาลสวนกลางกับรัฐบาลทองถ่ิน 

ซึ่งมีหนวยงานตางๆ รองรับ แตหากจะศึกษาในรายละเอียดจะพบวา มาตรการทางการเงินเปนมาตรการที่ถูก

นํามาใชและมีหนวยงานที่เก่ียวของมากที่สุด ไมวาจะเปนหนวยงานที่เก่ียวกับการฝกอบรมตางๆ หรือการพัฒนา

ประสิทธิภาพSMEs ทุกหนวยงานจะมีสวนที่เก่ียวของกันทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการประกัน

สินเชื่อ 

มาตรการพัฒนา SMEs ของญี่ปุนประกอบดวยกลุมมาตรการ 5 กลุมคือ 1) มาตรการดานการเงินและ

การลงทุน ประกอบดวย มาตรการดานสินเชื่อ สินเชื่อระยะยาวเพื่อการปรับโครงสรางกิจการ สินเชื่อเพื่อ

วิสาหกิจรายยอย (Small Enterprises) และสินเชื่อเพื่อสรางแรงจูงใจในการรวมกลุม 2) มาตรการดานการ

รวมกลุม เพื่อสงเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม โดยสนับสนุนการเงินโดยตรง โดยออมผาย Venture Capital 

Companies และ Business Matching 3) มาตรการดานการคํ้าประกันสินเชื่อ เพื่อให SMEs สามารถเขาถึง

แหลงเงินทุนไดงายข้ึน โดยมีระบบประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee) 4)  มาตรการดานการคลังและภาษี

มาตรการดานการคลังและภาษี เพื่อใหแรงจูงใจและลดภาระภาษีแก SMEs และสนับสนุนให SMEs ไดรับการ

จัดซื้อจัดจางจากภาครัฐและ 5) มาตรการดานการรับชวงการผลิต การเชื่อมโยงธุรกิจ เนนการใหความชวยเหลือ

และเปนตัวกลางในการทํา Business Matching ดูแลสรางความเปนธรรมในระบบ sub-contract ใหบริการ

ฐานขอมูลแก SMEs ผูซื้อ-ผูขาย นอกจากนี้ยังมีมาตรการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และการจัดการ เพื่อให
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ความชวยเหลือในดานแหลงเงินทุน พัฒนาบุคลากร Technology Center ในระดับทองถ่ิน Patent Center 

และ Business Incubation Center  สนับสนุนบทบาทของเอกชน สนับสนุนการใช IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ มาตรการดานการรวมกลุม(Cluster) ใหแรงจูงในดวยสินเชื่อ การคํ้าประกันสินเชื่อ สงเสริม

การรวมเปนเขตการคาของ SMEs สงเสริมบทบาทของสมาคม สหกรณ มาตรการดานการตลาด 

3.3  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศเกาหลีใต 

ในป 2555 ประเทศเกาหลีใตมีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กคิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด 

(SMEs มีจํานวนประมาณ 3,350,000 ราย) มีการจางงาน คิดเปนรอยละ 88 (ลูกจางมีจํานวนประมาณ 13 ลาน

คน) ของการจางงานทั้งหมดของประเทศ 2

4 มาตรการในการสงเสริม SMEs ของเกาหลีใต จะมีลักษณะพิเศษ 2 

ประการ คือประการแรก เกาหลีใตมีการกําหนดสิทธพิิเศษในการลดหยอนภาษี สําหรับการลงทุนและในการทํา 

R&D สําหรับ SMEs ประการที่สอง มาตรการดานภาษีที่ประเทศเกาหลีใตใชในการสงเสริม SMEs ลวนแตผูกโยง

เขากับการยกระดับมาตรฐานในการผลิตหรือนวัตกรรม เพื่อเปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ 

SMEs ในระยะยาว 

หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับนโยบายสําหรับ SMEs เกือบทั้งหมดในเกาหลีใต คือ SMBA หรือ Small 

and Medium Business Administration ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู โดยการ

สนับสนุนทางการเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับ SMEs โดย SMBA ไดทําโปรโมชั่นนวัตกรรมเทคโนโลยีของ 

SMEs ใหเปนหนึ่งในนโยบายที่สําคัญที่สุด เชน โปรแกรม “Inno-Biz” (Innovative Business) ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อ

เพิ่มอัตราการเติบโตและศักยภาพของ SMEs ในการแขงขันทางเทคโนโลย ี

ประเทศเกาหลีใตไดมีการวางนโยบายสนับสนุน SMEs อยางเปนรูปธรรม มีหนวยงานและสถาบันตางๆ 

ที่คอยรองรับและดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ทําใหเกาหลีใตสามารถพัฒนาจากประเทศที่ดอยพัฒนามา

เปนประเทศหนึ่งที่มีความบทบาทสําคัญอยางยิ่งกับเศรษฐกิจโลก โดยนโยบายที่สําคัญไดแก 1) นโยบายดานการ

สรางธุรกิจใหม (Biz Start-Ups) เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลในการสรางธุรกิจใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ

ที่มีแนวคิดสรางสรรคใหม เพื่อที่กระตุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม โครงการที่สําคัญไดแก การจัดตั้งศูนย

บมเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ข้ึนในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมหลักสูตรการเร่ิมตนธุรกิจ (Start-Up Course) เพื่อที่จะใหความรูแกผูที่

ตองการจะเปนเจาของกิจการ หรือกิจการที่เพิ่งเร่ิมกอตั้งชมรมผูประกอบการ (Entrepreneur Club) ซึ่ง SMBA 

จะใหการสนับสนุนทั้งดานการเงิน และการฝกอบรมแกชมรม ซึ่งจะถูกจัดตั้งข้ึนในมหาวิทยาลัย 2) นโยบายดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย SMBA ไดผลักดันโครงการตางๆ ข้ึนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน  

On-site Work Condition Improvement Program การลดอุปสรรคการทํางาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

พนักงานในธุรกิจ SMEs เชน การปรับปรุงสถานที่ทํางานใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีภูมิทัศนที่ดีและมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน เปนตน โครงการ SMEs Experiencing Program for College Students เปนโครงการ

ที่สรางเสริม และสนับสนุนใหเยาวชนมีความเขาใจและเตรียมความพรอมเพื่อเปนเจาของกิจการ 

                                   
4 ที่มา: SME Internationalization, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2555 
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นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใตยังมีกฎหมายสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา SMEs ไวเปนการเฉพาะโดย

การวางกรอบสําหรับ SMEs ที่อยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐบาล กฎหมายที่สําคัญ 

ไดแก Framework Act for SMEs in Korea (1966) SMEs Promotion Act (1978) SMEs Start-Up Support 

Act (1986) Special Measures on Venture Business Support (1997) และฉบับใหมลาสุดคือ Act toFoster 

One Person Creative Corporations (2011) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางของรัฐบาล 

คือ SMEs Product Procurement Promotion Act (1981) และกฎหมายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบริษัท

ขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งกฎหมายเหลานี้ไดกําหนดนิยามของ SMEs ไวเปนการเฉพาะ 

3.4  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของไตหวัน 

ไตหวันไดเอาแบบอยางการพัฒนา SMEs มาจากประเทศญี่ปุน โดยนโยบายการพัฒนา SMEs ของ

ไตหวันเปนแบบ Top-Down โดยกระทรวงเศรษฐกิจจะเปนผูกําหนดแนวทางในการพัฒนาและพรอมจัดสรรเงิน

ให โดยใหความสําคัญกับ SMEs ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมเปาหมายกับการ upgrade ประสิทธิภาพ

การผลิตและการจัดการ SMEs ในอุตสาหกรรมทั่วไปการใหความชวยเหลือของรัฐ เชนมาตรการทางการเงินและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย รัฐจะเขามาชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาความลมเหลวของกลไกตลาด (Market 

Failure) สําหรับการจัดตั้ง SMEs ซึ่งมีศักยภาพในอนาคตการดําเนินนโยบายทางการคลัง เชนการลดหยอนภาษี

ตางๆ ทั้ง SMEs และวิสาหกิจขนาดใหญจะไดประโยชนเทาเทียมกัน และมีกฎหมายสงเสริม SMEs นอยมาก เชน 

สถาบันประกันสินเชื่อ ซึ่งการประกันสินชื่อเปนมาตรการที่ประเทศไตหวันประสบความสําเร็จ 

การพัฒนา SMEs ของไตหวันมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัต (Dynamic) ทั้งนี้เพราะการใชระบบให

เอกชนเขาดําเนินการจะสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสวนหนึ่งซึ่งทําใหนโยบายประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศสวนในเร่ืองทางดานการเงินนั้น ไตหวันใชการ

ประกันสินเชื่อเปนหลัก แลวใหธนาคารเอกชนเปนผูปลอยกูโดยไมมีการตั้งสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา SMEs 

โดยเฉพาะการพัฒนา SMEs ของประเทศไตหวันนั้น เปนแนวทางที่มีบทบาทของรัฐสูงในระยะแรก แตในระยะ

หลังรัฐบาลเปนผูกํากับดูแลและใหเอกชนเขามาประมูลเพื่อทําโครงการพัฒนา SMEs ตางๆ ซึ่งเปนแนวทางที่

นาจะมีความเหมาะสมกับโครงสรางของการบริหารประเทศที่รัฐบาลมีบทบาทไมสูงเทากับประเทศญี่ปุนและไมมี

กลไกที่ดูแลอยางทั่วถึง 

3.5  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียไดกําหนดนโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ หรือ National Vision Policy : NVP ซึ่งมีการ

สรางเปาหมายในการสรางมาเลเซียใหเปนประเทศที่มีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการแขงขัน 

(Resilient andCompetitive Nation) โดยมีสาระสําคัญ คือ ลดความสําคัญของการลงทุนที่ทําใหเกิดการ

เจริญเติบโตที่ไมยั่งยืนและไมมีประสิทธิภาพลง และใหความสําคัญตอประเด็นใหมคือ การเติบโตที่ตั้งอยูบน

พื้นฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total factor productivity) โดยจะเนนการลงทุนที่มีการคนควา

และวิจัยและเทคโนโลยีสูง เพื่อเปาหมายที่จะผลักดันใหมาเลเซียเปนประเทศพัฒนาแลวใหไดในป 2563 
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การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศมาเลเซียดําเนินการอยูบนพื้นฐานหลัก 3 

ประการ ประการแรก คือ  การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับโครงสรางพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพการบริหาร

ขอมูลและการปฏิบัติการ โดยการออกขอกําหนดและออกกฎหมายหรือแกไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติมาตรฐาน การ

ออกใบอนุญาต และแรงจูงใจทางการเงิน เพื่อกําหนดแนวทางของกิจกรรมและการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมและธุรกิจรายใหม ประการที่สอง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งนโยบายหรือโครงการที่จะเพิ่มความรูความชํานาญและความสามารถของ

วิสาหกิจและลูกจางเพื่อเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาและการแขงขันไดแกการพัฒนาธุรกิจรายใหมการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริการใหคําปรึกษาการสงเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาสินคาการตลาดและการสงเสริม

การขายตางๆ และประการที่สาม คือ การสงเสริมความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 

นอกจากนี้ ในสวนของมาตรฐาน กฎระเบียบที่เก่ียวของกับเคร่ืองสําอางของตางประเทศที่สําคัญ คือ 

ASEAN Cosmetic GMP Guideline เพื่อใหสามารถสงสินคาออกไปจําหนายไดทั่วอาเซียน โดยไมตองขอการ

รับรองจากหนวยงานในประเทศนั้นๆ อีกซึ่งไดจัดทําข้ึนโดยประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก 

กัมพูชา ฟลิปปนส เมียนมาร บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ลาว และสิงคโปร ไดรวมกัน

