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 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวจากน ้ ามนัจระเขส้ าหรับผูมี้ปัญหาสิว
บริเวณหลัง CROCOZY ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของวิชาศึกษาคน้ควา้อิสระ ดว้ยความช่วยเหลือของผูช่้วยศาสตรจารยธ์นพล วีราสา, 
อาจารยก์ฤษกร สุขเวชชวรกิจ และอาจารยต์รียุทธ พรหมศิริ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษาแนะน า และช้ีแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณปาริชาติ สมคัรการ หัวหน้างานฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ บริษทั ซีดีไอพี 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงไดก้รุณาให้ค  าปรึกษาและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้การจดัท าแผน
ธุรกิจฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย รวมถึงขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ความร่วมมือและ
สละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการประกอบการศึกษาแผนธุรกิจน้ี 

ผูว้ิจยักราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวท่ีให้การสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจ
ส าคญัของผูว้ิจยั ขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ิจยัและ
ขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีเป็นก าลงัใจใหก้นัและกนัมาโดยตลอด รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวมา ณ 
น้ี 
 คุณประโยชน์ของแผนธุรกิจฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบให้บุคคลต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้และหากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

 บริษทั เอส.บี.วาย จ ากดั (S.B.Y. Co., Ltd) เป็นธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์วชส าอาง ใน
รูปแบบผลิตภณัฑส์เปรยดู์แลผวิจากน ้ามนัจระเขส้ าหรับผูมี้ปัญหาสิวบริเวณหลงัและล าตวัภายใตช่ื้อ
ทางการคา้ว่า “CROCOZY” ไดมี้การน าเอานวตักรรมใหม่ Crocodile Oil เขา้มาเป็นส่วนประกอบ
เพื่อช่วยยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดสิว และเพื่อเพิ่มใหไ้ดป้ระสิทธิภาพในการรักษา
ให้ดีข้ึน ซ่ึง Crocodile Oil นั้นไดผ้า่นการวิจยัโดยบริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัท่ี
เช่ียวชาญในการผลิต พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติและผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ซ่ึง ช่วยท าให้
ผูบ้ริโภคมัน่ใจไดถึ้งคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ 

 ผลส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 คน พบวา่ 73% ของผูท่ี้เป็นสิวท่ีหนา้นั้นจะเป็นสิวท่ีหลงั
ดว้ยเช่นกนั 15% ของผูท่ี้เป็นสิวท่ีหลงั รักษาโดยการพบแพทย ์และ 64% รักษาดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ์
มาใช้เอง จากผลส ารวจกลุ่มตวัอย่างบริษทัฯจึงท าการลงส ารวจผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตลาด พบว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับการรักษาสิวบริเวณหลังหลังและล าตัว มีตัวเลือกให้ผู ้บริโภคน้อยและ
ประสิทธิภาพยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จากปัญหาในขา้งตน้ ท าให้บริษทั เอส บี วาย จ ากดั ท าการศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มูล จนกระทัง่ไปพบขอ้มูลงานวิจยัเก่ียวกบั Crocodile Oil ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการ
ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและยงัให้ผลเก่ียวกบัการสมานแผลและรักษารอย
แผลเป็นไดดี้อีกดว้ย และจากการวเิคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขนั ท าใหเ้ห็นวา่มีโอกาสในการ
ท าธุรกิจและมีความเป็นไปได ้เน่ืองจาก ในตลาดผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกายนั้นมีการแข่งขนั
ไม่รุนแรง มีผลิตภณัฑ์ท่ีให้ผลในการรักษาสิวท่ีหลงัและล าตวัเพียงไม่ก่ีแบรนด์ มีผูผ้ลิตนอ้ยราย ท า
ให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งใช้แมจ้ะไม่ได้ผลตามความคาดหวงั บริษทัฯจึงเห็นช่องทางในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาท่ีผูบ้ริโภคพบเจอใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 บริษทัฯจึงตดัสินใจพฒันาผลิตภณัฑ์ดูแลผิวจากน ้ามนัจระเขส้ าหรับผูมี้ปัญหาสิวบริเวณหลงัและ
ล าตวั ออกมาในรูปแบบสเปรย ์ซ่ึงบรรจุภณัฑข์นาด 50 ml. ในขวดอลูมิเนียม และขายในราคา  
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บทสรุปผู้บริหาร (ต่อ) 
 
 

299 บาท มีการด าเนินธุรกิจแบบมีตวักลางเขา้มาช่วยในการส่งต่อสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค ทางบริษทัฯ 
จะน าสินคา้ไปวางจ าหน่ายผา่นช่องทาง Watsons และ Boots เพื่อไปให้ถึงมือผูบ้ริโภค โดยจากการ
ส ารวจของบริษทัฯ พบวา่ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือสินคา้ดงักล่าวผา่นทางช่องทางน้ี นอกจากน้ีทางบริษทัฯ 
ยงัมีการวางแผนท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของ Crocodile Oil ต่อไป ออกมาในรูปแบบ
ประเภทอ่ืนๆ เช่น โลชัน่บ ารุง และ สบู่ เป็นตน้ 
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บทที ่1 

ความเป็นมาของแนวคดิธุรกจิ 
 
 
1.1 ความเป็นมาของแนวคดิธุรกจิ 
  
 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีกลุ่มวยัรุ่นอายุระหว่าง 14-25 ปี ประมาณ 12 ล้านคน ใน
จ านวนน้ีร้อยละ 20 รักษาสิวด้วยการไปพบแพทย์และมีค่าใช้จ่ายในการไปพบแพทย์แต่ละคร้ัง
ประมาณ 600 บาท เฉล่ีย 3 คร้ังต่อเดือน และตอ้งใช้เวลารักษาประมาณ 3 เดือนถึงจะหาย ซ่ึงการ
รักษาต่อคร้ังส าหรับวยัรุ่นไทยมีมูลค่าสูงถึง 13,000 ลา้นบาท ส่วนอีกร้อยละ 80 ของกลุ่มวยัรุ่นอายุ
ระหวา่ง 14-25 ปีนั้น รักษาดว้ยการซ้ือยามาเอง เช่น ผลิตภณัฑ์รักษาสิวทัว่ๆ ไป ทายา แตม้ยา กินยา 
และใช้ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูเ้ป็นสิวง่าย นอกจากน้ียงัพบว่าคนท่ีเป็นสิวท่ีใบหน้า ก็มีโอกาสเป็นสิว
บริเวณหนา้อกและหลงัดว้ยเช่นกนั  
 หลงัจากท่ี บริษทั เอส.บี.วาย จ ากดั ไดท้  าการลงตลาดเพื่อส ารวจผลิตภณัฑ์รักษาสิว
บริเวณร่างกาย พบวา่ในผลิตภณัฑ์ตลาดท่ีมีขายอยูน่ั้น มีเพียงไม่ก่ีประเภทท่ีรักษาสิวบริเวณร่างกาย
ได ้เช่น สเปรย,์ สบู่, ครีมทาผวิ และแป้งน ้า ดงันั้นทางบริษทัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัสเปรยรั์กษา
สิวบริเวณร่างกาย เพราะวา่มีเพียงแบรนด ์OxeCure เท่านั้นท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมใชอ้ยูม่ากท่ีสุด 
แต่ก็ยงัคงมีผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกายอ่ืนๆ อีก เช่น แป้งน ้ า ZiiiT เป็นต้น ทางบริษทัจึง
ตดัสินใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกาย นอกจากน้ีผูบ้ริโภคเปล่ียนพฤติกรรม
มาใส่ใจสุขภาพมากข้ึนและมกัเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติและสัตวม์ากข้ึนแทนการใช้
สารเคมีต่างๆ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมจากสัตวท่ี์เป็นท่ีนิยมในตลาดมากท่ีสุดคือ เมือกหอยทาก 
จากการศึกษาและหาขอ้มูลจากบทความต่างๆ บริษทัฯพบว่า Crocodile Oil เป็นนวตักรรมใหม่มี
ผลการวิจยัรองรับ และมีคุณสมบติัยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุของการเกิดสิวบริเวณร่างกาย 
ช่วยท าให้รอยสิว รอยแผลเป็นจางจง ยงัช่วยยบัย ั้งการเกิดสิวใหม่ และช่วยจดัเรียงชั้นเซลล์ผิวอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป บริษทัฯจึงมองเห็นโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่จึงเลือกท่ีจะน าเอา Crocodile 
Oil มาพฒันาต่อ เพื่อใหผ้ลรักษาสิวบริเวณร่างกายใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
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 จากการส ารวจตลาดของบริษทัฯ ยงัพบปัญหาวา่ผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกายท่ีมี
ขายอยูใ่นตลาดขณะน้ีนั้นยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ เพราะวา่ผลิตภณัฑ์
รักษาสิวบริเวณร่างกายเป็นแบบสเปรยฉี์ดนั้น  มีกล่ินฉุน เกิดการระคายเคือง และไม่สามารถรักษา
สิวบริเวณร่างกายใหห้ายได ้ ผลิตภณัฑรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย แบบเป็นแป้งน ้านั้น พบปัญหาคือ ใช้
ยาก เกิดการระคายเคืองและเป็นคราบติดเส้ือผา้    
 
ปัญหาจากผลติภัณฑ์สเปรย์รักษาสิวบริเวณร่างกาย OxeCure   
 จากแบบสอบถามจ านวน 300 คน ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์ OxeCure ให้ความเห็นวา่ ยงัคงไม่
พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ OxeCure คือ เกิดปัญหาเร่ืองกล่ินฉุน เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และ
ผลิตภณัฑย์งัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ รักษาสิวบริเวณร่างกายไม่หาย 
 นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ย ังส ารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ OxeCure จากการรีวิวบน
อินเทอร์เน็ต และสอบถามจากทาง Social Network ซ่ึงก็พบปัญหาจากการใช้ผลิตภณัฑ์ OxeCure 
เหมือนกบัผลส ารวจจากแบบสอบถามเช่นเดียวกนั 
 

 
ภาพที ่1 แสดงปัญหาจากสเปรยรั์กษาสิว OxeCure จากรีววิต่างๆบนอินเทอร์เน็ต 
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ภาพที ่2 แสดงปัญหาจากผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิว OxeCure จาก Social Network 
 