ศึกษาหาแนวทางในการปรับระบบการกํากับดูแลเคร่ืองสําอางของประเทศสมาชิกใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

เพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนไดมีมติเห็นชอบใน

หลักการที่จะรวมกันพัฒนาแหลงผลิตเคร่ืองสําอางในประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนใหไดมาตรฐานตาม ASEAN 

Cosmetic GMP Guideline รวมทั้งยังเห็นชอบใหประเทศมาเลเซียเปนแกนนําจัดทําราง ASEAN Cosmetic 

GMP Guideline ข้ึน และไดแจงใหประเทศสมาชิกทราบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ กรุงพนมเปญ 

กัมพูชา ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting : AEM) คร้ังที่ 35 

ประเทศไทยไดรวมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามในความตกลงวาดวยการปรับกฎระเบียบดาน

เคร่ืองสําอางใหสอดคลองกับของอาเซียน (Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory 

Scheme) ซึ่งมีผลบังคับใชตามขอตกลง ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจากความรวมมือของประเทศสมาชิก

อาเซียนขางตน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงออกประกาศ เร่ืองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ

วิธีการที่ดีในการผลิตเคร่ืองสําอางของอาเซียน ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ใชแทนระบบ GMP 

เปนการดําเนินการภายใตขอตกลงวาดวยความรวมมือระหวางอาเซียนที่กําหนดใชหลักเกณฑวิธีการผลิตที่

กําหนดใชหลักเกณฑหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดีสําหรับเคร่ืองสําอางใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย กฎระเบียบ ในการควบคุมเคร่ืองสําอางหรือผลิตภัณฑเวชสําอางของ

ตางประเทศที่สําคัญ ไดแก กฎหมายเคร่ืองสําอาง หรือกฎหมาย EU Cosmetics Regulations เปนกฎหมายซึ่ง

ผูผลิต ผูจําหนาย และผูสงออกผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางและสวนประกอบเคร่ืองสําอางไปสหภาพยุโรป จะตอง

ปฏิบัติตาม เชน การปฏิบัติตามกฎระเบียบระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑ การปฏิบัติ

ทางการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ การกําหนดการ

เก็บขอมูลและรายละเอียดของผลิตภัณฑเปนระยะเวลา 10 ป ภายหลังการวางจําหนายผลิตภัณฑรอบสุดทาย 

http://www.technology.in.th/industrial-data/lib/exe/fetch.php?media=cosmetics-industry:agreement-asean-harmonized-cosmetic.pdf
http://www.technology.in.th/industrial-data/lib/exe/fetch.php?media=cosmetics-industry:agreement-asean-harmonized-cosmetic.pdf
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การหามวางจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ทดลองดวยสัตว มีสวนประกอบที่ทดลองดวยสัตว และหามการ

ทดลองผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางหรือสวนประกอบเคร่ืองสําอางดวยสัตว เปนตน3

5 

สําหรับในสวนของประเทศในกลุมอาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC)  กําหนดใหผู

สงออกตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ Gulf Standard เนื่องจากเคร่ืองสําอางเปนสินคาที่ตองสัมผัสกับรางกาย

ผิวหนังโดยตรงเชน วัตถุดิบที่ใชตองปลอดภัยไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช ซ่ึงรวมทั้งสารประกอบที่ใชเปน

สวนผสมของการผลิต ตลอดจนสารเคมี หรือสารสกัดจากธรรมชาติ จึงตองมีขอกําหนด อาทิ ฉลากสินคา ผูไดรับ

อนุญาตนําเขา รายละเอียดชื่อ สวนผสมตางๆ วิธีการใชงานเปนภาษาอารบิก วันหมดอายุ หามใชภาพประกอบที่

ลอแหลม ไมเหมาะสมขัดตอวัฒนธรรม เปนตน 4

6 หรือประชาคมนับถือศาสนาอิสลามในประเทศมุสลิม ไดแก 

สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ประเทศแถบตะวันออกกลาง เปนตน ที่กําหนดใหผลิตภัณฑตองยึดถือ

ความถูกตองและคุณคาตามบัญญัติศาสนาอิสลามอยางเครงครัด ตามมาตรฐานฮาลาล ที่มีองคประกอบสําคัญคือ 

กระบวนการผลิตตั้งแตเร่ิมตนถึงสิ้นสุด ตลอดสายโซการผลิตจะตอง “ฮาลาล” คือถูกตองตามบัญญัติศาสนา

อิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ สวนประกอบ สารปรุง

แตง สารพิษ สิ่งปนเปอนตางๆ เปนตน 

กลาวโดยสรุป หลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจะมีกลไกในการ

สงเสริมอุตสาหกรรมโดยจะเร่ิมจากภาคเอกชนใหการสนับสนุนกันเอง อาทิ ประเทศเกาหลีใต ญี่ปุน และไตหวัน

ที่เล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง และการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมดังกลาวตอระบบ

เศรษฐกิจในภาพรวม อยางไรก็ดี การสงเสริมผูประกอบการจะเนนการใหเงินสนับสนุนหนวยงานที่เกิดจากการ

รวมตัวของผูประกอบการเปนหลัก อาทิ สมาคมของผูประกอบการ เนื่องจากการรวมตัวดังกลาว ผูประกอบการ

ภาคเอกชนจะทําหนาที่ในการตอรอง เสนอแนะนโยบาย และเรียกรองใหรัฐบาลสนับสนุนไดมากกวาการ

ดําเนินการโดยรัฐบาลเปนผูนํา 

3.6 ความรวมมือระหวางประเทศดานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

แนวโนมสําคัญและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ SMEs ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจากความรวมมือ

ระหวางประเทศจะแสดงออกมาในเร่ืองของอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ที่เปนผลจาก

มาตรฐาน กฎระเบียบที่เก่ียวของกับเคร่ืองสําอางของตางประเทศหรือสมาชิกในกลุมประเทศนั้นๆ ที่ไดกําหนด

ข้ึน เนื่องจากเคร่ืองสําอางเปนสิ่งที่ใชกับรางกายมนุษยจึงตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษ นอกจากนี้ผลกระทบ

อาจแสดงในรูปของกําแพงภาษี (Tariff Barrier) ตอประเทศที่เปนภาคีสมาชิกในประชาคมนั้น ซึ่งจะไดสิทธิ

ประโยชนดานภาษีนําเขาระหวางประเทศในประชาคมที่ต่ํากวาประเทศที่อยูนอกกลุม ทั้งนี้ มาตรฐาน 

กฎระเบียบที่เก่ียวของกับเคร่ืองสําอางของตางประเทศที่สําคัญ คือ ASEAN Cosmetic GMP Guideline เพื่อให

สามารถสงสินคาออกไปจําหนายไดทั่วอาเซียน โดยไมตองขอการรับรองจากหนวยงานในประเทศนั้นๆ อีกซึ่งได

จัดทําข้ึนโดยประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ฟลิปปนส เมียนมาร บรูไนดารุสซาลาม 

                                   
5ที่มา : “กระทรวงพาณิชย เตอืนผูสงออกเครื่องสําอางไทยปฏิบัติตามกฎหมายเครือ่งสําอางของสหภาพยุโรป หลังสหภาพยุโรปออกกฎหมายเขมงวด 

หวั่นสงผลกระทบการสงออกเครือ่งสําอางไทยไปยุโรป”, สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, 14 มี.ค.2556 
6ที่มา: “แนวโนมสงออกเครือ่งสําอางผสมสมนุไพรไทย 2013”, mcot.net. [http://kvjunion.com] 
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เวียดนาม มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ลาว และสิงคโปร ไดรวมกันศึกษาหาแนวทางในการปรับระบบการกํากับ

ดูแลเคร่ืองสําอางของประเทศสมาชิกใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (Non-

Tariff Barrier) ระหวางกัน 



4-1  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

บทท่ี 4 

หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 
 

โครงสรางธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางประกอบไปดวยอุตสาหกรรมตนน้าํ 

ไดแก การผลิตวัตถุดบิจากธรรมชาติและวัตถุดิบสังเคราะห อุตสาหกรรมกลางน้าํ ไดแก การผลิตเคร่ืองสําอางที่

เนนวัตถุดิบจากธรรมชาติ และอุตสาหกรรมปลายน้าํ ไดแก การจัดจําหนายและการทาํการตลาดผานทางชอง

ทางการขายตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางตนนํ้า  

อุตสาหกรรมตนน้ําของเคร่ืองสําอางเก่ียวของกับกระบวนการจัดหาและจัดเตรียมวัตถุดิบ การเพาะปลูก

พืชสมุนไพร ที่จะนําไปใชสกัดเปนสารตั้งตนหรือสารประกอบในการทําเคร่ืองสําอาง ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 กลุม

ใหญ คือ  

- กลุมวัตถุดิบที่ไดจากการสังเคราะห (Synthesis base) จากจุลินทรีย สารชีวภาพ เคมีภัณฑอินทรีย

และอนินทรีย 

- กลุมวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ (Natural base) จากพืช สมุนไพร สัตว 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมตนน้ําของเคร่ืองสําอางยังครอบคลุมถึงการวิจัยและพัฒนา การสกัดและการ

สังเคราะหสารตั้งตน การทดสอบในหองปฏิบัติการ และการคนควาตัวยาใหมๆ จนกระทั่งไดวัตถุดิบที่เหมาะสม 

กอนจะนําไปวิเคราะหผลกระทบที่จะไดรับจากการใชยา ซ่ึงจะเปนสวนที่ใชทรัพยากรมนุษยที่มีความรู

ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและมีความชํานาญเฉพาะดาน รวมทั้งยังตองการการลงทุนที่สูงมาก 

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางกลางนํ้า  

อุตสาหกรรมกลางน้ําของเคร่ืองสําอางจะเก่ียวของกับกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในโรงงาน การ

ออกแบบบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอ ไปจนถึงการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง ซึ่ง

ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางจะแบงออกเปน 6 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑที่ใชแตงเสริมความงามหรือแตงหนา 

ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑดูแลเสนผม ผลิตภัณฑที่ใชเพื่ออนามัยในชองปากหรือฟน ผลิตภัณฑที่ใชโกน

หนวด อาบน้ํา และผลิตภัณฑใชดับกลิ่นตัว รวมถึงน้ําหอม0

2

 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ผลิตและจําหนายภายในประเทศไทย สามารถแบงออกเปน 3 กลุม1

3 คือ 

1) กลุมผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศและใชตราของคนไทย ซึ่งสวนใหญเปนเคร่ืองสําอาง

ประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ 

                                   
2ที่มา : The Cosmeceutical Market-Current and Future Outlook in-cosmetics Asia : Oct 2013, RNCOS Business Consultancy Services 
3
 ที่มา : คลังขอมูลอุตสาหกรรมเครือ่งสําอางและเวชสําอาง, สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 

http://www.technology.in.th/industrial-data/doku.php?id=cosmetics-industry:newstart-status 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   4-2 

2) กลุมผูผลิตและจําหนายเคร่ืองสําอางที่ผลิตในประเทศ โดยไดรับลิขสิทธิ์ใชเคร่ืองหมายการคาจาก

บริษัทแมในตางประเทศและมีการผลิตในปริมาณมาก รวมถึงผลิตสินคาหลายชนิดเพื่อใหเกิดการ

ประหยัดตอขนาด สงผลใหสินคาที่ผลิตมีการกําหนดราคาไมแพงมากนัก จึงทําใหไดรับความนิยม

คอนขางสูงจากผูบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะสินคาในกลุมผลิตภัณฑที่ใชกอน ระหวาง หรือหลัง

โกนหนวด ใชอาบน้ํา เชน แชมพู ยาสีฟน ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกาย เปนตน 

3) กลุมผูผลิตและจําหนายเคร่ืองสําอางที่ผลิตในตางประเทศ หรือเปนการนําเขาจากตางประเทศ