ปัญหาจากผลติภัณฑ์แป้งน า้รักษาสิว ZiiiT 

 จากแบบสอบถามจ านวน 300 คน ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑ์แป้งน ้ ารักษาสิว Ziiit ให้ความเห็น
ว่า  ย ังคงไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ Ziiit คือ เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ย ังมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ รักษาสิวบริเวณร่างกายไม่หาย และมกัเกิดคราบแป้งขาวๆติดท่ีเส้ือผา้ 
 นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ยงัส ารวจความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ Ziiit จากการรีวิวบนอินเทอร์เน็ต 
ซ่ึงก็พบปัญหาจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์Ziiit เช่นเดียวกนักบัแบบสอบถาม 
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ภาพที ่3 ปัญหาจากผลิตภณัฑแ์ป้งน ้ารักษาสิว ZiiiT 

 จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้น บริษทัฯจึงมองเห็นโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองให้
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการน าเอา Crocodile Oil และสารสกดัจากธรรมชาติต่างๆ 
เขา้มาเป็นส่วนผสมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา  แกปั้ญหาในเร่ืองของกล่ินฉุน และวธีิใช้
งานสะดวกข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงในอุตสาหกรรมความงามในปัจจุบนั มีการใช้น ้ ามนัจระเขเ้ขา้มาเป็น
วตัถุดิบในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ความงามท่ีหลากหลาย เช่น น ้ามนับริสุทธ์ิ เพื่อการบ ารุงผิวหรือ
ผสานเขา้กบัน ้ ามนัหอมระเหย เพื่อใชเ้ป็นน ้ ามนับ ารุงผิวหนา้ ครีม บาล์ม ลิปบาล์ม สบู่ น ้ ามนันวด 
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มาส์กหนา้ หรือแชมพูบ ารุงหนงัศรีษะ ในส่วนของการรักษาสิวนั้น น ้ามนัจระเขใ้หผ้ลในการลดการ
อกัเสบของสิว และความสามารถในการต่อต้านเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในไขมนัท่ีได้จากจระเข้
โดยรวมถึงความสามารถในการต่อตา้นเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ซ่ึงก่อให้เกิดการติด
เช้ือบนผิวหนงั ไดมี้การพิสูจน์แลว้ว่าน ้ ามนัจระเขส้ามารถลดการเจริญเติบโตของเช้ือรา Candida 
Albicans อนัเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได ้
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บทที ่2 

สภาพแวดล้อมและการวเิคราะห์โอกาสของธุรกจิ 

 
 
2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้น บริษทั เอส.บี.วาย จ ากดั เลือกใช้เคร่ืองมือ SWOT 
Analysis ในการวเิคราะห์ ซ่ึงพบวา่มีโอกาสท่ีน่าสนใจในการลงทุน 

 
 2.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

 เป็นผูน้ าตลาดในการน าน ้ ามนัจระเขเ้ขา้มาเป็นส่วนผสมของสเปรยฉี์ดสิว
บริเวณร่างกาย 

 มีการน าเอา Crocodile Oil มาใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงจากงานวิจัยพบว่า Crocodile Oil  มี
คุณสมบติัเด่นในด้านการบ ารุงผิวพรรณ ให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว ลดอาการอกัเสบระคายเคือง จาก
ผิวหนงัท่ีแห้งกร้าน ขาดความชุ่มช้ืน มีคุณสมบติัของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค Staphylococcus Aureus, 
Klebsiella Pneumonia5 และลดการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย Candida Albicans ซ่ึงเป็นสาเหตุ
หลกัของการเกิดสิว ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัสูงถึง 81.7%6 อีกทั้งสามารถช่วยสมานแผลไฟไหม ้น ้ าร้อน
ลวก ให้หายไดเ้ร็วข้ึน มีส่วนช่วยกระตุน้ชั้นเซลล์ผิวใหม่และควบคุมเอนไซมใ์นการสร้างชั้นผิวให้
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ชั้นเซลล์ผิวใหม่มีการเรียงตวัท่ีเป็นระเบียบ ลดการเกิดรอย
แผลเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ไม่ท าให้เกิดอาการแพ ้และระคายเคืองต่อผิวหนงัของผูบ้ริโภค เน่ืองจากใช้
ส่วนผสมจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี 

 



7 
 

2.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 บริษทั เอส.บี.วาย จ ากดั ยงัเป็นบริษทัใหม่ ยงัไม่มีช่ือเสียง และไม่เป็นท่ีรู้จกั

ซ่ึงยงัขาดความน่าเช่ือถือ 
 CROCOZY เป็นแบรนด์ใหม่ย ังไม่มีใครรู้จัก อาจท าให้ช่วงแรกนั้ นมี

ยอดขายน้อย เพราะฉะนั้นตอ้งวางแผนกลยุทธ์และการตลาดต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ใน
ตราสินคา้ และสามารถจดจ าแบรนดข์องเราได ้ทั้งผูท่ี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย และคนทัว่ไป 

 ยงัไม่มีประสบการณ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ จึงตอ้งร่วมมือกบับริษทัซีดีไอพี
ในการวจิยัและพฒันาสูตรซ่ึงทางบริษทัซีดีไอพีมีความเช่ียวชาญมากกวา่บริษทัของเรา ซ่ึงอาจท าให้
สูตรของเราถูกขโมยไปได ้

 
2.1.3 โอกาส (Opportunities) 

 ร้อยละ 80 ของกลุ่มวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 14-25 ปีรักษาสิวดว้ยการซ้ือยาเอง 

 ผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีมีขายอยูใ่นตลาดยงัมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

 ผูบ้ริโภคเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์โดยเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติและสัตวม์ากข้ึน 

 อัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ
เคร่ืองส าอาง และเวชภณัฑ์ 

 จากการท่ีไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นสมาชิก AEC นั้น จะส่งผลให้บริษทัของเรามี
โอกาสส่งสินคา้ออกไปขายยงัประเทศในกลุ่ม AEC มากข้ึน 

 
2.1.4 อุปสรรค (Threats) 

 มีผลิตภณัฑ์ทดแทน ท าให้ลูกคา้มีทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัของเราแกไ้ขได้
โดยการประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงตราสินคา้ผลิตภณัฑ์และจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ของบริษทั
เรา 

 ภยัธรรมชาติต่างๆท่ีเราไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น  อาจเกิดน ้าท่วมท่ีโรงงาน
ท าใหไ้ม่สามารถท าการผลิตและส่งของได ้

 การเพิ่มข้ึนของตน้ทุนและวตัถุดิบชนิดต่างๆซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเราไม่สามารถ
ควบคุมได ้
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2.2 การวเิคราะห์โอกาสของธุรกจิ (PEST Analysis) 
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจโดยวิเคราะห์จากปัจจยัภายนอกโดยใช้เคร่ืองมือ PEST 

Analysis ดงัน้ี 

 

2.2.1 ปัจจัยด้านโยบายกฏเกณฑ์ของภาครัฐ (Political Factor) 

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมและผลกัดนัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)  ให้มี
นว ัตกรรมใหม่ๆในการท าธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุน
ผูป้ระกอบการรายใหม่โดยมีการจดัท าแผนธุรกิจให้สามารถกูย้ืมเงินกบัสถาบนัทางการเงินหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งดูแลและให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการท าธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดย
ให้ความส าคญักับการสร้างแบรนด์ การน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาช่วยยกระดบั
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์เพื่อให้มีความสามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึน รัฐบาลเล็งเห็นวา่ ใน
อนาคตธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ี
ยงัมีการท า Business Matching ระหวา่ง SMEsไทยกบัต่างประเทศ เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจ ให ้SMEsไทย
ขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศ จากนโยบายส่งเสริมและผลกัดนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs)ของภาครัฐ  ท าใหเ้กิดผลดีต่อบริษทัฯของเรา เพราะวา่บริษทัฯเป็นบริษทัใหม่พึ่งเร่ิมท า
ธุรกิจท าให้ตอ้งการ ค าแนะน าการส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัและอยู่รอดในตลาด
ปัจจุบนัได ้

 
2.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic Factor) 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี 2559 เศรษฐกิจไทยเติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหน่ึง

มาจากมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ไทยจะเติบโตกว่าปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากภาครัฐมีการใช้จ่าย การลงทุนท่ีชดัเจนซ่ึงจะส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ของประชาชน ท าให้ประชาชนกลบัมาใช้เงินจบัจ่ายใช้สอยกนัมากข้ึน ท าให้ก าลงัการซ้ือ
ของประชาชนขยายตวั นอกจากน้ีผลส ารวจจากหลายสถาบนั เช่น ศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี 
มหาวิทยาลยัมหิดลและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ช้ีให้เห็นวา่  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสวยความ
งาม เคร่ืองส าอาง และเวชส าอาง  ยงัคงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนว้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลา 5 
ปีท่ีผา่นมา 
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2.2.3 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) 
ในปัจจุบันนั้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของกินของใช้ของผูบ้ริโภคนั้ น

เปล่ียนไปอินเทอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการกิน ตอ้งมีการหารีวิว
ร้านอาหารก่อนไปกินว่าร้านบริการดีหรือไม่ อร่อยหรือไม่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจไปกิน  เม่ือไปถึง
ร้านอาหารก่อนกินอาหารมีการถ่ายรูป แชร์รูปภาพ และรีวิวต่อๆกนัไป  การไปเท่ียวตามสถานท่ี
ต่างๆคนสมยัน้ีก็จะหาอ่านรีววิก่อนไปเท่ียวเช่นกนั   รวมไปถึงการซ้ือของอุปโภคต่างๆ เช่น ครีมทา
ตวั  ครีมทาหน้า สบู่ เป็นตน้  ผูบ้ริโภคก็จะหาอ่านรีวิว รายละเอียดต่างๆจากในอินเทอร์เน็ตก่อน
ตดัสินใจซ้ือ  ผลิตภณัฑรั์กษาสิวบริเวณล าตวัก็เช่นกนัท่ีผูบ้ริโภคจะหาอ่านรีวิวจากอินเทอร์เน็ตก่อน
ไปซ้ือใชจ้ริง วา่ผลิตภณัฑ์ตวันั้นๆให้ผลรักษาไดจ้ริงตามสรรพคุณท่ีกล่าวอา้งหรือไม่  ท าให้เห็นวา่
อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 