โดยตรง โดยเคร่ืองสําอางกลุมนี้เปนกลุมเคร่ืองสําอางที่มีตราสินคาเปนที่รูจักกันดีในวงกวางอีกทั้งยัง

ไดรับความนิยมและเชื่อถือจากผูบริโภคในดานคุณภาพผลิตภัณฑและชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน แตมีราคา

คอนขางแพง ซึ่งสินคาที่ไดรับความนิยมสวนใหญเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางกลุมเพื่อความสวยงาม 

เชน สิ่งปรุงแตงที่ใชแตงหนาหรือบํารุงผิว และน้ําหอม 

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางปลายนํ้า 

อุตสาหกรรมปลายน้ําของเคร่ืองสําอางเก่ียวของกับกระบวนการจัดจําหนายและการตลาด ซึ่งชองทาง

การจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางภายในประเทศมีหลากหลายชองทาง ไดแก  

1) กลุมที่จําหนายโดยการมีหนารานในหางสรรพสินคาซึ่งตองเสียคาใชจายในการเชาพื้นที่และผูผลิต

จะตองจัดหาพนักงานขายที่มีบุคลิกดีมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจและฝกอบรบใหมีความรู

เก่ียวกับผลิตภัณฑชนิดนั้นๆโดยเฉพาะที่เรียกวา B.A. (Beauty Advisor) เพื่อประจําอยูณ จุดขายและ

เปนผูคอยแนะนําและบริการลูกคาโดยภาพรวมกลุมนี้จะเปนกลุมเคร่ืองสําอางและเวชสําอางที่มีราคา

สูงเปนสินคานําเขาจากตางประเทศและมีภาพลักษณที่เปนสากลเนนความเชื่อถือในตัวสินคา 

2) กลุมที่จําหนายโดยการตั้งรานของตนเองโดยเฉพาะ โดยรานคาเหลานี้สวนใหญมักอยูในหางสรรพสินคา

กลุมนี้จะเปนเคร่ืองสําอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่มีราคารองลงมาจากกลุมแรกมีทั้งเคร่ืองสําอาง

และเวชสําอางจากตางประเทศและของไทย 

3) กลุมที่ลูกคาเลือกซื้อเองตามซุปเปอรมารเก็ตเปนชองทางการจําหนายที่เล็ก มุงเนนตลาดระดับลางเปน

หลัก สินคามีราคาไมสูงนัก ผูบริโภคสามารถเลือกเองโดยการอานคุณสมบัติและวิธีการใชจาก 

บรรจุภัณฑ 

4) กลุมที่ใชวิธีขายตรงโดยผานพนักงานขายโดยเคร่ืองสําอางและเวชสําอาง ในกลุมนี้มีภาพลักษณไมสูง

มาก โดยมีทั้งเคร่ืองสําอางและเวชสําอางจากตางประเทศและภายในประเทศ การจัดจาํหนายวิธีนี้เปน

วิธีที่ผูขายสามารถเขาถึงลูกคาอยางใกลชิดทําใหสามารถบริการลูกคาไดอยางเต็มที่โดยไมมีสินคาของ

คูแขงมาเปรียบเทียบ 

ทั้งนี้จากการวิเคราะหหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางตั้งแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา สามารถ

แสดงไดดังรูปที่ 4-1 
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รูปที่ 4-1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

 
ที่มา : สมาคมผูผลิตเคร่ืองสําอางไทย, 2556 (ปรับแตงโดยทีมทีป่รึกษา) 

 

การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material)

• Synthesis base

• Natural base

การวิจัยและพัฒนา (R&D)

• การสกัดและสังเคราะห

• การทดสอบในหองปฏิบัติการ

การผลิต (Production)

• การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

• การบรรจุหีบหอ (packaging)

• การรับรองมาตรฐาน (certificate and standard)

การจําหนายและการตลาด (Distribution and Market)

• Domestic

• Export
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอางและขอคนพบจากการเก็บขอมูล 
 

 ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถในปจจุบันของอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอาง ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะหจะมีทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร รายงานวิชาการ และแฟมประวัติตางๆ ที่ได

จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สํารวจ และการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

กับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมผูประกอบการ และตัวแทนจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยในบทนี้จะแบงรูปแบบการนําเสนอออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง และ (2) ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ 

และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

5.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกนี้ SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ

ของอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน นอกจากนี้ยังวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (ดังตารางที่ 5-1) ตลอดจนผลกระทบที่มศัีกยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาในแตละ

อุตสาหกรรมตอไปการวิเคราะห SWOT มีองคประกอบดังนี้ 

ตารางที่ 5-1 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

(Analysis of Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(Analysis of External Environment) 

1) ประเมินจุดแข็ง (Strengths) 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1) ประเมินโอกาส (Opportunities) 

2) ประเมิน อุปสรรคหรือขอจํากัดอันเกิดจากภาวะ

คุกคาม (Threats) 

• Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนบวก ซึ่ง

ผูประกอบการสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการ

ดําเนินงานภายในที่ผูประกอบการทําไดด ี 

• Weaknesses หรือจุดออน หมายถึง สถานการณภายในของผูประกอบการที่ เปนลบและดอย

ความสามารถซึ่งผูประกอบการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่ผูประกอบการทําไดไมดี  
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• Opportunities หรือโอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานของ

ผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการขององคกร  

• Threats หรืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของผูประกอบการ

ไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอผูประกอบการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weakness) การวิเคราะหพบวามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 

• มีความพรอมในดานบุคลากรวิจัยดานวิทยาศาสตรและบุคลากรทางการแพทยซึ่งมีความรูและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนจํานวนมาก 

• มีความสามารถในการทํานวัตกรรมดานผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง  

จุดออน (Weakness) 

• ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางบางสวนอาศัยกลยุทธของการเปนเคร่ืองสําอาง หลีกเลี่ยงการเปนยาที่จะถูก

ควบคุมกํากับอยางเขมงวด มีการใชสวนผสมใหมๆ อางสรรพคุณของผลิตภัณฑการใหขอมูล

ผลิตภัณฑทั้งเร่ืองของฉลากและโฆษณากาวลวงไปในความเปนยาทําใหผูบริโภคคาดหวังใน

สรรพคุณที่เกินความเปนจริง มองขามหลักความปลอดภัย 

• การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางและเวชสําอางไทยที่ผานมาแมจะมีกิจกรรมและ

ผลงานวิจัยคอนขางมาก แตเปนการวิจัยเฉพาะเร่ืองตามความสนใจของนักวิชาการโดยไมเนนการ

ทําตลาดทําใหผลการวิจัยไมสามารถผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดไดและไมเพิ่มมูลคา

สินคามากนัก 

• ผูประกอบการผลิตเคร่ืองสําอางและเวชสําอางสวนใหญเปนผูผลิตขนาดกลางและเล็กซึ่งยังขาด

ความรูทางดาน กฎ ระเบียบ การขอข้ึนทะเบียนฉลาก และสรรพคุณของ อย. อีกทั้งกฎระเบียบใน

การควบคุมผลิตภัณฑเวชสําอางยังไมชัดเจน 

• ยังขาดองคความรูดานการทําการตลาด และการสรางตราสินคาของผลิตภัณฑ จึงทําใหการเพิ่ม

มูลคาของผลิตภัณฑไมดีเทาที่ควร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Threats) สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 

โอกาส (Opportunities) 

• ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปนวัตถุดิบตนน้ําที่ดีในการผลิต

เคร่ืองสําอาง 
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• กระแสความสนใจในเร่ืองสุขภาพ (Health & Fitness) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่

หันมาสนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน โดยหันมาสนใจในเร่ืองการออกกําลังกาย และคุณคาทาง

โภชนาการของอาหารที่รับประทานผูบริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิง ในทุกๆ ชวงวัยตางใหความสนใจ

และใสใจในการดูแลตัวเอง ทั้งความงามและผิวพรรณ 

• คาใชจายในการรักษาพยาบาลที่สงูข้ึน (High Cost of Health Care) ปจจุบันกระแสความสนใจใน

เร่ืองการปองกันและรักษาสุขภาพใหแข็งแรงนับวาเปนทางเลือกของผูบริโภคยุคใหม เนื่องจากชวย

ประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาลไดเปนอยางมาก  

• กระแสความใสใจในสิ่งแวดลอม (Environmental Concerns) ปจจุบันกระแสความใสใจใน

สิ่งแวดลอมและความตองการอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และปราศจากการปนเปอนของ

สารเคมีกําลังเปนกระแสที่ชี้นําตลาดผลิตภัณฑตางๆ สงผลใหบริษัทผูผลิตอาหารและยาตองหันมา

คนควาวิจัยในการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 

• ทัศนคติการยอมรับตราสินคาเคร่ืองสําอางที่มาจากประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยไมมี

ภาพลักษณที่เปนผูนําดานเคร่ืองสําอาง 

• กฎระเบียบ มาตรการดานสุขภาพและความปลอดภัย และมาตรการดานสิ่งแวดลอม ที่มีแนวโนม

เขมงวดและรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะเปนอุปสรรคทางการคาที่ไมใชมาตรการทางภาษี (Non-tarriff 

barrier) และการอาศัยประโยชนดานภาษีจากการรวมกลุมเปนประชาคม ซึ่งจะสงผลตอตนทุนทั้ง

ทางตรงและทางออมตออุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

5.1.2  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 

 ในการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมในปจจุบันของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจะนําแนวคิดปจจัยกดดัน

ทั้ง 5 (Five forces for competitiveness creation) ซึ่งคิดคนโดย Michael E. Porter (1980) มาประยุกตใช

ในการอธิบายสภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมและคูแขงขัน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการแขงขัน เพื่อนํามาใชใน

การวางแผนกลยุทธและปจจัยที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ โดยแนวคิดปจจัยกดดันทั้ง 5 สามารถจําแนกไดดังนี ้

อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อ 

 ในปจจุบันผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางมีจํานวนมากมายหลายแบรนด ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกมาก มีความ

ภักดีตอตราสินคานอย เพราะการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเคร่ืองสําอางที่ไมหยุดนิ่ง ทําใหผูผลิตตองปรับตัว

ตามกระแสตลาดและความตองการของลูกคา  

อํานาจในการตอรองของซัพพลายเออร 

เนื่องจากตลาดเคร่ืองสําอางมีขนาดใหญ มีผูขายปจจัยการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเปน

จํานวนมาก สามารถสั่งซื้อปจจัยการผลิตสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางไดโดยงายทั้งจากในประเทศและ
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ตางประเทศ ทําใหอํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตมีไมสูงมากนัก มีผลทําใหตนทุนการไดมาซึ่งปจจัย

การผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางต่ําลงดวย 

การคุกคามของผูประกอบการใหม 

ปจจุบันการลงทุนทําแบรนดเคร่ืองสําอางไมไดสูงเหมือนสมัยกอน สามารถทําไดหลายชองทางภายใต

ตนทุนที่จํากัด สังเกตไดจากแบรนดเคร่ืองสําอางที่มีมากมายอยูเต็มตลาด อีกทั้งคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงไป

ใชสินคาอ่ืน (switching cost) ที่สามารถทําไดในทันที ทําใหผูประกอบการสามารถเขาและออกจากอุตสาหกรรม

ไดโดยงาย  

การคุกคามของสินคาทดแทน 

เนื่องจากประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีภูมิปญญาชาวบาน จึงมีวิธีการใชสมุนไพรตามวิถี

แบบโบราณที่สามารถแกปญหาผิวพรรณ ดวยวิธีตามธรรมชาติ และมีผูบริโภคบางกลุมที่ตองการเคร่ืองสําอาง

ที่มาจากธรรมชาติปราศจากสารเคมี ผูบริโภคกลุมนี้จึงเลือกวิธีการใชสมุนไพรตามวิถีแบบโบราณที่สามารถทํา