 
2.2.4 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technological Factor) 
ในปัจจุบันตลาดการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมีความรุนแรง และ

เทคโนโลยีต่างๆพฒันาไปอย่างรวดเร็ว หากตอ้งการความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจะตอ้งน าเอา
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ เขา้มาช่วย เพื่อผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพมากกวา่คู่แข่ง โดยเฉพาะ
ตลาดเก่ียวกบัความสวยความงาม เคร่ืองส าอางและเวชส าอางต่างก็ใช้กลยุทธ์การตลาดมาต่อสู้กนั 
การพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อชิงส่วนแบ่ง
การตลาดให้มากท่ีสุด ซ่ึงการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงท าให้ผูบ้ริโภคมีตวัเลือกมากยิ่งข้ึน ผูผ้ลิตก็จะ
หาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ มุ่งท่ีจะพัฒนาในเร่ืองของการท างานการออกฤทธ์ิของสารซ่ึงมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ีเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารก็เขา้มามีบทบาทในการซ้ือผลิตภณัฑ์ดว้ยเช่นกนั  
ผูบ้ริโภคหันมาซ้ือผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์กนัมากข้ึน เพราะสะดวกสบายและประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์อตุสาหกรรมและการแข่งขนั 
 

 

3.1 การวเิคราะห์อตุสาหกรรม (Five Forces Model) 
 

3.1.1 การคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants)  
คู่แข่งรายใหม่เขา้มาไดย้าก เน่ืองจากผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกายของเรามี

สูตรลบัเฉพาะท่ีบริษทัของเราผลิตข้ึนเอง นอกจากน้ียงัมีส่วนผสมของน ้ ามนัจระเขซ่ึ้งมีผลวิจยั
รองรับว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวบริเวณร่างกาย 
นอกจากน้ีตลาดรักษาสิวบริเวณร่างกายมีขนาดไม่ค่อยใหญ่มากนัก ซ่ึงหากจะลงมาเล่นในตลาด
รักษาสิวบริเวณร่างกายค่อนขา้งมีความเส่ียงสูง คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะลงมาเล่นในตลาดน้ีตอ้งมีสูตรลบั
เฉพาะตวั ท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผลจริงๆ ซ่ึงหมายความว่าคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาดน้ี
จริงๆ ตอ้งลงทุนท าโรงงานใหม่เพื่อผลิตเอง ซ่ึงตอ้งใชเ้งินทุนสูง และคู่แข่งขนัรายใหม่ตอ้งท าตลาด
ใหม่ หาช่องทางการวางจ าหน่ายใหม่ ซ่ึงท าไดย้ากเน่ืองจากลูกคา้รับรู้ถึงตราสินคา้ CROCOZY แลว้ 
และจะเป็นตราสินคา้แรกเม่ือลูกคา้นึกถึงผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาผิวบริเวณร่างกาย ดงันั้นจึงสรุปได้
วา่คู่แข่งรายใหม่เขา้สู่ตลาดไดย้าก 

 
3.1.2 อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of 

Supplier) 
เน่ืองจากมีหลายบริษทัท่ีขายวตัถุดิบชนิดเดียวกนัและมีคุณสมบติัไม่ต่างกนั ซ่ึงท าให้มี

การแข่งขนักนัสูง และเป็นผลท าใหซ้พัพลายเออร์ตอ้งแข่งขนัดา้นราคา ท าใหบ้ริษทัของเรามีอ านาจ
การต่อรองมากกว่า หากซพัพลายเออร์ไหนเสนอราคาท่ีต ่ากวา่มาให้บริษทัเรา บริษทัเราก็จะมีการ
พิจารณาซัพพลายเออร์ใหม่ได ้ในส่วนของน ้ ามนัจระเขน้ั้นค่อนขา้งยงัใหม่ในตลาดเคร่ืองส าอาง
และเวชส าอาง ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั ท าให้บริษทัท่ีขายน ้ ามนัจระเขน้ั้นตอ้งการท่ีจะขายน ้ ามนั
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จระเขใ้ห้กบับริษทัของเรา เพื่อตอ้งการให้น ้ ามนัจระเขเ้ป็นท่ีรู้จกัและตอ้งการในตลาด ให้บริษทัเรา
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆออกมา ท าให้บริษทัของเรามีอ านาจการต่อรองสูง ดงันั้นอ านาจการต่อรอง
ของซพัพลายเออร์จึงมีนอ้ย 

 
3.1.3 สินค้าทดแทน (Threat of Substitute Product) 
หากผูบ้ริโภคไม่ใช้ผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY นั้น ก็ยงัมี

ผลิตภณัฑ์รักษาสิวท่ีบริเวณร่างกายประเภทอ่ืนๆท่ีสามารถใช้เพื่อทดแทนกนัได้ให้ผลการรักษา
คลา้ยๆกนั เช่น ถา้ผูบ้ริโภคไม่ใช้สเปรยรั์กษาสิว ก็อาจจะใช้สบู่ท่ีให้ผลรักษาสิวแทน หรืออาจจะ
เป็นแป้งน ้ าและยาทาสิว เป็นตน้ ซ่ึงมีราคาถูกกวา่ผลิตภณัฑ์แบบสเปรย ์และหากผลิตภณัฑ์ท่ีใช้อยู่
ไม่เห็นผล ผูบ้ริโภคก็สามารถท่ีจะเปล่ียนไปใช้สินคา้ทดแทนได ้เพราะว่าตน้ทุนการเปล่ียนไปใช้
ผลิตภณัฑใ์หม่ไม่สูง ผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนไปลองใชอ้ยา่งอ่ืนท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการได้
ดีกวา่ผลิตภณัฑต์วัเก่าก็ได ้จึงสรุปไดว้า่สินคา้ทดแทนส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนขา้งมาก   

 

3.1.4 อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyer) 

อ านาจการต่อรองของลูกคา้ต ่า เน่ืองจากธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิวบริเวณ
ร่างกายในตลาดนั้นมีน้อย มีผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกายเพียงไม่ก่ีราย และผลิตภณัฑ์
รักษาสิวบริเวณร่างกายมีเพียงไม่มีประเภทเท่านั้น ท าให้ลูกค้ามีตวัเลือกไม่มากนัก นอกจากน้ี
ผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกายท่ีมีอยูใ่นตลาดปัจจุบนัน้ีนั้นยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่ดีนกั คือ 
รักษาสิวบริเวณหลงัและล าตวัไม่หาย ไม่ไดผ้ล เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนงั มีกล่ินสารเคมีแรง ยงั
ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้ได ้

 

3.1.5 การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Competitive Rivalry) 

การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่ค่อยรุนแรงมากนัก เน่ืองจากมีบริษทัท่ีผลิต
ผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกายเพียงไม่ก่ีราย ท าให้มีคู่แข่งนอ้ยราย ยงัไม่มีบริษทัใดเป็นเจา้ตลาด
หรือเป็นเบอร์หน่ึงของตลาดท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณร่างกาย ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์ใน
รูปแบบสเปรย ์สบู่ หรือครีม ก็ตาม จึงท าให้ยงัมีโอกาสท่ีบริษทัของเราจะมีความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั เพราะบริษทัของเรามีการพฒันาและวจิยั โดยการน าเอาน ้ามนัจระเขเ้ขา้มาเป็นส่วนประกอบ 
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พร้อมด้วยมีการออกแบบ และพฒันาบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของลูกคา้ ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีท าใหเ้ห็นวา่เรามีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี 

 
 
3.2. การวเิคราะห์คู่แข่งในอตุสาหกรรม (Competitor Analysis) 

จากการท่ีผูว้ิจยัลงส ารวจตลาดพบว่า มีผลิตภณัฑ์ท่ีให้ผลในการรักษาสิวบริเวณหลงั
และล าตวัอยูห่ลากหลายประเภททั้ง สเปรย ์สบู่ และแป้งน ้ าเป็นตน้  ดงันั้นจึงสามารถแบ่งคู่แข่งขนั
ในอุตสาหกรรมออกไดเ้ป็นคู่แข่งทางตรง และคู่แข่งทางออ้ม 

 

3.2.1 คู่แข่งทางตรง (Direct Competitors) 

 

ภาพที ่4 แสดงคู่แข่งทางตรง (Direct Competitors) 

OxeCure Body Acne 
Spray 

Mistine Body Acne 
Double Action Spray 

 

Vitara SE Body Acne 
Spray 
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3.2.2 คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) 

ภาพที ่5 แสดงคู่แข่งทางออ้ม (Indirect Competitor) 
 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบขอ้มูลคู่แข่ง 

 Product Size (ml.) Price/Bottle Active Ingredients Place 

Di
rec

t C
om

pe
tito

rs 

OxeCure Body 
Acne 

50 255 

 Salicylic Acid 
 Bearberry Leaf 

Extract 

 Boots 
 Watsons 
 Website 
 ร้านขายยาทัว่ไป 
 หา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 

Mistine Body 
Acne 

50 199 

 Salicylic Acid 
 Aloe Vera 
 Mulberry 

Extract 
 Vitamin B3 

 ตวัแทนจ าหน่าย 
 Website 

Vitara SE Body 
Acne Spray 

50 190 
 Salicylic Acid 
 Allium Cepa 

Extract 

 Website 
 ร้านขายยาทัว่ไป 

Ind
ire

ct 
Co

mp
eti

tor
 

แป้งน ้า ZiiiT        
P-Lotion 

58 89 

 Salicylic Acid 
 Zinc Oxide 
 Aloe Vera 

 Boots 
 Watsons 
 Website 
 ร้านขายยาทัว่ไป 
 หา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 

แป้งน ้า ZiiiT P-Lotion 
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3.3. ความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantages) 
บริษทัฯ มุ่งเนน้การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ไดมี้การน าเอานวตักรรมจากสาร

สกัดธรรมชาติเข้ามาช่วยพฒันาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน โดยการน า
นวตักรรมใหม่ Crocodile Oil เขา้มาช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพและใหป้ระสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน  

 
3.3.1 ด้านความปลอดภัย 

ผลิตภัณฑ์สเปรย์รักษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY ผลิตจากวัตถุดิบท่ีมาจาก
ธรรมชาติ เช่น น ้ามนัจระเข ้สายพนัธ์ุไทย บริสุทธ์ิ 100% ไม่ผสมสารเคมี, Tea Tree Oil, Aloe Vera, 
Camomile เป็นตน้ น ้ ามนัจระเขท่ี้เราน ามาใชเ้ป็นส่วนผสม สกดัจากไขมนัจระเขส้ายพนัธ์ุไทย จาก
ฟาร์มท่ีไดรั้บมาตรฐานและข้ึนทะเบียนกบักรมประมง โดยกระบวนการสกดัคิดคน้ พฒันา และการ
วิจยัในห้องแล็ปของบริษทั ซีดีไอพี(ประเทศไทย) ท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยั และ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ได้ ในขณะท่ีคู่แข่งทางตรงนั้นใช้ Salicylic Acid ซ่ึงเป็นสารเคมี หลงัจาก
ผูบ้ริโภคจ านวนมากใชแ้ลว้เกิดอาการแพร้ะคายเคืองผวิหนงัและมีกล่ินฉุน นอกจากน้ี น ้ามนัจระเขมี้
กรดไขมนัอ่ิมตวัและกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีเป็นองค์ประกอบ เช่นเดียวกับปริมาณกรดไขมนัใน
ผิวหนังของมนุษย์ เม่ือน ามาใช้กับผิวหนังของมนุษย์จึงท าให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อเกิดการแพ้ 
(Hypoallergenic) และระคายเคืองต่อผวิหนงัอยา่งแน่นอน 

 
3.3.2 ด้านผลติภัณฑ์ 

บริษทัฯ ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดีกวา่คู่แข่ง มีคุณภาพและให้ประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ ให้
ผลการรักษาในระยะเวลาท่ีรวดเร็วกวา่  โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เนน้ส่วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติ 
เพื่อลดการแพแ้ละลดการระคายเคืองต่อผิวหนงัของผูบ้ริโภค บริษทัฯใช้ Tea Tree Oil ซ่ึงเป็นสาร
สกดัจากธรรมชาติซ่ึงใหผ้ลดีกวา่ Salicylic Acid ท่ีเป็นสารเคมีสังเคราะห์ท่ีคู่แข่งใชก้บัอยูใ่นปัจจุบนั 
และบรรจุอยู่ในขวดอลูมิเนียมซ่ึงช่วยลดค่า Oxygen Tranmission ช่วยท าให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพท่ี
คงท่ี 

 

3.3.3 ด้านความเป็นผู้เช่ียวชาญ 

บริษทัฯ ไดท้  าการวจิยัและพฒันาสูตรผลิตภณัฑ ์ร่วมกบับริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในการทดลอง วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ ให้
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เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยจะเน้นไปท่ีคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ 
ซ่ึงบริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัเป็นผูผ้ลิตและวจิยัเก่ียวกบัน ้ามนัจระเขอี้กดว้ย 

 
3.3.4 ด้านการตลาด 

มีการส ารวจตลาดอยูเ่สมอ เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีผูบ้ริโภคพบเจอ จากนั้นไดมี้การเอา
ปัญหาต่างๆมาแกไ้ข และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ตรงจุดก่อน
คู่แข่ง โดยมีการน าเอานวตักรรมใหม่ๆเขา้มาช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นอกจากน้ียงัมีการท ากลยุทธ์ทางการตลาดในทุกๆดา้น ให้ผูบ้ริโภครู้จกัและจดจ า
แบรนด์ของบริษทัฯให้ได้ ส่ือสารผ่านส่ือต่างๆให้ผูบ้ริโภครู้ถึงสรรพคุณของผลิตภณัฑ์และรู้จกั
สรรพคุณท่ีมีประโยชน์ของ Crocodile Oil มีการจ าหน่ายสินคา้ผา่นตวักลาง เพื่อใหสิ้นคา้กระจายได้
ทัว่ถึง  รวมถึงไดมี้การจ าหน่ายแบบออนไลน์เพื่อใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ไดโ้ดยตรง 

 
 
3.4 ข้อสรุปจากการวเิคราะห์อตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขนั ท าให้เห็นวา่ธุรกิจน้ีมีโอกาสและความ
เป็นไปได ้ เพราะวา่ ในตลาดผลิตภณัฑรั์กษาสิวบริเวณร่างกายนั้นมีการแข่งขนัไม่รุนแรง มีผูเ้ล่นอยู่
ในตลาดน้อยท าให้ผูบ้ริโภคจ าเป็นต้องใช้แม้จะไม่ได้ผลตามความคาดหวงั ประกอบกบัการท า
แบบสอบถามผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นตลาด พบวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูน่ั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เห็น
ผลในทางท่ีดีข้ึนหลงัจากใชผ้ลิตภณัฑ์ และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ ซ่ึง
ท าใหบ้ริษทัฯ เห็นถึงโอกาสความเป็นไปไดโ้ดยการน าเอาปัญหาและความไม่พึงพอใจของผูบ้ริโภค 
มาพฒันาผลิตภณัฑ์ตวัใหม่ให้ดีข้ึนและมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าผลิตภณัฑ์ท่ีมีขายอยู่ในทอ้งตลาด  
โดยมีการน าเอา Crocodile Oil มาใช้เป็นส่วนประกอบในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงมีงานวิจยั
รองรับและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ส่วนในดา้นการตลาด ทางบริษทัฯ มุ่งเนน้การรับรู้ให้กบัผูบ้ริโภค
ผา่นส่ือออนไลน์ ใหผู้บ้ริโภครู้จกั Crocodile Oil  และจะมีการท าส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ผูบ้ริโภครับรู้
ถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของ Crocodile Oil  พร้อมทั้ งประชาสัมพันธ์ให้ผู ้บริโภครับรู้ถึง
ผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ าตราสินคา้ของ
บริษทัของเราไดใ้นท่ีสุด 
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บทที ่4 

แนวคดิธุรกจิและรูปแบบธุรกจิ 
 
 

4.1 ภาพรวมของบริษทั 
 บริษทั เอส.บี.วาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เวช
ส าอางดูแลผวิทุกชนิด ซ่ึงผา่นกระบวนการวิจยั พฒันา และผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน ผูบ้ริโภค
จึงมัน่ใจในผลิตภณัฑไ์ดว้า่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคอยา่งแน่นอน 

 ทีต่ั้งบริษัท ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 111 ถนนสุวรรณศร ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมืองสระแกว้  

จ.สระแกว้ 27000 

 ช่ือผลติภัณฑ์ ผลิตภณัฑดู์แลผวิจากน ้ามนัจระเขส้ าหรับผูมี้ปัญหาสิวบริเวณหลงั 

 รูปแบบธุรกจิ เป็นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์วชส าอาง 

 สินค้าและบริการ  

 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวส าหรับผูท่ี้มีปัญหาสิวบริเวณหลังและล าตัวของบริษทัฯ จะถูก
น าเสนอออกมาในรูปแบบสเปรย์ ซ่ึงมีน ้ ามนัจระเข้เป็นส่วนประกอบ ซ่ึงให้ผลในการฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียทั้ง3ชนิด ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดสิว มี Tea Tree Oil ช่วยยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย มีอโลเวล่า
เพิ่มความชุ่มช้ืนและฟ้ืนฟูผวิใหผ้วิแขง็แรง และมีคาโมมายล ์ใหก้ล่ินหอมและสดช่ืน ซ่ึงลว้นแลว้แต่
เป็นส่วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติ ท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจได้ว่าปลอดภยัและไม่เกิดการแพข้ึ้นอย่าง
แน่นอน  

 วสัิยทศัน์ (Vision) 

 จะเป็นผูน้ าอนัดบัหน่ึงและครองส่วนแบ่งการตลาด มากท่ีสุดของผลิตภณัฑ์สเปรย์
รักษาสิวบริเวณร่างกาย และอนัดบัแรกในใจผูบ้ริโภคเม่ือนึกถึงผลิตภณัฑรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย 
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 พนัธกจิ (Mission) 

 จะผลิตสเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกายท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยเลือกใชว้ตัถุดิบ
ท่ีมาจากธรรมชาติ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ท่ีเป็นสูตรลบัเฉพาะโดยมีการ
น าเอา Crocodile Oil เขา้มาเป็นส่วนผสม ซ่ึงให้ผลท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ใหก้บัลูกคา้ 

 เป้าหมายด้านการด าเนินธุรกจิ 

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ ผูบ้ริโภคท่ีเป็นสิวบริเวณร่างกาย พร้อมตั้งเป้าการเติบโต 
20% ภายในระยะเวลา 5 ปี และใน 5 ปีแรกของการก่อตั้งและด าเนินธุรกิจ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 
50 % ของคู่แข่งขนัรายใหญ่ ผา่นช่องทางการขายเขา้ร้านคา้ปลีก ไดแ้ก่ Boots, Watsons, ร้ายขายยา, 
ร้านเจเ้ลง้ และช่องทางออนไลน์ โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย 9,000 ขวดต่อเดือน 

 เป้าหมายด้านการตลาด 

 สร้างการรับรู้เก่ียวกับแบรนด์ CROCOZY ให้ผูบ้ริโภครับรู้ และจดจ าแบรนด์ได้ในวงกวา้ง 
บริษทัฯ จะเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย และจะตอ้งสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ี
รู้จกัทุกกลุ่มทั้งกลุ่มท่ีเป็นสิวและไม่เป็นสิว แต่จะเนน้ไปทางกลุ่มคนท่ีมีปัญหาสิววา่เป็นผลิตภณัฑ์
รักษาสิวบริเวณร่างกายท่ีได้ผล มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ในตลาด สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 ตราสินค้า                                                         

 

 

                                          

 

 

ภาพที ่6 ตราสินคา้ผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY 
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ช่ือ CROCOZY มาจากค าว่า Crocodile ซ่ึงจระเขเ้ป็นสัตวน์กัล่าท่ีมีความดุร้าย ซ่ึงมกั
เกิดบาดแผลจากการต่อสู้กับจระเข้ด้วยกันเอง หรือกับสัตว์อ่ืน แต่พบว่าบาดแผลท่ีเกิดข้ึนนั้ น
สามารถเยียวยาสมานแผลให้ปิดสนิทไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเร็ว และไม่ติดเช้ือ จากกรณีดงักล่าวจึง
เป็นจุดท่ีสนใจให้เกิดการตั้งทฤษฏี และสมมติฐานต่างๆทางวิทยาศาสตร์ถึงสารส าคญัในร่างกาย
ของจระเขท่ี้ช่วยในการต่อสู้กบัเช้ือโรคและต่อตา้นการติดเช้ือ (Infection) 

 
 
4.2 รูปแบบธุรกจิ 

บริษทั เอส.บี.วาย จ ากดั ได้คิดคน้สูตรลับเฉพาะส าหรับผลิตภณัฑ์สเปรย์รักษาสิว
บริเวณร่างกายโดยมีส่วนผสมของ Crocodile Oil เน่ืองจากเป็นสูตรลบัเฉพาะของทางบริษทัฯ จึงได้
ก าหนดรูปแบบธุรกิจเป็นแบบ “ผลิตและจดัจ าหน่าย”  ภายใตช่ื้อทางการคา้วา่ “CROCOZY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7 รูปแบบธุรกิจผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY 

Supplier กลุ่มเป้าหมาย 

คนท่ีมีปัญหาสิว
บริเวณร่างกาย
ทั้งหนา้อกและ      
แผน่หลงั 

Chain Drug 
Stores 

(Boots and 
Watsons) 

บริษทั เอส.บี.