ใชไดเอง 

การแขงขันทามกลางคูแขงที่มีอยู 

ปจจุบันมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางที่มีมากกวา 2 แสนลานบาท และมีอัตราการเติบโต

สูงข้ึนทุกป ทําใหมีการแขงขันมากมาย แบรนดเคร่ืองสําอางจึงพยายามหาความแตกตางทั้งสารสกัด ลักษณะ

ผลิตภัณฑใหมๆ ออกมาสูตลาดมากข้ึน ทําใหมีการแขงขันสูง แตภายใตการแขงขันที่สูงก็มาพรอมกับกําไรที่สูงข้ึน

ตามไปดวย รวมทั้งความภักดีในตราสินคา ความแตกตางของเคร่ืองสําอางหากแตกตางกันมาก การแขงขันจะยิ่ง

นอยลง ดังนั้น แบรนดเคร่ืองสําอางตางๆ จึงพยายามสรางความแตกตางใหผลิตภัณฑของตนเองอยูเสมอ 

5.2  ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.2.1  สรุปผลการสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

การสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง โดยใช

วิธีการสุมสํารวจแบบปกติ (Normal Random Sampling) จํานวน 150 ราย มีขอคนพบประเด็นสําคัญตางๆ 

ดังนี้ 

• ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของประเทศ พบวา 

ผูประกอบการสวนใหญมีทิศทางการพัฒนาที่ดี และตองการใหภาครัฐใหเงินสนับสนุนดานการวิจัยและ

พัฒนา นอกจากนี้รัฐควรมีการกระตุนใหเกิดการเขาถึงบริการ การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึง

กระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ และควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลางที่ทําหนาที่กําหนดกฎเกณฑ 

มาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานดานเคร่ืองสําอาง รวมทั้งการจัดตั้งหนวยงานกลางในการใหบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service)  
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• ดานการสรางทัศนคติการยอมรับในผลิตภัณฑ พบวา สวนใหญแลวเห็นดวยกับการสรางตราสินคาให

เปนที่ยอมรับ การสงเสริมนโยบายและการใหสิทธิประโยชนทางภาษีเฉพาะกับอุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอาง รวมทั้งควรมีการสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนภายในองคกร 

• ดานความเห็นตอปจจัยความสําเร็จของธุรกิจ SMEs พบวา สวนใหญใหความสําคัญกับแผนธุรกิจและ

การตลาด (Business plan and Marketing) ประเด็นดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT 

and Innovation) และเร่ืองการจัดซ้ือและจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) รวมทั้งโครงสรางตนทุน 

(Cost Structure)  

• ดานศักยภาพของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ไดจากธรรมชาติของไทย ผูประกอบการสวนใหญ มองวามีขีด

ความสามารถสูง โดยใหความสําคัญเร่ืองการจัดซ้ือและการจัดหาวัตถุดิบที่เปนสารประกอบจาก

ธรรมชาติ การสรางกระแสความสนใจในเร่ืองสุขภาพ และการสรางทัศนคติการยอมรับตราสินคา

เคร่ืองสําอางที่มาจากประเทศไทย  

• ประเด็นปญหาหลักที่เก่ียวกับผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางที่ไดจากธรรมชาติ พบวา ปญหาดานกฎระเบียบ 

มาตรฐาน ขอบังคับ มีมากที่สุด รองลงมาคือการวิจัยและพัฒนา จํานวนความรูความเชี่ยวชาญของ

บุคลากร ชองทางการตลาดและประชาสัมพันธ และการขาดหองปฏิบัติการทดสอบและรับรอง

มาตรฐาน 

• ดานการรวมกลุมของผูประกอบการเคร่ืองสําอาง ผูประกอบการสวนใหญเห็นวามีประโยชนหากเปน

การรวมตัวกันของทั้งผูประกอบการรายใหญ รายกลาง และรายเล็ก โดยในปจจุบันการรวมกลุมประสบ

ความสําเร็จอยางมาก ผูประกอบการรายใหญควรเขามาชวยเหลือในเร่ืองการรวมกลุมของ

ผูประกอบการ SMEs และควรเปนผูถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการ SMEs โดยสรุปแลว 

ผูประกอบการเห็นดวยกับนโยบายดานคลัสเตอรของรัฐบาล อยางไรก็ดี ในการรวมกลุมเพื่อเพิ่มอํานาจ

การตอรองดานธุรกิจให SMEs พบวาไมสงผลมากนัก และยังไมเห็นรูปธรรมในการตอรองดานธุรกิจจาก

การรวมตัวกันของ SMEs  

• ดานบุคลากรดานวิจัยและพัฒนา พบวา ผูประกอบการมีความตองการดานบุคลากรที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง หนวยงานใหบริการและหองปฏิบัติการทดสอบดานเคร่ืองสําอาง 

และฐานขอมูลสนับสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในปจจุบัน 

• ดานการเขาถึงบริการ ความชวยเหลือ และการสนับสนุนของภาครัฐของธุรกิจเคร่ืองสําอางในปจจุบัน

พบวา มีการตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการไดเปนอยางดี รวมถึงกฎระเบียบมาตรฐาน 

ขอบังคับดานเคร่ืองสําอางที่มีความชัดเจนและเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ  

5.2.2  สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

 การศึกษานี้ไดจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง โดยมีประเด็นคนพบที่

สําคัญ 3 ประเด็น ดังสรุปไดดังนี้ 

1) ศักยภาพในการแขงขัน และความตองการในการยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบาน ไดแก 

ผูประกอบการ ตลอดจนเกษตรกรที่อยูในชวงตนน้ํายังขาดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางเปน
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ระบบ ภาพลักษณของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางไทยไมชัดเจน เทคโนโลยีที่นํามาใชเปนการนําเขาจาก

ตางประเทศ และขาดการนําเสนอเชิงคุณคาของผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบาน 

2) งานวิจัยที่เหมาะสมและสามารถนํามาใชไดจริง ไดแก ผูประกอบการขนาดเล็ก ไมมีศักยภาพในการ

ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสนิคา เนื่องจากใชงบประมาณสูง งานวิจัยดานผลิตภัณฑ โดยเฉพาะประเด็นดาน

สมุนไพรตางๆ จะถูกพัฒนาจากทางภาครัฐ งานวิจัยคอนขางเปนไปในเชิงการศึกษาคนควา มากกวาจะ

สามารถนําสูการแปรรูปหรือพัฒนาสินคาได และงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑควรมีลักษณะที่สามารถ

แนะนําแนวทางใหแกผูประกอบการอยางเหมาะสม 

3) การสนับสนุนเชิงนโยบาย และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก ขาดนโยบายที่ชัดเจน

ในการสนับสนุนผูประกอบการระยะยาว (Support System) นโยบายสนับสนุนผูประกอบการไม

ชัดเจน มีกฎระเบียบ และลําดับข้ันในการดําเนินการคอนขางมาก ข้ันตอนในการดําเนินงานกับภาครัฐมี

ความยุงยากซับซอน ใชเวลานาน ทําใหผูประกอบการเสียโอกาสทางธุรกิจ และรัฐควรมีการออก

นโยบายสนับสนุนดานสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกผูประกอบการ 

5.2.3  สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สมาคม และองคกรที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางมีสรุป

สาระสําคัญเปนหัวขอดังนี้ 

1) การสนับสนุนดานงานวิจัยที่สามารถนํามาตอยอดไดจริง ไดแก ประเด็นงานวิจัยเปนเชิงการศึกษา ซึ่งมา

จากภาครัฐ หรือหนวยงานดานการศึกษาเปนหลัก แตยังขาดงานวิจัยเชิงพาณิชย 

2) ความสําคัญดานการตลาด และการพัฒนาตราสินคา ไดแก ประเด็นคานิยมของผูบริโภคในประเทศไทย

คอนขางใหความสําคัญกับภาพลักษณของตราสินคามาก ประเด็นการใหองคความรูดานอัตลักษณ

เฉพาะถ่ิน (Characters) และการสรางมูลคาเพิ่มในเร่ืองราว (Story) ของผลิตภัณฑแกผูประกอบการ 

3) การสนับสนุนทิศทางดานนโยบายและการรวมกลุมที่เปนรูปธรรมจากภาครัฐ ไดแก มีการตั้งกลุมความ

รวมมือหลายกลุม แตละกลุมมีทิศทางเปนของตนเอง ประเด็นดานการสนับสนุนผูประกอบการผาน

นโยบายรัฐมีการเปลี่ยนแปลงบอย หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของมีรูปแบบการปฏิบัติงานไมเอ้ือตอการ

เจริญเติบโตของภาคธุรกิจ และการขาดหนวยงานที่มีการบูรณาการทั้งการสนับสนุน และควบคุม 

โดยเฉพาะในเร่ืองของมาตรฐาน 

4) ความสามารถในการผลิตสารตั้งตน ไดแก ประเด็นเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ และมีวัตถุดิบที่

เหมาะแกการเปนสารตั้งตน แตยังไมสามารถวิจัยพัฒนาสูการผลิตไดอยางจริงจัง และการควบคุม

มาตรฐานในการผลิตสารตั้งตนของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางยังไมชัดเจนเทาที่ควร 

5) ความตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการใหคําแนะนํา ไดแก ประเด็นศักยภาพของผลิตภัณฑ แตขาด

ในสวนของทิศทางการดําเนินงานในภาพรวมของกลุมอุตสาหกรรม และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมีจํานวน

มาก แตยังขาดการรวมกลุมที่ชัดเจน 
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6) การสนับสนุนในดานการเงิน นวัตกรรม และการตลาด ไดแก ประเด็นดานนวัตกรรมการผลิตสินคา

รูปแบบใหมที่ตองใชงบประมาณการลงทุนสูง ประเด็นเร่ืองการลงทุนขยายตลาดสําหรับผูประกอบการ

รายเล็กถือเปนตนทุนที่คอนขางสูง และการขาดหองปฏิบัติการเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนผูประกอบการ

ในแงของการวิจัยสารสกัด และวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิต 
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บทท่ี 6 

กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี (Best Practice) จากในและตางประเทศ 

 
Best  Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ กลาวถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ ซึ่งเปนผลมาจากการนํา

ความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้นเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง0

4 กลาวไดอีกนัยหนึ่ง

วาเปนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ หรือวิธีปฏิบัติที่นําองคกรไปสูความเปนเลิศและ

บรรลุจุดมุงหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจะเปนกระบวนการไมใชกิจกรรม

หรือโครงการ แตจะประกอบดวยสวนตางๆ หรือเร่ืองที่รวมอยูในการปฏิบัติที่เปนเลิศ และจะตองสนับสนุนตอ

กระบวนการและการดําเนินงานขององคกร โดยวิธีปฏิบัตินั้นตองสามารถบอกไดวาเกิดจากปจจัยใดเปนวิธีปฏิบัติ

ที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

ในการศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาตนแบบที่ดี (Best Practice) จําเปนตองกําหนด

แนวทางหรือกรอบการคัดเลือก (Criteria) บริษัทที่นํามาใชเปนกรณีศึกษา เพือเปนตนแบบสําหรับการถอด

บทเรียนหาปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อเปนแนวทางสําหรับการสนับสนุนและสงเสริมการ

พัฒนาเพื่อยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง โดยทีมที่ปรึกษาไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกบริษัท

ตนแบบที่ดี ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation) บริษัทที่มีการประยุกตใชคอมพิวเตอร

และอุปกรณโทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดดําเนินการขอมูลในองคกร จะชวยลด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรลงและชวยวิเคราะหเนื้อหางานที่มีความซับซอนและใชเวลา

มากได นอกจากนี้  บริษัทที่มีการคิดคนนวัตกรรมเปนของตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ ไมวาการเปลี่ยนนั้นจะเปนการเปลี่ยนอยางถอน

รากถอนโคน หรือการพัฒนาตอยอด จะสงตอการพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต

ขององคกรใหเพิ่มมากข้ึน 1

5 โดยกิจการที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับองคกรและมีการ

พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง จะสงผลใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขันและเติบโตได

อยางยัง่ยืนในระยะยาว 

- การจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ (Raw material) การจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหา 

(Supply) เปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมากของกิจกรรมโลจิสติก เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุสวนประกอบ 

ของใช และบริการที่จําเปนในการสรางผลิตภัณฑและใหบริการ กิจการที่มีการจัดซื้อและการจัดหา

วัตถุดิบจากในประเทศมากกวาที่จะนําเขาจากตางประเทศ จะไดเปรียบในเร่ืองของตนทุนการ

ขนสงและคุณภาพของวัตถุดิบ หรืออาจกลาวไดวา กิจการที่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาไมเกิน

                                   
4 บูรชัย  ศิริมหาสาคร สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จดหมายขาว KM ปที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจาํวันที่ 24 

พฤศจิกายน,2548 
5 Wikipedia.org. 2559. นวัตกรรม แหลงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/A1, 9 พฤษภาคม 2559 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   6-2 

กวาคูแขงขัน และทําการแสงหาสิ่งที่มีคุณคาที่ดีกวาในราคาที่ตองจายไป จะสงผลตอตนทุนในการ

ดําเนินการและรักษาฐานะการแขงขันใหกับบริษัท2

6  

- โครงสรางตนทุน (Cost Structure) โครงสรางตนทุนเปนบทสรุปของคาใชจายทั้งหมดที่เกิดข้ึนใน

การดําเนินธุรกิจ โดยหมายรวมถึงตนทุนทั้งหมดที่จะเกิดข้ึนในการดําเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่

บริษัทกําหนด เชน ตนทุนการผลิต ตนทุนในการสรางคุณคาสินคา/บริการ ตนทุนในการรักษา

ลูกคา ตนทุนดานทรัพยากร ตนทุนในการใหบริการ เปนตน 3

7 กิจการที่มีการบริหารตนทุนไดดี 

(Cost Management) โดยตัดทอนสวนที่ไมจําเปนออกไป จะเปนตัวชี้วัดและบงบอกไดวาธุรกิจนัน้

จะมีโอกาสอยูรอดไดนานหรือไม 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) ทั้งในดานนโยบายและมาตรการสงเสริมจาก

ภาครัฐ และการใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกของภาครัฐ การเขารวมโครงการหรือขอรับ

การสนับสนุนของบริษัทเอกชน ซึ่งอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐจะไดรับ

สิทธิประโยชนหรือมีขอไดเปรียบในแงของตนทุนการดําเนินงาน องคความรู ตลอดจนศักยภาพใน

การแขงขันมากกวาอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- แผนธุรกิจและการตลาด (Business Plan and Marketing) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับ

กิจการที่แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติในการลงทุนประกอบการตั้งแตจะผลิตสินคาและ

บริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไร ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร มีเปาหมายทาง

การตลาดและกลุมลูกคาอยางไร เพื่อใหเกิดเปนสินคาและบริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจ

อยางไรจึงจะอยูรอด4

8 ซึ่งกิจการที่มีแผนธุรกิจและการตลาดที่ดีจะทําใหผูประกอบการรูจุดออน จุด

แข็งในธุรกิจ รวมทั้งรูและเขาใจรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจ เปาหมายทางการตลาด รวมทั้งหา

โอกาสพัฒนาธุรกิจไดในอนาคต ทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 

สงผลใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามเปาหมายที่กําหนด 

ในการศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาตนแบบที่ดี (Best Practice) ทีมที่ปรึกษาทําการ

คัดเลือกบริษัทที่นํามาใชเปนกรณีศึกษาทั้งในประเทศและจากตางประเทศ โดยคัดเลือกจากกิจการขนาดใหญที่

ประสบความสําเร็จจาก SMEs เพื่อเปนตนแบบสําหรับการถอดบทเรียนหาปจจัยแหงความสําเร็จและใชเปน

แนวทางสําหรับการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในอนาคต 

โดยในรายงานการศึกษานี้คัดเลือก บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด เปนกรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากในประเทศ 

และเลือก บริษัท Skinfood จํากัด สําหรับกรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากตางประเทศ 

                                   
6  สภาอุตสาหกรรม. เอกสารประกอบการบรรยาย “Purchasing : Logistics for SMEs”. แหลงที่มา : http://management. 

payap.ac.th/MG434/PPTSection5.PDF, 9 พฤษภาคม 2559 
7 สํานักประสานดานการตางประเทศ. การกําหนดกลยุทธธุรกิจดวย The business model Canvas. แหลงที่มา: 

http://www.sme.go.th/th/images/data/IA/download/A2BusinessModelCanvas.pdf, 9 พฤษภาคม 2559 
8 รัชกฤช คลองพยาบาล. แผนธุรกจิกับ SMEs ตอนแผนธุรกิจคืออะไร. แหลงทีม่า : http://www.sme.go.th/SiteCollection 

Documents/aticle03.pdf, 9 พฤษภาคม 2559   
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6.1 กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากในประเทศ 

บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด 

บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด กอตั้งข้ึนในป 2491 โดยคุณพงษ หาญอุตสาหะ ไดดําเนินธุรกิจทางดาน

เวชภัณฑ เคมีภัณฑ และเคร่ืองสําอาง อยางตอเนื่องยาวนาน และในป 2549 คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ซึ่งทายาท

รุนที่ 3 ก็ไดเขามาทําหนาที่บริหารตอจนถึงปจจุบัน โดยทางบริษัทไดมีธุรกิจหลักอยู 3 ธุรกิจดังนี้ 

- นําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑและวัตถุดิบสําหรับเวชภัณฑ ภายใตเคร่ืองหมายการคา 

“Srichand Professional” บริษัทไดรับความไววางใจจากบริษัทผูผลิตชั้นนําของโลก ทั้งจากใน

ยุโรปและเอเชีย ใหเปนผูนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑ สารเคมีตั้งตนและวัตถุดิบสําหรับ

เวชภัณฑจากทั่วโลก เพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศ ทั้งองคกร

ภาครัฐและเอกชน โดยใชความชํานาญในการสรรหาวัตถุดิบชั้นดีจากแหลงผลิตคุณภาพสูง 

- ยาแผนโบราณ ภายใตเคร่ืองหมายการคา “ตรามงกุฏ” เพื่อเปนการสานตอองคความรูทางสมุนไพร 

และความอุดสมบูรณของสมุนไพรในประเทศ ทางบริษัทจึงไดเปดตัวธุรกิจใหมซึ่งก็คือ ยาแผน

โบราณ ภายใตเคร่ืองหมายการคา ศรีจันทรโอสถ เพื่อตอบสนองตอผูบริโภคที่มีความพิถีพิถันใน

การเลือกใชยาที่มีความปลอดภัยและใหผลดีในการรักษา ซึ่งในโลกปจจุบันผูคนตางเร่ิมตระหนักถึง

ความสําคัญในเร่ืองนี้ 

- เคร่ืองสําอาง ภายใตเคร่ืองหมายการคา “ศรีจันทร” อาศัยองคความรูในการดูแลผิวคนไทยที่เพาะ

บมมายาวนานกวา 60 ป ในการผลิตเคร่ืองสําอางที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและยังคงความเปนไทยไว

ไดอยางชัดเจน ผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตอบโจทยผูบริโภคอยางแทจริง

ทั้งในประเทศและตางประเทศ และผลักดันใหเคร่ืองสําอางไทยสามารถแขงขันไดทัดเทียม

เคร่ืองสําอางจากตางประเทศ โดยมีสินคาที่เปนที่รูจักคือ ผงหอมศรีจันทร และแปงฝุนควบคุม

ความมันศรีจนัทร และแปงเด็กศรีจันทรเบบี้ 

- เคร่ืองสําอางศรีจันทรเนนวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเปนองคประกอบของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

โดยผลิตภัณฑจะใชวัตถุดิบที่คงความเปนเอกลักษณของไทย เชน สมุนไพรไทย และพืชพันธุที่หาได

จากประเทศไทยเปนหลัก 

ความสําเร็จอยางมากของศรีจันทรเกิดข้ึนจากการรีแบรนดธุรกิจใหมของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ทายาท

รุนที่ 3 ทั้งดานผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ การตลาด ที่พลิกโฉมใหผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางศรีจันทรกลับมาเปนที่รูจัก

และผลักดันใหเคร่ืองสําอางไทยสามารถแขงขันไดทัดเทียมเคร่ืองสําอางจากตางประเทศ จากการทุมงบวิจัยและ

พัฒนาเพื่อปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑโดยผสานกับนาโนเทคโนโลยี แตยังคงความเปนเอกลักษณและความเปนไทย

จากการใชสมุนไพรไทยและวัตถุดิบคุณภาพซึ่งเปนสูตรลับเฉพาะที่ผานการบมเพาะมายาวนานกวา 60 ป ภายใต

แนวคิด “Brand legend becomes a beauty” ที่ไมใชเพียงแค “สวย” จากภายนอกแตยังดีจากภายในดวย 

เนื่องจากผลิตภัณฑศรีจันทรมีสวนผสมของสมุนไพรที่เชื่อมโยงไดกับความสวยภายใน เปนผลใหผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางของบริษัทกลับมาเปนที่นิยมและประสบความสําเร็จดวยอัตราการเติบโตของรายไดที่รวดเร็ว 

นอกจากนี้ทางบริษัทยังไดปรับแผนการตลาดใหมเปนการตลาดเชิงรุกที่เนนการจําหนายผานธุรกิจคา

ปลีกสมัยใหม (modern trade) คิดเปนรอยละ 90 ของยอดจําหนายทั้งหมด และการจัดกิจกรรมโปรโมทสินคา
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ผานการแจกสินคาใหทดลองใชฟรี เพื่อเจาะกลุมลูกคาใหมที่ยังไมเคยใชสินคาใหหันมาสนใจผลิตภัณฑของบริษัท

เพิ่มมากข้ึนดวย 

การวิเคราะหตามเกณฑในการคัดเลือกบริษัทตนแบบที่ดี 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation)  

ภายหลังการเขามาบริหารงานของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ทายาทรุนที่ 3 ไดตัดสินใจพลิกโฉมธุรกิจ

ใหมทั้งหมดโดยการพัฒนาระบบงานใหกาวทันตามยุคสมัย ทดแทนการบริหารงานแบบเดิมที่ไมพึ่งพาแมแต

คอมพิวเตอร เอกสารทุกอยางเขียนดวยมือ เปลี่ยนเปนการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาควบคุมในเร่ืองของสต็อก

สินคา บัญชี และการซื้อขายทั้งหมด เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว แมนยํา ตรวจสอบได และไดสรางทีมงานที่

รับผิดชอบข้ึนมาใหมแตไมทิ้งพนักงานรุนบุกเบิก ตลอดจนการพัฒนาภาพลักษณผลิตภัณฑ (rebranding) โดยได

ทําการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ การวิจัยตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

การจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) 

จุดเดนของผลิตภัณฑศรีจันทร คือ ที่มาของสวนประกอบที่ใชในผลิตภัณฑที่มุงเนนวัตถุดิบคุณภาพและ

การใชสมุนไพรไทยเปนสวนผสมในผลิตภัณฑแปงฝุนศรีจันทรที่สามารถควบคุมความมันบนใบหนาไดดี โดย

บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบทั้งที่มาจากในประเทศและนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ ซึ่งบริษัทไดเปรียบจากการ