วาย จ ากดั  

ผลิตและจดั

จ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์

สเปรยรั์กษาสิว

บริเวณร่างกาย 

“CROCOZY” 

Traditional 

Drug Store and 

Online 
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4.3 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และรายละเอยีดธุรกจิ 
CROCOZY เป็นผลิตภณัฑ์สเปรยส์ าหรับรักษาสิวบริเวณร่างกายซ่ึงมีส่วนประกอบ

ของ Crocodile Oil ใหผ้ลในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุของการเกิดสิวบริเวณร่างกาย ช่วยลด
รอยแผลเป็นท่ีเกิดจากสิวใหจ้างลง พร้อมทั้งยบัย ั้งการเกิดสิวใหม่ 

 

4.3.1 รูปแบบผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์สเปรยบ์รรจุขวดอลูมิเนียม เน่ืองจากขวดอลูมิเนียมจะช่วยลดค่า Oxygen 
Tranmission ลดการผ่านของออกซิเจนจะช่วยท าให้ผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพท่ีคงท่ีเหมือนตอนท่ี
ผลิตออกมาจากโรงงาน ซ่ึงจะบรรจุอยูใ่นขวดอลูมิเนียมท่ีมีขนาด 50 มิลลิลิตร  เน่ืองจากเป็นขนาด
ขวดท่ีพอเหมาะในใชง้านและการถือเพื่อฉีดขา้งหลงัไดด้ว้ยตนเอง  

 

 
ภาพที ่8 แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑข์นาด 50 มิลลิลิตร 
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CROCOZY เป็นผลิตภณัฑ์สเปรยส์ าหรับรักษาสิวบริเวณร่างกายซ่ึงมีส่วนประกอบ
ของ Crocodile Oil ให้ผลในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดสิว ช่วยลดรอย
แผลเป็นท่ีเกิดจากสิวให้จางลง พร้อมทั้งยบัย ั้งการเกิดสิวใหม่ ซ่ึงผลิตจากน ้ ามนัจระเข ้100% สกดั
โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ และท าให้บริสุทธ์ิโดยวิธีเฉพาะของเรา ซ่ึงอยู่ในกระบวนการข้ึน สิทธิบตัร 
เพื่อก าจดักล่ินคาว และส่ิงแปลกปลอมออก มีคุณสมบติัเหมือนเกราะปกป้องผิวหนงัท่ีเป็นแผลและ
ช่วยใหถู้กรักษาอยา่งรวดเร็วและช่วยลดการเกิดแผลเป็นไดอี้กดว้ย 

 

 

ภาพที ่9 แสดงถึงผลการลดรอยแผลเป็นเปรียบเทียบกบัสารอ่ืนๆ 
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 4.3.2 การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์   

 

ภาพที ่10 ฉลากดา้นหนา้ของผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY 

 ฉลากปิดบรรจุภณัฑ์ดา้นหน้าเลือกใช้สีเขียวและสีขาวเป็นหลกั เพื่อส่ือออกมาให้ดูธรรมชาติ 
และสะอาดตามากท่ีสุด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้คัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบ โดยให้ผลการวิจยัแลว้ว่าไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวคนอย่างแน่นอน อีกทั้งยงัท า
รูปแบบฉลากให้ดูทนัสมยั  ตวัอกัษรอ่านง่าย และเนน้ใชรู้ปภาพประกอบเพื่อท าให้ฉลากดูน่าดึงดูด
สายตาจากผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 
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ภาพที ่11 ฉลากดา้นหลงัของผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY 

ฉลากดา้นหลงัแสดงคุณสมบติัและรายละเอียดของผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงวธีิใช ้ค าเตือน 
ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย  

 

4.3.3 ส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ 
 สารประกอบหลกัท่ีใชใ้นผลิตภณัฑน้ี์จะประกอบไปดว้ยสารแต่ละตวั ดงัน้ี 

 

1. Crocodile Oil 

 น ้ ามนัสกดัจากไขมนัของจระเข ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยกรดไขมนัอ่ิมตวั (Saturated fatty 
acid) และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (Unsaturated fatty acid) จากการวิจยัพบวา่มีองคป์ระกอบเดียวกนักบั
กรดไขมนัในผวิหนงัของมนุษย ์เพราะฉะนั้นเม่ือน ามาใชก้บัมนุษยจ์ะไม่ท าให้เกิดการอาการแพแ้ละ
ระคายเคือง นอกจากน้ีในน ้ ามนัจระเขย้งัประกอบไปดว้ย วิตามินอี สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีส าคญั มี
คุณสมบติัในการเยียวยาและสมานแผล , วิตามินเอ สารต้านอนุมูลอิสรและรักษาสิว , โอเมก้า 3 
บรรเทาอาการ ปัญหาสภาพผิวในผูป่้วยโรคสะเก็ดเงิน ลดอาการผิวอกัเสบและให้อาหารบ ารุงรูขุม
ขน, โอเมกา้ 6 ผอ่นคลายกลา้มเน้ือและอกัเสบไขขอ้, โอเมกา้ 9 กระตุน้การสร้างชั้นเซลลผ์ิว ลดการ
เกิดร้ิวรอย, กรดไขมนัปาล์มมิติก ลดและป้องกนัการเกิดร้ิวรอยก่อนวยั ซ่ึงไขมนัพวกน้ีมีคุณสมบติั
ช่วยบ ารุง และเพิ่มความชุ่มช้ืนให้แก่ผิว ผลจากการวิจยัพบวา่น ้ ามนัจระเข ้มีคุณสมบติัเด่นในเร่ือง 
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ลดการเจริญเติบโตของเช้ือรา Candida Albican สาเหตุของการเกิดสิวมากถึง 81.7% ลดการอกัเสบ
ระคายเคือง และช่วยในการกระตุน้ชั้นเซลล์ในการสร้างชั้นผิวใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปอยา่งเป็น
ระเบียบ และลดรอยแผลเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 

ภาพที ่12 Tea Tree Oil 

 

2. Tea Tree Oil 
Tea Tree Oil คือน ้ ามนัท่ีไดม้าจากการสกดัจากส่วนใบตน้ไมพ้ื้นเมืองของออสเตรเลีย 

เป็นน ้ ามัรหอมระเหย เหลวใส ไม่มีสี ใช้เป็นยาได้สารพดัประโยชน์ เพราะ  Tea Tree Oil น้ีมี
คุณสมบติัส าคญั 3 อยา่งดว้ยกนัคือ สามารถฆ่าเช้ือเช้ือรา, ฆ่าเช้ือแบคทีเรีย และฆ่าเช้ือไวรัสท่ีเกิดข้ึน
บนผิวหนงัได ้โดยเฉพาะคุณสมบติัท่ีดีกวา่ยาแผนปัจจุบนัในทอ้งตลาดก็คือ สามารถฆ่าเช้ือราท่ีด้ือ
ต่อยาอ่ืนๆไดอ้ยา่งดี 
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ภาพที ่13 Aloe Vera 

3. Aloe Vera Extract  
ว่านหางจระเขมี้คุณสมบติัให้ผลในการรักษาแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก แผลเร้ือรังได้

เป็นอยา่งดี เพราะวา่นหางจระเขมี้สรรพคุณรักษาแผลต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียช่วยสมานแผลได ้ในดา้น
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางคแ์ละเวชส าอางวา่นหางจระเขมี้คุณสมบติัเด่นหลายอยา่งในการช่วยบ ารุง
ผิวพรรณให้ชุ่มช่ืน ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย ลดการอกัเสบของผิวหนงั ท าให้ผิวหนงัอุม้น ้ าและดูดซึมน ้ า
ไดดี้ ช่วยรักษาจุดด่างด า และกระตุน้การสร้างคลอลาเจนใหก้บัผวิไดดี้อีกดว้ย 

 

 

4.4 คุณค่าทีไ่ด้รับจากสินค้าและบริการ 
1. ผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกายท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้น ้ ามนัจระเขเ้ขา้มา

ช่วยในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย ท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดสิว 
2. ผา่นการวจิยัและการผลิตท่ีไดม้าตราฐาน จากโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน GMP 
3. ส่วนผสมมาจากธรรมชาติ จึงไม่ก่อใหเ้กิดการแพ ้และระคายเคืองต่อผิวหนงั ท าใหสิ้ว

บริเวณร่างกายลดลง ผวิแขง็แรงและมีความชุ่มช้ืนมากยิง่ข้ึน  
4. ช่วยรักษารอยสิว และรอยแผลเป็นต่างๆจางลง 
5. หมดปัญหาเร่ืองกล่ินฉุน เน่ืองจากใชก้ารสกดัคาโมมาย ใหก้ล่ินท่ีหอมและสดช่ืน 
6. หาซ้ือไดง่้ายตามร้าน Boots และ Watsons รวมไปร้านขายยาทัว่ประเทศ 



25 
 

 