เปนผูนําเขาและจัดจําหนายเคมีภัณฑ สารเคมีตั้งตนและวัตถุดิบสําหรับเวชภัณฑจากบริษัทผูผลิตชั้นนําของโลก 

ทําใหมีขอไดเปรียบในเร่ืองของตนทุนการจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ อีกทั้งยังชวยใหเกษตรกรในประเทศมี

รายไดเพิ่มข้ึนจากการแปรรูปสมุนไพรทานาคาที่เปนสวนผสมในผลิตภัณฑ 

โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

ภายหลังการเขามาบริหารงานของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ไดมีการลงทุนปรับเปลี่ยนโครงสรางกิจการ

ใหมทั้งหมด เพื่อพัฒนาระบบงานใหกาวทันตามยุคสมัย มีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาควบคุมระบบงาน

ภายใน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว แมนยํา ตรวจสอบได มีสวนชวยใหกิจการสามารถควบคุมตนทุนการดําเนินงาน

ไดดีข้ึน นอกจากนี้ ในสวนของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณผลิตภัณฑ ทางบริษัทก็สามารถบริหารตนทุนไดเปน

อยางดี โดยลงทุนเฉพาะสวนที่สําคัญแบบเปนข้ันเปนตอนไมลงทุนเกินตัว มีที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชนที่

เชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนาํ เชน การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ การวิจัยตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

รวมถึงการโฆษณา และชองทางการจัดจําหนาย เปนตน  

การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) 

บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด ไดรวมมือกับหนวยงานวิจัยของภาครัฐ คือ ศูนยนาโนเทคโนโลยีของ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑผงหอมศรีจันทรใหมี

ความหลากหลาย เชน ครีมกันแดด แปงฝุน เปนตน จากเดิมที่มีผงหอมละลายน้ําเพียงอยางเดียว ซึ่งการใช

บริการหนวยงานวิจัยของภาครัฐ ทําใหสามารถลดคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา และบุคลากรวิจัยดวยตนเอง 

นอกจากนี้ งบประมาณวจิัยที่ลงทุนไปยังสามารถนําไปหักภาษีไดรอยละ 200 
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แผนธุรกิจและการตลาด (Business Plan and Marketing) 

บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด ไดปรับโครงสรางธุรกิจและแผนธุรกิจใหมในสวนของระบบงานภายใน

จากการบริหารงานระบบเกาแกเปนการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาแทนที่ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว แมนยํา 

ตรวจสอบได และไดแยกสวนงานออกเปนแผนกที่ชัดเจน สรางทีมงานที่รับผิดชอบข้ึนมาใหมแตไมทิ้งพนักงานรุน

บุกเบิก นอกจากนี้ ในสวนการพัฒนาภาพลักษณผลิตภัณฑ (Rebranding) ไดทําการปรับภาพลักษณของสินคา 

โดยการทํากระบวนการตรวจสอบแบรนด (Brand Audit) เพื่อหาแกนแทของแบรนด (Brand Essence) ผงหอม

ศรีจัทนรที่จะสงออกไปหาผูบริโภค กอนทําการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและการออกแบบสรางสรรค โดยจางบริษัท

ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญดานการวิจัยตลาด การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ รวมถึงการรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาผลติภัณฑเคร่ืองสําอาง ตลอดจนการทําภาพยนตรโฆษณา และการปรับชองทางการ

ขายสินคาไปยังธุรกิจคาปลีกสมัยใหม รานขายเคร่ืองสําอาง และรานคาสะดวกซื้อ  

 

6.2 กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากตางประเทศ 

Skinfood  

Skinfood ถูกตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1957 โดยกลุมนักธุรกิจในประเทศเกาหลี แตไมไดพัฒนาในเชิงการคา 

จนถึงป ค.ศ. 2004 จึงไดเปดเปนรานคาขายเคร่ืองสําอาง Skinfood โดยบริษัท Manufacturer I Pires ในแขวง

เมียงดง ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต โดยเร่ิมตนเปนธุรกิจดานผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูหญิง Skinfood นับได

วาเปนตราสินคาที่มีความโดดเดนของบริษัท Manufacturer I Pires ซึ่งเปน 1 ใน 2 บริษัทยักษใหญใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเกาหลีใต ซึ่งเปนบริษัทเคร่ืองสําอางที่มีอัตราการเติบโตเร็วเปนอันดับตนๆ และมีผูใช

มากเปนอันดับตนๆ ในประเทศเกาหลใีต จากนั้นก็ไดขยายสาขาออกไปยังจุดตางๆ อยางกวางขวาง 

ความสําเร็จที่ไดรับความเชื่อใจจากผูใชในผลิตภัณฑ Skinfood คือ ที่มาของสวนประกอบที่ใชใน

ผลิตภัณฑซึ่งใชสวนประกอบจากพืช โดยสารสกัดที่ไดจะไมมีสี และไมใชสารกันเสีย และดวยสารตั้งตนของ

ผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาตินี้เอง จึงทําให Skinfood เปนเคร่ืองสําอางที่ผูคนนิยมเลือกใชและประสบ

ความสําเร็จดวยอัตราการเติบโตของรายไดที่รวดเร็วภายใตแนวคิด “อาหารผิว หรือ Delicious cosmetics for 

skin” 

Skinfood ไดเปดสาขานอกประเทศเกาหลีใต เปนคร้ังแรก ในเดือนเมษายน 2005 ที่ประเทศใตหวัน 

และในเดือนกันยายน 2005 ที่ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปนปรากฏการณของผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางของเอเชีย ที่

สามารถยืนหยัดในระดับนานาชาติได หลังจากปลาย ป 2005 เปนตนมา ก็ไดทําการเปดการสาขา จําหนายใน

ประเทศสิงคโปร ไทย ญี่ปุน ฮองกง และอินโดนีเซีย ตามลําดับ  

การวิเคราะหตามเกณฑในการคัดเลือกบริษัทตนแบบที่ด ี

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation)  

ผลิตภัณฑ Skinfood เนนการทําวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเสาะหาสวนประกอบจาก

อาหารทีไ่ดจากพืชพรรณ และผลไมตางๆ ในธรรมชาติที่จะนํามาทําเปนสารสกัดเพื่อเปนสวนผสมหลักในตัวสนิคา 

เพื่อพัฒนาเปนเคร่ืองสําอางสําหรับบํารุงผิวหนาและผิวพรรณที่ตอบสนองความตองการของลูกคาทุกเพศทุกวัย 
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การจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) 

จุดเดนผลิตภัณฑ Skinfood ก็คือ ที่มาของสวนประกอบที่ใชในผลิตภัณฑ ซึ่งใชสวนประกอบจากอาหาร

ที่ไดจากธรรมชาติและนํามาทําเปนสารสกัดเพื่อเปนสวนผสมหลักในตัวสินคา ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะมาจาก

พืช และผลไมตางๆ เชน แอปเปล อโวคาโด มันฝร่ัง โสม ชาเขียว เปนตน ดวยสารตั้งตนของผลิตภัณฑที่มาจาก

ธรรมชาตินี้เองและไมใชสารกันเสีย จึงทําให Skinfood เปนเคร่ืองสําอางที่ผูคนนิยมเลือกใช 

โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

Skinfood เปนแบรนดสินคาใหมของบริษัท Manufacturer I Pires ที่มีผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง Pires ที่

เปนที่รูจักและนิยมในเกาหลีใตมากอนหนา ทําให skinfood ไดอานิสงคจาก Pires เพราะเปนผลิตภัณฑจาก

บริษัทเดียวกับ ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพไดในระดับหนึ่ง และสามารถแบงปนทรัพยากร (share resources) 

รวมกันได จากการมีโรงงานผลิตเปนของตนเอง ทาํใหลดตนทุนในการดําเนินงานบางสวนลงได 

การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) 

อุตสาหกรรมความงามนับเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สรางชื่อเสียงและรายไดใหกับประเทศเกาหลีใต

อยางมาก อีกทั้งกระแสความนิยมในเกาหลี (K-Pop) และกระแสรักสุขภาพที่กําลังมาแรง ทําใหรัฐบาลประเทศ

เกาหลีใตไดมีมาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมบริษัทในอุตสาหกรรมความงามใหขยายไปยังตางประเทศ และ

ประกาศใหอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเปนหนึ่งใน 13 Flagships ที่รัฐบาลจะใหการสงเสริม 

แผนธุรกิจและการตลาด (Business Plan and Marketing) 

ลักษณะแผนการตลาดของ skinfood จะเนนการทําโปรโมชั่นหนารานเปนหลัก ไมมีนโยบายลดราคา

สินคา แตจะใหเปน Welcome Gift หรือ Birthday Coupon แทน โดยการขยายตลาดตางประเทศจะเปนการ

ขายสิทธิ์ในการเปนตัวแทนจําหนายใหกับแตละประเทศ โดยวางจําหนายตามรานคาที่ทางบริษัทจัดตั้งข้ึนใน

ลักษณะ Single Brand ที่เปน Stand Alone Shop และวางตําแหนงทางการตลาดเปนสินคาที่มีราคาไมสูงมาก

นัก แตมีภาพลักษณตราสินคาที่ดูมีระดับกวาแบรนดเคร่ืองสําอางจากเกาหลีดวยกัน เชน THE FACE SHOP และ 

MISSHA สําหรับกลุมเปาหมายจะเนนกลุมลูกคาที่กวางตั้งแตสาววัยแรกรุนจนถึงวัย 50 ดวยราคาที่ไมสูงมากนัก 

จากกรณีศึกษาตนแบบทั้งในประเทศและตางประเทศจะเห็นไดวาสิ่งที่ทําใหธุรกิจทั้งสองประสบ

ความสําเร็จอยางมาก คือ ความกลาที่จะแตกตางดวยการนําเสนอสินคาหรือบริการที่โดดเดนเปนเอกลักษณ 

สามารถมอบคุณคาใหแกกลุมเปาหมายไดมากกวาสินคาหรือบริการของคูแขง ความกลาที่จะพัฒนาสินคาหรือ

บริการที่ไมเหมือนใคร ทําใหผูซื้อเกิดความตองการซื้อสินคาและบริการนั้น ตลอดจนการเปดรับสิ่งใหมๆ และ

พัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง หมั่นเรียนรูพฤติกรรมของผูบริโภคและปรับตัวตลอดเวลา และพัฒนาผลิตภัณฑที่

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา สรางคุณคาใหกับสินคาหรือบริการ และที่สําคัญคือตองมองหาตลาดใหมที่มี

อนาคตกวาหากตลาดเกาคอนขางอ่ิมตัวแลว รวมถึงการสรางชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายจึงจะทําใหสินคาหรือบริการนั้น “ขาย” ไดจริง 
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บทท่ี 7 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 
 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในบทที่ผานมา จะนํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

ยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธทางเลือกในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอรางวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Missions) และประเด็น

ยุทธศาสตร อันประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธ

ทางเลือก ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธดังกลาวจะใชการวิเคราะห TOWS Matrix โดยการจบัคูปจจัย

ภายนอกและปจจัยภายในเปนเกณฑวิเคราะห คือ จับคูความสัมพันธ จุดแข็งและโอกาส (S-O) จุดออนและ

โอกาส (W-O) จุดแข็งและอุปสรรค (S-T) และจุดออนและและอุปสรรค (W-T) เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามที่แสดงใน รูปที่ 7-1 

 

รูปที่ 7-1 การวิเคราะห TOWS เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยทุธทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559 

W+O = Offset approach

กลยุทธพลิกฟนสถานการณใชใน

การแกไขจุดออนเพ่ือใชโอกาสท่ีมี

อยูในองคกร

S+O = Matching approach

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือใชจุดแข็งเปด

โอกาสใหมทําการตลาด

W+T = Mitigation approach

กลยุทธตัดทอนแกวิกฤติ เพ่ือหาทาง

แกไขจุดออน และเลี่ยงภาวะคุกคาม

ท่ีบดบังวิสัยทัศนขององคกร

S+T = Covering approach

กลยุทธรักษาเสถียรภาพ เปนการ

อาศัยจุดแข็งเพ่ือตานและตรึง

ภาวะคุกคามท่ีมีตอองคกร

S W 

O 
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7.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

จากขอมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งขอมูลเฉพาะแตละดานตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กําลัง

เผชิญอยูและที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ไดมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคประกอบภายในและ

องคประกอบภายนอกและกําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ภายใตการจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 7-1 การวิเคราะหสถานการณแวดลอม (SWOT Analysis) อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในภาพรวม 

จุดแข็ง )Strength) จุดออน (Weakness) 

S-1 บุคลากรวิจยัดานวิทยาศาสตรและบุคลากรซึ่งมี

ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางเปนจํานวนมาก 

S-2 ประเทศไทยมีวัตถุดิบ สมุนไพร สารตั้งตนเชิง

เกษตรกรรมท่ีมีคณุภาพดี และมีสรรพคณุแตกตาง

จากประเทศอ่ืนๆ  

W-1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเครือ่งสําอางและเวช

สําอางไทยท่ีผานมาแมจะมีกิจกรรมและผลงานวิจยั

คอนขางมาก แตเปนการวิจยัเฉพาะเรื่องตามความ

สนใจของนักวิชาการโดยไมเนนการทําตลาดทําให

ผลการวิจัยไมสามารถผลติเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของตลาดไดและไมเพ่ิมมลูคาสินคามากนัก 

W-2 ผูประกอบการผลิตเครื่องสําอางและเวชสําอางสวน

ใหญเปนผูผลติขนาดกลางและเล็กซึ่งยังขาดความรู

ทางดาน กฎ ระเบียบ การขอข้ึนทะเบียนฉลาก 

W-3 ไมสามารถผลติสารตั้งตนของการผลิตเครื่องสาํอาง

ภายในประเทศได 

W-4 ผูประกอบการรายเล็กประสบปญหาดานมาตรฐาน 

ท่ียังไมผานการรับรองเปนจํานวนมาก 

W-5 ผูประกอบการขาดกระบวนการสือ่สาร และการ

กําหนดทิศทางดานการตลาด 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O-1 กระแสความสนใจในเรื่องสุขภาพ 

(Health&Fitness) การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม

ของผูบริโภคท่ีหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากข้ึน 

ผูบริโภคตางใหความสนใจและใสใจในการดูแล

ตัวเอง ท้ังดานอาหาร ความงามและผิวพรรณ 

O-2 กระแสความใสใจในสิ่งแวดลอม (Environmental 

Concerns) ปจจุบันกระแสความใสใจใน

สิ่งแวดลอมและความตองการอาหารท่ีผลติจาก

T-1 ทัศนคติการยอมรับตราสินคาเครือ่งสําอางท่ีมาจาก

ประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยไมมภีาพลักษณ

ท่ีเปนผูนําดานเครื่องสาํอาง 

T-2 กฎระเบียบ มาตรการดานสุขภาพและความ

ปลอดภัย และมาตรการดานสิ่งแวดลอม ท่ีมี

แนวโนมเขมงวดและรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเปน

อุปสรรคทางการคาของผูประกอบการ 
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7-3  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

วัตถุดิบธรรมชาติ และปราศจากการปนเปอนของ

สารเคม ี

O-3 ทองถ่ินตางๆ ของประเทศไทยลวนมีอัตลักษณ

เฉพาะถ่ิน (Characters) และสามารถนําไปสูการ

สรางมลูคาเพ่ิมในเรื่องราว (Story) ของผลิตภณัฑ

ได 

T-3 กลุมทุนจากตางประเทศท่ีเขามาลงทุนผลิตวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเพ่ือนําไปแปรรูป สกัดเปนสารตั้งตน

ในการผลติเครือ่งสําอาง 

ที่มา: คณะผูวิจัย, 2559. 

7.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนายอมประเภทอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-Based 

Industry) โดยจากการวิเคราะห TOWS Matrix มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 5 ประเด็น และนําไปเปนฐานในการกําหนดเปนกลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

โดยพิจารณาตามกรอบ TOWS Matrix ซึ่งผลการกําหนดแนวทางกลยุทธ/แผนงานของแตละยุทธศาสตรไดสรุป

ไว ตารางที ่7-2 

ตารางที่ 7-2 ยุทธศาสตรและกลยุทธ/มาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

ยุทธศาสตร กลยุทธ / มาตรการ 

SO-1 ยุทธศาสตรการเปนศูนยพฒันาธุรกิจ

เคร่ืองสําอางที่เปนเลิศ (Cosmetic Intelligence 

Center) 

1. ยกระดับการดําเนินงานในมติิของหนวยงาน

ภาครัฐในแงการเปนคูคิดใหแกภาคธุรกิจ 

ST-1 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตราสินคาเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Brand Management) 

1. สนับสนุนผูประกอบการใหเกิดการตอยอดทาง

ธุรกิจเคร่ืองสําอางผานกระบวนการบริหารตราสินคา 

WO-1 ยุทธศาสตรการเปนศูนยบมเพาะพฒันาและ

สรางสรรคนวัตกรรม (Cosmetic Incubator & 

Innovation Center) 

1. ตอยอดงานวิจัยเชิงการศึกษาสูการคา 

2. คัดสรรทิศทางสินคาเชิงนวัตกรรมของกลุม

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

WO-2 ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาฐานขอมูล

อัจฉริยะในระดับประเทศ และอาเซียน (Cosmetic 

Information Intelligence Center) 

1. สงเสริมผูประกอบการดานฐานขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. บูรณาการฐานขอมูลภายในประเทศ และกาวสู

การเปนศูนยรวมฐานขอมูลอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง

ในระดับอาเซียน 

WT-1 ยุทธศาสตรสรางสรรคเครือขายและพัฒนา

ชองทางความรวมมือ (Cosmetic Networking & 

Co-Creations) 

1. สรางเครือขายรวมกันพัฒนาความเขาใจดาน

กฎระเบียบใหเอ้ือตอการสนับสนุนผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   7-4 

ยุทธศาสตร กลยุทธ / มาตรการ 

2. ประสานความรวมมือเชิงวิจยัและพัฒนาในกลุม

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางทั้งในและตางประเทศ 

3. เตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการดานการ

พัฒนามาตรฐานการผลิต และการรับรองตางๆ 

 

7.3 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจเคร่ืองสําอาง ได

กําหนดนิยามของวิสัยทัศนและพันธกิจไวดังนี้  

วิสัยทัศน (Vision) ดานการพัฒนาวิสาหกิจเคร่ืองสําอาง  

“พัฒนาผูประกอบการเคร่ืองสําอางขนาดกลางและขนาดยอมบนพื้นฐานของขอมูล และการสนับสนุน

เชิงนวัตกรรม ใหมีศักยภาพในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  

พันธกิจ (Missions) ดานการพัฒนาวิสาหกิจเคร่ืองสําอาง  

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานเคร่ืองสําอางที่อยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหมีทักษะที่สูงและตอบสนองความตองการของผูบริโภค   

2. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานเคร่ืองสําอาง เพื่อสรางความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญตอ

การตัดสินใจเชิงธุรกิจของผูประกอบการ  

3. บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ 

4. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรม

ภายในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง   

5. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหแกผูประกอบการเคร่ืองสําอาง 

7.4  วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการในธุรกิจเคร่ืองสําอาง

อยางเปนระบบ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในกลุมธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

7.5  เปาหมาย 

1. กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางมีศักยภาพในการแขงขัน

ระดับประเทศและนานาชาต ิ

2. เกิดกระบวนการความรวมมืออยางเปนระบบระหวางผูประกอบการและหนวยงานจากภาครัฐ
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วัตถุประสงค 

พัฒนาผูประกอบการเคร่ืองสําอางขนาดกลางและขนาดยอมบนพื้นฐานของขอมลู และการสนับสนุนเชิงนวัตกรรม ใหมศัีกยภาพในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานเครื่องสําอางทีอ่ยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมทีกัษะที่สูงและตอบสนองความตองการของผูบริโภค   

2. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานเครือ่งสําอาง เพ่ือสรางความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผูประกอบการ  

3. บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกดิกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ 

4. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทนุ เพ่ือชวยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรมภายในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

5. สงเสรมิใหเกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหแกผูประกอบการเครือ่งสําอาง 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการในธรุกิจเครือ่งสําอางอยางเปนระบบ    2. เพ่ือเปนแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธรุกิจเครื่องสําอาง 

การเปนศูนยพัฒนาธุรกิจเคร่ืองสําอางที่

เปนเลิศ (Cosmetic Intelligence 

Center) 

การบริหารจัดการตราสินคาเชิงยุทธศาสตร 

(Strategic Brand Management) 

การเปนศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรค

นวัตกรรม (Cosmetic Incubator & 

Innovation Center) 

การบริหารและพัฒนาฐานขอมูลอัจฉริยะ

ในระดับประเทศ และอาเซียน (Cosmetic 

Information Intelligence Center) 

สรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทาง

ความรวมมือ (Cosmetic Networking & 

Co-Creations) 

เพื่อใหมีศูนยพัฒนาธุรกิจเคร่ืองสําอาง 

ที่เปนเลิศ 

เพื่อใหความเขาใจทีถู่กตองแก

ผูประกอบการในการจัดการตราสินคา 

เพื่อกระตุนใหเกิดแนวทาง และนวัตกรรม

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

เพื่อพัฒนาฐานขอมูลสําคัญใหสามารถตอ

ยอดธุรกจิของผูประกอบการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการและหนวยงานตางๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

ยกระดับการดําเนินงานในมิติของ

หนวยงานภาครัฐ แงการเปนคูคิดใหแกภาค

ธุรกิจ 

สนับสนุนผูประกอบการใหเกิดการตอยอด

ทางธุรกิจเคร่ืองสําอางผานกระบวนการ

บริหารตราสินคา 

ตอยอดงานวิจัยเชิง

การศึกษาสูการคา

เคร่ืองสําอาง 

คัดสรรทิศทางสินคาเชิง

นวัตกรรมของกลุม

อุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอาง 

สงเสริมผูประกอบการ

ดานฐานขอมูลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

บูรณาการฐานขอมูล

ภายในประเทศ และกาวสูการ

เปนศูนยรวมฐานขอมูล

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางใน

ระดับอาเซียน 

สรางเครือขาย

รวมกันพัฒนาความ

เขาใจดาน

กฎระเบียบใหเอ้ือ

ตอการสนับสนุน

ผูประกอบการ 

 

ประสานความ

รวมมือเชิงวิจัยและ

พัฒนาในกลุม

อุตสาหกรรม

เคร่ืองสําอางทั้งใน

และตางประเทศ 

1.1 จัดต้ังศูนย Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับ

เอเชียตะวันออกฉียงใต 

1.2 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยและพัฒนาโครงสรางและระบบงานบริหาร

ศูนย Cosmetic Intelligence Center 

1.3 พัฒนา Cosmetic Business Model เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินธุรกิจเคร่ืองสําอางอยางเปนระบบ 

1.4 จัดหลกัสูตรการบริหารธุรกิจดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ผูประกอบการ SMEs  