บทที ่5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะในการพฒันาธุรกจิ 
 
 
5.1 บทสรุปภาพรวมในการท าธุรกจิ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภณัฑ์ดูแลผิวจากน ้ ามนัจระเขส้ าหรับผูมี้ปัญหาสิว
บริเวณแผ่นหลงัและล าตวั ซ่ึงผลิตภณัฑ์จะถูกน าเสนอออกมาในรูปแบบสเปรยภ์ายใตช่ื้อแบรนด์ 
CROCOZY ซ่ึงมีน ้ ามนัจระเขเ้ป็นส่วนประกอบท่ีให้ผลในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียอนัเป็นสาเหตุ
หลกัของการเกิดสิวบริเวณแผน่หลงัและล าตวั เร่ิมตน้จากการศึกษา คน้ควา้ และหาขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ประสิทธิภาพในการรักษาสิวบริเวณร่างกายในเชิงลึก ซ่ึงพบว่าสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจาก
แบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Propionibacterium Acnes, Candida Albicans และ Staphylococcus Aureus 
โดยผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณร่างกาย CROCOZY นั้น สามารถยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียไดท้ั้ง 3 
ชนิดท่ีกล่าวมาในข้างต้น สามารถยืนย ันด้วยผลงานวิจัยต่างๆ ช้ีให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ฯ มี
ประสิทธิภาพท่ีดีในรักษาสิวบริเวณร่างกาย ครอบคลุมการยบัย ั้งแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ท่ีก่อให้เกิดสิว
ได ้นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบ
ถึงปัญหาของผลิตภณัฑ์รักษาสิวบริเวณหลงัและล าตวัในปัจจุบนั รวมไปถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค และน าปัญหาต่างๆท่ีผูบ้ริโภคพบเจอมาแก้และพฒันาผลิตภณัฑ์ 
จนกระทัง่ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวบริเวณหลงัและล าตวั CROCOZY ขนาดบรรจุ 50 
ml. ราคา 299 บาท โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัไดแ้ก่ร้าน Boots และ  Watsons และช่องทางการ
จดัจ าหน่ายรองไดแ้ก่ ร้านขายยาทัว่ไป เจเ๊ลง้ และขายผา่นช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
 

 

 

 

 



26 
 

5.2 ข้อเสนอแนะในการพฒันาธุรกจิ 

บริษทั เอส บี วาย จ ากดั ไดว้างแผนกลยทุธ์การเติบโตของธุรกิจ ไวด้งัน้ี 

1. ในช่วงสองปีแรก บริษทัฯจะเน้นไปในการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั ให้ความรู้
เก่ียวกบัประโยชน์ของน ้ ามนัจระเข ้โดยจะโปรโมทสินคา้ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การใช ้Influencer 
ในการโปรโมทสินคา้, สร้างเวบ็ไซด์และใชส่ื้อ Social Media ต่างๆในการให้ขอ้มูล ขายสินคา้ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นข้อติชมต่างๆกับผูบ้ริโภค และวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีร้าน Boots และ 
Watsons ก่อน  เน่ืองจากผลส ารวจแบบสอบถามผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมักเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จาก
ช่องทางน้ีมากท่ีสุด  รวมไปถึงร้านเจเ้ลง้ และร้านขายยา 

2. ปีท่ี 3 เป็นต้นไป จะเน้นการขยายตลาดและขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้
ครอบคลุมทั้งประเทศไทย ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยงัซุปเปอร์มาเก็ต ทั้งในกรุงเทพและ
ซุปเปอร์มาเก็ตตามจงัหวดัต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถหาซ้ือไดง่้าย 

3. ในดา้นการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เน่ืองจากน ้ ามนัจระเขมี้ประโยชน์มากมาย 
บริษทัฯยงัคงวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากน ้ ามนัจระเข้ต่อไปในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สบู่ท่ีมี
ส่วนผสมจากน ้ ามนัจระเข ้ใช้คู่กบัสเปรยรั์กษาสิว CROCOZY เพื่อส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพดี
ยิง่ข้ึน, โลชัน่ทาผวิท่ีมีส่วนผสมของน ้ ามนัจระเข ้เน่ืองจากน ้ามนัจระเขน้ั้นให้ความชุ่มช้ืนต่อผิวเป็น
อย่างมากจะช่วยส่งเสริมให้ผิวแข็งแรงยิ่งข้ึน, น ้ ามนับ ารุงหน้า และ มาส์กหน้า เป็นตน้ นอกจากน้ี
สามารถน าน ามนัจระเข้ไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง สกินแคร์ และเวชส าอาง ร่วมกับ
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http://www.pharmabeautycare.com/content/5494/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%94-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ภาคผนวก ก 

น า้มนัจระเข้ 

 

 

 

น ้ามนัจระเข ้สายพนัธ์ุไทย บริสุทธ์ิ 100%  ไม่ผสมสารเคมี (ผลิตภายใตสิ้ทธิบตัร) วจิยั
และพฒันา โดยบริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั  

น ้ ามนัจระเข ้ (Crocodile oil) เคร่ืองหมายการคา้ CROCOSIA น ้ ามนัจระเขส้ายพนัธ์ุ
ไทย บริสุทธ์ิ 100%  ไม่ผสมสารเคมี เพื่อความสวยงามและแกปั้ญหาสภาพผิวหนา้  สกดัจากไขมนั
จระเขส้ายพนัธ์ุไทย Crocodylus Siamnensis จากฟาร์มท่ีได้รับมาตรฐานและข้ึนทะเบียนกับกรม
ประมงอย่างถูกต้อง กระบวนการสกัดคิดค้นและพฒันาโดยทีมงานฝ่ายนวตักรรม (Innovation 
Team) และท าการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมัย ภายใตสิ้ทธิบตัรของ บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) 
เพื่อให้ไดน้ ้ ามนัจระเขท่ี้มีคุณภาพและมาตรฐาน คงอตัราส่วนสารส าคญัลดส่ิงแปลกปลิมและก าจดั
กล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์

Have you ever seen crocodiles died from infected wounds and living in dirty swamp? 
No! we dont... Indeed; the wound heals itself really fast. This is the origin of the discovery of 
biological benets of crocodile oil. Crocodile oil has been used for a long time for skin problems such 
as burns, wounds, sunburns, and even eczema. Rich source of Omega – 3, -6, -9 compositions of 
crocodile oil works as moisturizer to dull, dry, itchy, irritated, cracked rough skin and wound healing 
agent. 

CDIP o-ers you the 100% crocodile oil; CROCOSIA™. What is CROCOSIA™ 
actually?... CROCOSIA™ is the purest oil extracted from fat tissues of crocodile (Crocodylus 
siamensis) regally farmed in Thailand and rened by our own protocol in order to meet our high 
standard. Our CROCOSIA™ is the 100 % crocodile oil extracted without chemical use and puried 
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by our own technique, which is under IP registration, to eliminate unpleasant scent and unwanted 
molecules. CROCOSIA™ has antimicrobial properties and creates a protective barrier over the burn 
helping it heal faster and reduce scaring. 
 Why choose CROCOSIA™? 
- We are a leading company in innovative healthcare products and raw materials. 
- 100% pure, chemical free, no additives and preservatives added. 
- Rich sources of Omega-3,-6,-9 (nourishing and moisturizing your skin) 
- No rancid smell 
- Use for burns, wounds, sunburns, irritated, cracked skin 
- Perfect for oil-based cosmetics such as ointment, aroma essential oil, soap, cream, and balm     

 น ้ ามนัจระเข ้ไดมี้ประวติัการใชม้าอยา่งยาวนาน ซ่ึงถูกบนัทึกเป็น Traditional remedy 
ในหลายๆประเทศ เพื่อช่วยในการบ ารุงผิวพรรณ แมก้ระทัง่ ยุคอียิป โบราณ ยงัมีบนัทึกถึงการใช้ 
น ้ามนัจระเข ้

 หลายๆท่ี กล่าวว่า จากหนงัสือ Country Folk Medicine ครีโอพตัตรา ราชนีแห่งเม่ือง
อียิปต ์ก็ยงัใชน้ ามนัจระเขเ้พื่อผิวท่ีสวยงามของนาง น ้ ามนัจระเขส้ามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มความชุ่ม
ช้ืนแก่ผิว     ท่ีแห้งแตก คนั แพ ้และ บ ารุงผิวให้สดใสสวยงาม และไดก้ล่าวกนัว่า มีคุณสมบติั ใน
การบ ารุงผิวท่ี ผิวหนังติดเช้ือรา สิว รวมถึงการรักษาแผลไฟใฟม ้น ้ าร้อนลวก และผิวไหม้จาก
แสงแดด คุณสมบติัท่ีกล่าวอ้างจากความเช่ือในอดีต ปัจจุบนัมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยนั
คุณสมบติัเหล่านั้นอยา่งไร โปรดติดตาม 

 ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั ขอน าเสนอ น ้ ามนัจระเข ้100% ท่ีสกดัมาจาก เน้ือเยื่อ
ไขมนัจระเขส้ายพนัธ์ุ ไทย และท าให้บริสุทธ์ิโดยกระบวนการวิทยาศตร์ข้ึนสูง เพื่อให้ได ้น ้ ามนั
จระเขท่ี้มีความบริสุธ์ิสูง มีกล่ินหืนและคาวต ่า ซ่ึงสามารถน าไปใช้ไดโ้ดยตรงเลย เพื่อประสิธิภาพ
สูงสุด หรือ ใชเ้ป็นสาระส าคญัในเคร่ืองส าอางได ้ในปริมาณสูงโดยไม่สร้างกล่ินท่ีไม่พึ่งประสงคใ์น
ตวัเคร่ืองส าอาง เราเรียกน ้ามนัจระเขข้องเราวา่  CROCOSIA™ 