1.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ Cosmetic Showcase 

เพ่ือสรางโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบใหกับ SMEs 

1.6 จัดกิจกรรม Cosmetic Roadshow เพ่ือสนับสนุนการสงเสริมการตลาด

และการขายใหกับ SMEs 

1.7 จัดโครงการสนับสนนุดานการลงทุนใหกับ SMEs เพ่ือพัฒนาตอยอดและ

สรางสรรคโอกาสทางธุรกิจใหกับ SMEs 

1.8 จัดโครงการ Cosmetic Business Matching เพ่ือพัฒนาตอยอดและ

สรางสรรคโอกาสทางธุรกิจใหกับ SMEs ในตลาดตางประเทศ 

2.1 จัดหลักสูตรการบริหาร Brand และการสราง 

Brand ใหกับผูประกอบการ SMEs 

2.2 พัฒนาระบบข้ันตอนการปฏิบัติในการบริหาร 

Brand เพ่ือสนับสนุนการบริหาร Brand ของ

ผูประกอบการ SMEs  

2.3 สนับสนุนที่ปรึกษาดานการบริหารและการสราง 

Brand ใหสามารถเปน Coach ใหกับผูประกอบการ 

SMEs 

2.4 จัดทําแผนการตลาดเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

และพัฒนาตอยอด Brand ของ SMEs 

 

3.1 จัดต้ังศูนยบมเพาะการพัฒนาสรางสรรคนวัตกรรม 

Cosmetic Incubator & Innovation Center 

3.2 จัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะและผูเช่ียวชาญดาน

วิจัยและพฒันาดานตาง ๆ  

3.3 พัฒนา Programs บมเพาะในแตละประเภทของ Cosmetic 

ใหสอดคลองกบัแผนการตลาด 

3.4  นําเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรม Cosmetic ที่เกิดจากการ

บมเพาะ เพื่อพฒันาตอยอดรวมกับสถาบันการเงินและนักลงทุน 

3.5 พัฒนาศักยภาพในการผลิตสารสกัดและสารต้ังตนจาก

ธรรมชาติที่เนนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

ใหแกผูประกอบการภายในกลุมอุตสาหกรรมเครือ่งสําอาง 

3.6พัฒนา Startup Model เพื่อสนับสนุนการเริม่ธุรกจิ 

Cosmetic ของ SMEs รุนใหม 

73. จัดการข้ึนทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเชิงพาณิชยดาน

ผลิตภัณฑและนวัตกรรม Cosmetic 

4.1 จัดต้ังการบริหารฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูล

ประเภทตาง ๆ เขาดวยกันในระดับประเทศและระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.2 พัฒนาชองทางการใหบริการขอมูล Cosmetic ใน

รูปแบบท่ีเปน Digital Content ท่ีสามารถนําเสนอ

รายละเอียดและรายงาน Cosmetic  

4.3 เชื่อมโยงฐานขอมูล Cosmetic ของ SMEs และ

ขอมูลดานการวิจัยพฒันา และนวัตกรรมของ

สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.4 พัฒนาโปรแกรม Cosmetic Application เพื่อ

สนับสนุนการพฒันาตอยอดขอมูลใหเปน Value Based 

Healthcare ของประเทศ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

5.1 พัฒนาจํานวนเครือขายดาน Cosmetic พรอมยกระดับความ

รวมมือดานการวิจัยและพัฒนา และการเช่ือมโยงขอมูล 

5.2 จัดทําขอตกลงรวมกบักลุมเครือขายเพือ่สนับสนุนชองทาง

ความรวมมือการพัฒนา Cosmetic ในรูปแบบตาง ๆ Co-

Creations  

5.3 พัฒนาความรวมมือกบักลุมพันธมิตรทางธุรกิจดาน 

Cosmetic ในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมพฒันา Cosmetic ดวยกัน  

5.4 รวมกันกําหนดนโยบายและสงเสริมการกํากบัการออก

กฎหมายและภาษี Cosmetic รวมกันในกลุมประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  
5.5 จัดใหมีการสื่อสาร ใหความรูเพื่อตอยอดกระบวนการขอรับ

มาตรฐานการผลิตในรปูแบบตางๆ เชน มาตรฐาน อย. มาตรฐาน 

ISO, HACCP เปนตน 

 

 

เตรียมความพรอม

ใหแกผูประกอบการ

ดานการพัฒนา

มาตรฐานการผลิต 

และการรับรอง

ตางๆ 

รูปท่ี 7-2 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
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7.6 รายละเอียดกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนศูนยพัฒนาธุรกิจเคร่ืองสําอางที่เปนเลิศ (Cosmetic Intelligence 

Center) 

กลยุทธ ยกระดับการดําเนนิงานในมิติของหนวยงานภาครัฐในแงการเปนคูคิดใหแกภาคธุรกิจ 

  แผนงาน/โครงการ 

1.1 จัดตั้งศูนย Cosmetic Intelligence Center ในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยและพัฒนาโครงสรางและระบบงานบริหารศูนย Cosmetic 

Intelligence Center 

1.3 พัฒนา Cosmetic Business Model เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจเคร่ืองสําอาง

อยางเปนระบบ 

1.4 จัดหลักสูตรการบริหารธุรกิจดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการ SMEs  

1.5 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมที่เก่ียวกับ Cosmetic Showcase เพื่อสรางโอกาสการแลกเปลี่ยน

เรียนรูอยางเปนระบบใหกับ SMEs 

1.6 จัดกิจกรรม Cosmetic Roadshow เพื่อสนับสนุนการสงเสริมการตลาดและการขายใหกับ SMEs 

1.7 จัดโครงการสนับสนุนดานการลงทุนใหกับ SMEs เพื่อพัฒนาตอยอดและสรางสรรคโอกาสทางธุรกิจ

ใหกับ SMEs 

1.8 จัดโครงการ Cosmetic Business Matching เพื่อพัฒนาตอยอดและสรางสรรคโอกาสทางธุรกิจใหกับ 

SMEs ในตลาดตางประเทศ 

หมายเหตุ : ลักษณะของศูนยพัฒนาธุรกิจเคร่ืองสําอางที่เปนเลิศ จะมุงเนนภาพความสําเร็จของการ

ดําเนินธุรกิจเปนหลัก 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการตราสินคาเชิงยุทธศาสตร (Strategic Brand Management) 

กลยุทธ สนับสนุนผูประกอบการใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจเคร่ืองสําอางผานกระบวนการ

บริหารตราสินคา 

แผนงาน/โครงการ 

2.1 จัดหลักสูตรการบริหารตราสินคาและการสรางตราสินคาใหกับผูประกอบการ SMEs 

2.2 พัฒนาระบบข้ันตอนการปฏิบัติในการบริหารตราสินคาเพื่อสนับสนุนการบริหารตราสินคาของ

ผูประกอบการ SMEs  

2.3 สนับสนุนที่ปรึกษาดานการบริหารและการสรางตราสินคาใหสามารถเปน Coach ใหกับผูประกอบการ 

SMEs 

2.4 จัดทําแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาตอยอดตราสินคาของ SMEs 

 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

 

7-7  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม (Cosmetic Incubator & 

Innovation Center) 

กลยุทธ 1. ตอยอดงานวิจัยเชิงการศึกษาสูการคา 

2. คัดสรรทิศทางสินคาเชิงนวัตกรรมของกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

แผนงาน/โครงการ 

3.1 จัดตั้งศูนยบมเพาะการพฒันาสรางสรรคนวัตกรรม Cosmetic Incubator & Innovation Center 

3.2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะและผูเชี่ยวชาญดานวจิัยและพัฒนาดานตางๆ  

3.3 พัฒนาโครงการบมเพาะในแตละประเภทของเคร่ืองสําอางใหสอดคลองกับแผนการตลาด 

3.4 นําเสนอผลิตภัณฑและนวัตกรรมเคร่ืองสําอางที่เกิดจากการบมเพาะ เพื่อพัฒนาตอยอดรวมกับสถาบนั

การเงินและนักลงทนุ 

3.5 พัฒนาศักยภาพในการผลิตสารสกัด และสารตั้งตนจากธรรมชาติที่เนนความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยใหแกผูประกอบการภายในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 

3.6 พัฒนา Startup Model เพื่อสนับสนุนการเร่ิมธุรกิจเคร่ืองสําอางของ SMEs รุนใหม 

3.7 จัดการข้ึนทะเบียนทรัพยสนิทางปญญาเชิงพาณิชยดานผลิตภัณฑและนวตักรรม Cosmetic 

หมายเหตุ : ลักษณะของศูนยบมเพาะพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมจะมุงเนนที่การพัฒนา

สรางสรรคทั้งในเชิงการวิจัย และการผลิตนวัตกรรมรูปแบบใหมๆ ของผลิตภัณฑ

เคร่ืองสําอางตลอดจนพัฒนาศักยภาพของศูนยดังกลาวในเปนศูนยกลางของการกระจาย

สารตั้งตนในการผลิตเคร่ืองสําอางจากวัตถุดิบชวีภาพใหแกผูประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการสรางชองทางการไดมาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีมารตฐานเปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล (เชน ประเทศเกาหลีมีศูนยกลางในการวิจัย พัฒนา สกัดสารตั้งตนเพื่อให

ผูประกอบการนําเอาสารตั้งตนดังกลาวไปใชในกระบวนการผลิต) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนาฐานขอมูลอัจฉริยะในระดับประเทศ และอาเซียน (Cosmetic 

Information Intelligence Center) 

กลยุทธ 1. สงเสริมผูประกอบการดานฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

2. บูรณาการฐานขอมูลภายในประเทศ และกาวสูการเปนศูนยรวมฐานขอมูล

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางในระดับอาเซียน 

แผนงาน/โครงการ 

4.1 จัดตั้งการบริหารฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลประเภทตางๆ เขาดวยกันในระดับประเทศและระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.2 พัฒนาชองทางการใหบริการขอมูลเคร่ืองสําอางในรูปแบบที่เปนเนื้อหาแบบดิจิทัล (Digital Content) 

ที่สามารถนําเสนอรายละเอียดและรายงานเคร่ืองสําอาง  

4.3 เชื่อมโยงฐานขอมูลเคร่ืองสําอางของ SMEs และขอมูลดานการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของ

สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
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4.4 พัฒนาโปรแกรม Cosmetic Application เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตอยอดขอมูลใหเปน Value-Based 

Healthcare ของประเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

หมายเหตุ : ตัวอยางขอมูลที่มีความจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางทั้งในมิติของ

งานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม รูปแบบการดําเนินธุรกิจ การตลาด 

การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ ระบบมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง

ในรูปแบบตางๆ เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือ (Cosmetic Networking & 

Co-Creations) 

กลยุทธ 1. สรางเครือขายรวมกันพัฒนาความเขาใจดานกฎระเบียบใหเอ้ือตอการสนับสนนุ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

2. ประสานความรวมมือเชิงวิจยัและพัฒนาในกลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางทั้งในและ

ตางประเทศ 

3. เตรียมความพรอมใหแกผูประกอบการดานการพัฒนามาตรฐานการผลิต และการ

รับรองตางๆ 

แผนงาน/โครงการ 

5.1 พัฒนาจํานวนเครือขายดานเคร่ืองสําอางพรอมยกระดับความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา และการ

เชื่อมโยงขอมูล 

5.2 จัดทําขอตกลงรวมกับกลุมเครือขายเพื่อสนับสนุนชองทางความรวมมือการพัฒนาเคร่ืองสําอางใน

รูปแบบตางๆ Co-Creations  

5.3 พัฒนาความรวมมือกับกลุมพันธมิตรทางธุรกิจดานเคร่ืองสําอางในระดับประเทศและระดับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมพัฒนาเคร่ืองสําอางรวมกัน  

5.4 รวมกันกําหนดนโยบายและสงเสริมการกํากับการออกกฎหมายและภาษีเคร่ืองสําอางรวมกันในกลุม

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

5.5 จัดใหมีการสื่อสาร และใหความรูเพื่อตอยอดกระบวนการขอรับมาตรฐานการผลิตในรูปแบบตางๆ เชน 

มาตรฐาน อย. มาตรฐาน ISO และ HACCP เปนตน 
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