CROCOSIA™ เป็นน ้ ามนัจระเข ้100% สกดัโดยไม่ใชส้ารเคมีใดๆ และท าให้บริสุทธ์ิ 
โดยวิธีเฉพาะของเรา ซ่ึงอยู่ในกระบวนการข้ึน สิทธิบตัร เพื่อก าจดักล่ินคาว และ ส่ิงแปลกปลอม
ออก CROCOSIA™ มีคุณสมบติั เหมือนเกราะปกป้องผิวหนงัท่ีเป็นแผลและช่วยให้ถูกรักษาอยา่ง
รวดเร็วและลดการเกิดแผลเป็น 
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ภาพที ่11 แสดงถึงผลการลดรอยแผลเป็นเปรียบเทียบกบัสารอ่ืนๆ 
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FAQ CROCOSIATM  
1. เพราะเหตุใดจึงมีการศึกษาวจัิยเกีย่วกบัจระเข้?           
 นกัวิทยาศาสตร์ได ้มีการตั้งขอ้สังเกตถึงลกัษณะการด ารงชีพของจระเข ้ซ่ึงเป็นสัตว์
คร่ึงบกคร่ึงน ้ า ท่ีอาศยัอยูใ่นแหล่งน ้ าน่ิง วงัน ้ า หรือบึงท่ีมีโคลนตม1 อุดมไปดว้ยเช้ือแบคทีเรียและ
จุลินทรียอ์ยูเ่ป็นจ านวนมาก อีกทั้งจระเขย้งัเป็นสัตวน์กัล่าท่ีมีความดุร้าย ซ่ึงมกัเกิดบาดแผลจากการ
ต่อสู้กบัจระเขใ้นแหล่งอาศยัเดียวกนั หรือกบัสัตวอ่ื์น แต่เป็นท่ีน่าสนใจว่า บาดแผลท่ีเกิดข้ึนนั้น
สามารถเยียวยาสมานแผลให้ปิดสนิทไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น และไม่ติดเช้ือ จากกรณีดงักล่าวจึงเป็น
จุดท่ีสนใจให้เกิดการตั้งทฤษฏี และสมมติฐานต่างๆทางวิทยาศาสตร์ถึงสารส าคญัในร่างกายของ
จระเขท่ี้ช่วยในการต่อสู้กบัเช้ือโรคและต่อตา้นการติดเช้ือ(Infection) 
2. ร่างกายของจระเข้ มีกลไกป้องกนัตัวเองจากการติดเช้ือ (Infection) ได้อย่างไร? 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ในร่างกายของจระเขมี้ระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีเยีย่ม โดยภูมิคุม้กนัใน
ระบบเมด็เลือดและผวิหนงั สามารถประสานการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการป้องกนัตวัเอง
จากการติดเช้ือ(Infection)และสมานแผลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือเกิดบาดแผลข้ึนบนร่างกาย 

3. น า้มันจระเข้ (Crocodile oil) มีแหล่งทีม่าอย่างไร?          
 น ้ ามนัจระเข้(Crocodile oil) ท าการสกัดจาก“ไขมนัจระเข้(Crocodile fatty tissues)” 
เน่ืองจากจระเขเ้ป็นสัตวท่ี์มีพละก าลงัแข็งแรง ในทางสรีรวิทยา(Physiology)จึงมีปริมาณไขมนัท่ี
สะสมอยูใ่นร่างกายไม่มาก ท าใหส้ามารถเก็บไขมนัจระเขไ้ดเ้ฉล่ียประมาณ  600-800กรัมจากจระเข้
เพียง 1ตวัเท่านั้น3 จึงเป็นหน่ึงในขอ้จ ากดัต่อการศึกษาและพฒันาการสกดัไขมนัจากจระเข ้เน่ืองจาก
ตอ้งใชเ้งินลงทุนมากและเทคโนโลยชีั้นสูง ในการสกดัน ้ามนัจระเข ้จากวตัถุดิบไขมนัท่ีมีปริมาณไม่
มากนกั 
4. องค์ประกอบและสารส าคัญในน า้มันจระเข้มีอะไรบ้าง?                         

 ในไขมนัจระเข ้ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั(Saturated fatty acid) และกรด
ไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั ( Unsaturated fatty acid) พบสารส าคญัท่ีมีอยู่ในน ้ ามนัจระเข ้ได้แก่ โอเมก้า 
(Omega) 3, 6และ 9ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกรดไขมนัปาล์มมิติก(Palmitic  Acid),กรดไขมนัโอเล
อิก(Oleic Acid) และกรดไขมนัไลโนเลอิก (Linoleic Acid) ในปริมาณสูง โดยกรดไขมนัดงักล่าวมี
คุณสมบติัส าคญัในการใหค้วามชุ่มช้ืน บ ารุงผวิพรรณ ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
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5. น า้มันจระเข้ (Crocodile oil) มีประโยชน์อย่างไร? 

 ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่าน ้ ามนัท่ีสกดัจากไขมนัจระเข ้มีคุณสมบติัเด่นในดา้นการ
บ ารุงผวิพรรณ ใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิ ลดอาการอกัเสบระคายเคือง จากผวิหนงัท่ีแห้งกร้าน ขาดความ
ชุ่มช้ืน มีคุณสมบติัของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia5 และลด
การเจริญเติบโตเช้ือรา Candida albicans ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัสูงถึง 81.7%6 อีกทั้งสามารถช่วยสมาน
แผลไฟไหม้ น ้ าร้อนลวก ให้หายได้เร็วข้ึน และมีส่วนช่วยกระตุ้นชั้นเซลล์ผิวใหม่และควบคุม
เอนไซมใ์นการสร้างชั้นผิวให้เป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ท าใหช้ั้นเซลลผ์ิวใหม่มีการเรียงตวัท่ีเป็น
ระเบียบ ลดการเกิดรอยแผลเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบหลกัๆท่ีมีอยูใ่นน ้ ามนัจระเข ้
คือ โอเมก้า (Omega) 3, 6, และ 9ซ่ึงสามารถเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับผิวหนังได้อย่างดีเยี่ยม ซ่ึงมี
องคป์ระกอบของกรดไขมนั Palmitic Acid , Oleic Acid และ Linoleic Acid สูง 

6. น า้มันจระเข้ (Crocodile oil) มีความปลอดภัยหรือไม่?          
 น ้ ามนัจระเขมี้ส่วนประกอบท่ีคลา้ยคลึงกบัองคป์ระกอบไขมนับนผิวหนงัของมนุษย ์
โดยมีความแตกต่างเพียงจ านวนเปอร์เซ็นต์ของส่วนประกอบท่ีปรากฏ และดว้ยคุณสมบติัดงักล่าว 
จึงพบอาการแพ(้Allergic)ไดน้อ้ยมาก เม่ือทาน ้ามนัจระเขล้งบนผิวหนงัมนุษย ์อีกทั้งยงัมีการยอมรับ
ถึงความปลอดภยัและไดรั้บความนิยมในการใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 น ้ ามนัจระเข้ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลายาวนานหลายร้อยปี ในหลาย
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค อาทิ อียิปต,์จีน,สิงคโปร์,มาเลเซีย,ฟิลิปินส์,อเมริกาใต,้
มาดากสัการ์,ออสเตรเลีย, และแอฟริกาใต ้เป็นตน้ ในอารยธรรมยุคอียิปต์โบราณพบว่ามีการใช้
น ้ ามนัท่ีสกดัจากไขมนัจระเข ้ในด้านการป้องกนัและเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆในมนุษย์
9 นอกจากน้ีในอารยธรรมจีนโบราณ พบว่าชาวจีนนั้นมีความผูกพนั และมีการใช้ประโยชน์จาก
จระเขม้าอยา่งยาวนาน โดยชาวจีนไดเ้ร่ิมมีการบริโภคเน้ือจระเขม้า เม่ือราว 4,000 ปีก่อน จากบนัทึก
ต าราการแพทยแ์ผนจีน ช่ือวา่ The “Compendium of Materia Medica” โดย หล่ี สือเจิน (Li Shizhen) 
เภสัชกรชาวจีนผูมี้ช่ือเสียงในสมยัราชวงศ์หมิง ไดก้ล่าวว่า เน้ือจระเขน้ั้นเป็นตวัชูก าลงัท่ีมีคุณค่า 
โดยสามารถรักษาความช้ืนและจุดด่างด าบนผิว การรับประทานเน้ือจระเขเ้ป็นประจ าช่วยท าให้
สุขภาพร่างกายแขง็แรง ลดจุดด่างและท าใหมี้ผวิพรรณท่ีสวยงาม 

 ในปัจจุบนัพบว่าผูบ้ริโภคมีการใช้ประโยชน์จากน ้ ามนัจระเขเ้ป็นเคร่ืองส าอางบ ารุง
ผวิพรรณ เพื่อแกไ้ขปัญหาสภาพผวิต่างๆ เพื่อความสวยงาม อาทิ ผวิแหง้แตก ผวิหนงัลอกเป็นขยุ สิว 
ผิวอกัเสบ ร้ิวรอย จุดด่างด า แสบร้อนจากแสงแดด(Sunburn) อาการระคายเคือง แมลงสัตวก์ดัต่อย 
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แผลไฟไหม้น ้ าร้อนลวกขนาดเล็ก และในเชิงการรักษาบรรเทาอาการของโรคผิวหนังเอ็คซีม่า
(Eczema)  และโรคสะเก็ดเงิน(Psoriasis) 

7. CROCOSIATM คืออะไร?          
 CROCOSIATM เป็นนวตักรรมใหม่ขอZง “น ้ ามนัจระเข”้ จากแนวทางการคิดคน้และ
พฒันากระบวนการสกัดน ้ ามันจากไขมันของจระเข้สายพนัธ์ุไทย (Crocodylus Siamnensis) ซ่ึง
จดัเป็น“Waste Product” หรือวตัถุดิบเหลือใชจ้ากอุตสาหกรรมเน้ือและหนงัจระเขใ้นประเทศ เพื่อมา
ต่อยอดใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและเวชส าอาง ดว้ยขั้นตอนและวิธีการสกดัท่ีเป็น
เทคนิคเฉพาะ ผ่านการวิจัยและพฒันาโดยทีมงานนักวิจัยฝ่ายนวรรตกรรม (Innovation teams) 
ควบคุมคุณภาพและผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ภายใตสิ้ทธิบตัรของบริษทั CDIP (Thailand) 
Co.Ltd. ส่งผลใหไ้ดว้ตัถุดิบน ้ามนัจระเขท่ี้มีคุณภาพท่ีดีข้ึน คงปริมาณสารส าคญั ขจดัส่ิงแปลกปลอม
และลดกล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์
8. CROCOSIATM มีลกัษณะอย่างไร?              
 CROCOSIATM เป็นน ้ ามันจระเข้ สกัดจากไขมันจระเข้สายพันธ์ุไทย  Crocodylus 
Siamnensis มีลักษณะทางกายภาพเป็นน ้ ามัน ของเหลวใส บริสุทธ์ิ 100% ปราศจากส่ิงเจือปน 
ประกอบไปด้วยกรดไขมนัส าคญั 3 ชนิด ไดแ้ก่ กรดไขมนัปาล์มมิติก(Palmitic  Acid),กรดไขมนั
โอเลอิก(Oleic Acid) และกรดไขมนัไลโนเลอิก (Linoleic Acid) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือของโอเมกา้3,6 
และ 9(Omega 3,6,9)1ด าเนินการผลิตภายใตสิ้ทธิบตัรของบริษทั CDIP (Thailand) Co.Ltd. แต่เพียงผู ้
เดียว  และจดัจ าหน่ายใน 3 เกรดตามระดับคุณภาพ ได้แก่ เกรดมาตรฐาน(Standard Grade: ST),
เกรดพรีเม่ียม(Premium Grade: PM) และเกรด ไฮ เพอร์ฟอร์มานซ์(High Performance: HP) 
9. CROCOSIATM น า้มันจระเข้สายพนัธ์ุไทย แตกต่างจากน า้มันจระเข้สายพนัธ์ุอ่ืนหรือไม่?         
 อา้งอิงขอ้มูลจากงานวิจยัในการวดัปริมาณกรดไขมนัส าคญัในน ้ ามนัจากไขมนัจระเข้
ลุ่มน ้ าไนล์(NileCrocodile: C.niloticus) และจระเขน้ ้ าเค็ม(C.pyrosus) เทียบกบัผลวิเคราะห์น ้ ามัน
จระเขC้ROCOSIATMซ่ึงเป็นน ้ ามนัจากไขมนัจระเขส้ายพนัธ์ุไทย(C.Siamnensis) พบว่ามีชนิดและ
ปริมาณกรดไขมนัส าคญัคือ กรดไขมนัปาลม์มิติก(Palmitic fatty acid) ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกนั 
 นอกจากน้ี อ้างอิงจากงานวิจยัเก่ียวกับน ้ ามนัท่ีสกัดจากไขมนัจระเข้สายพนัธ์ุไทย
(C.Siamnensis)ช่ื อ ว่ า “Crocodile oil enhances cutaneous burn wound healing and reduces scar 
formation in rats” โดยHua-Liang Li, PhDและคณะ ท่ีได้ รับการตีพิมพ์ใน  Academic Emerg 
Medicine เ ม่ือปี 2012 ได้ผลการทดลองและข้อสรุปท่ีว่าในน ้ ามันจากจระเข้สายพันธ์ุไทย
(C.Siamnensis)พบปริมาณกรดไขมันส าคัญเป็นส่วนใหญ่ 3 ชนิด ได้แก่ กรดไขมันปาล์มมิติก
(Palmitic  Acid),กรดไขมันโอเลอิก(Oleic Acid) และกรดไขมันไลโนเลอิก (Linoleic Acid)
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นอกจากน้ีพบวา่น ้ ามนัจากจระเขส้ายพนัธ์ุไทยสามารถช่วยสมานแผลน ้ าร้อนลวกขนาดเล็ก ให้ปิด
สนิทได้เร็วกว่าเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม(Control)และกลุ่มท่ีรักษาแผลด้วย น ้ าเกลือ หรือ Silver 
Salfadiazine อีกทั้งชั้นผิวท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้นมีการเรียงตวัของชั้นผิวคอลลาเจนท่ีเป็นระเบียบ ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะน ้ ามนัจระเขมี้ฤทธ์ิควบคุมยีนท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างชั้นผิวใหม่ ลดการเกิดรอย
แผลเป็น 
10. CROCOSIATM สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง?          
 น ้ ามันจระเข้ CROCOSIATM เป็นวตัถุดิบ(Raw Material)สามารถน าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง สกินแคร์ และเวชส าอาง ร่วมกบัส่วนผสมอ่ืนๆ อาทิ น ้ ามนัหอมระเหย 
(Essential oil) , สารสกดัจากธรรมชาติ(Natural extracts), กากกาแฟ, น ้านมแพะ, วา่นหางจระเข ้และ
อ่ืนๆ ในปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์จากน ้ ามนัจระเขใ้นตลาดเคร่ืองส าอางมากมาย หลากหลายรูปแบบ เช่น 
น ้ ามนับริสุทธ์ิ ส าหรับทาผิว (Pure oil), น ้ ามนับ ารุงผิวหน้า(Facial oil), ครีม, บาล์ม(Balm), สบู่, 
มาส์กหนา้(Facial mask) เป็นตน้ 
  
การศึกษาน า้มันจระเข้ 
 การศึกษาของ   Telanie Venter B. , M.Sc. (Pharmaceutics) ในปี  2012พบว่าน ้ ามัน
จระเขมี้กรดไขมนัอ่ิมตวัและกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีเป็นองคป์ระกอบ เช่นเดียวกบัปริมาณกรดไขมนั
ในผิวมนุษย ์เม่ือน ามาใชก้บัผิวของมนุษยจ์ะท าให้เกิดโอกาสการแพก้ารระคายเคืองไดน้อ้ย รวมถึง
ยงัสามารถดูดซึมเขา้สู่ผิวได้ดีอีกด้วย น ้ ามนัจระเข ้Crocosia จึงสามารถใช้ เพื่อช่วยให้ผิวชุ่มช้ืน 
สามารถใช้กบับริเวณท่ีผิวแห้ง แตก คนั และยงัมีคุณสมบติัในการสมานแผล ไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก 
ไหมจ้ากแสงแดด และ แผลท่ีอยูร่ะหวา่งการตกสะเก็ด เพื่อลดการเกิดแผลเป็นอีกดว้ย 
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คุณสมบัติของน า้มันจระเข้ 
 น ้ ามนัจระเข ้Crocosia สกดัโดยกรรมวิธีเฉพาะท่ีทางทีมวิจยั CDIP ไดท้  าการทดสอบ
ทดลองร่วมสองปี จนได ้น ้ ามนัจระเขท่ี้บริสุทธิ มีกล่ินคาวท่ีน้อย จนสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตเคร่ืองส าอางในความเขม้ขน้สูงได ้เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุดของน ้ามนัจระเข ้ 
          - น ามนัจระเขบ้ริสุทธิ 100 % สกดัโดยปราศจากสารเคมี 
          - อุดมไปดว้ย โอเมกา้ 3 และ 9 ช่วยบ ารุงผวิใหผ้วิชุ่มช่ืน 
          - ปราศจากกล่ินคาว 
          - ช่วยสมานแผล ไฟไหม,้ แผลตกสะเก็ด, ผวิไหมจ้ากแสงแดด, ผวิแหง้แตกคนั, ส้นเทา้แตก 
          - สามารถน าไปผลิตเคร่ืองส าอางไดเ้ช่น ออยเมนต,์ น ามนัอโรม่า, สบู่, ครีม, ปาลม์ 
  
คุณสมบัติของน า้มันจระเข้ในการสมานแผล 

 

ภาพที ่12 แสดงถึงคุณสมบติัของน ้ามนัจระเขใ้นการสมานแผล 

 จากการศึกษาคุณสมบติัของน ้ ามนัจระเขใ้นการสมานแผลไฟไหมแ้ละลดการเกิดรอย
แผลเป็นในหนู (Hua-Liang Li et al. , 2012) พบวา่หนูท่ีท าใหผ้วิหนงัถูกไหมโ้ดยใชรั้งสี UV และใช้
น ้ ามนัจระเขมี้ healing time น้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัหนูท่ีใช้ Normal saline และ Sliver sulfadiazine 
และเม่ือน าชั้นผิวหนังของหนูไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าน ้ ามนัจระเข้ช่วยลดการเกิด
แผลเป็นในชั้นผวิ epidermis หรือหนงัก าพร้าได ้โดยยบัย ั้งการสร้างเซลลใ์หม่ท่ีเร็วเกิดไปและท าให้
เกิดรอยแผลเป็น 
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การท างานของน า้มันจระเข้ในการสมานแผล 

 น ้ามนัจระเข ้ท างาน ระดบั gene expression  TGF-β1 ⁄Smad3 เป็นยนีท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง
ในกระบวนการรักษาแผล เม่ือเกิดแผลท่ีผิวหนัง ยีนสองตวัน้ีจะท างานมากกว่าปรกติเพื่อเร่งการ
สร้างเน้ือเยือ่จนเกิดเปนแผลเป็นนูนข้ึน   

 

 จากกราฟ แสดงให้เห็นว่า การท างาน ของ ยีน TGF-β1 ⁄Smad3 ในตวัอย่างแผลไฟ
ไหมท่ี้ใช้น ้ ามนัจระเข ้ต ่าลงมากเม่ือเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากแผลไฟไหมข้องตวัอย่างควบคุม และมีค่า 
ใกล้เคียง กับสภาวะของผิวปรกติ  และน่ีเป็นหน่ึงในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถยืนยนั 
คุณสมบติัของน ้ามนัจระเขใ้นการช่วยการสมานแผลและลดการเกิดแผลเป็น 

 
การจัดเรียงคอลลาเจน บริเวณแผลเม่ือใช้น า้มันจะเข้ 

 คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะมีผิวท่ีแข็งแรงและเรียบ
เนียน และยงัมีบทบาทส าคญัในการสมานแผลท่ีผิวหนงัโดยธรรมชาติ โดยการถูกสร้างใหม่ แต่ถา้
การสังเคราะห์คอลลาเจนข้ึนมาใหม่น้ี ผิดรูปแบบการจดัเรียง ผิดโครงสร้างจะท าให้ผิวบริเวณนั้น
เกิดเป็นรอยนูนและจะท าใหเ้กิดแผลเป็นในท่ีสุด 
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ภาพที ่13 แสดงถึงการจดัเรียงคอลลาเจน บริเวณแผลเม่ือใชน้ ้ามนัจะเข ้

epi = epidermal; h = hair follicle 

จากภาพถ่ายผวิหลงัจาก 28 วนัของการทดสอบ 

 รอยต่อระหวา่ง epidermis และ dermis ของ ตวัอยา่งกลุ่ม burn control จะมีร่องรอยการถูกท าลาย 
(รอยต่อไม่ชดัเจน) ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้silver sulfadiazine มีรอยต่อท่ีชดัเจนแสดงถึงการฟ้ืนฟูท่ี
ดีแต่มีชั้น epidermis ท่ีหนามาก เมือเปรียบเทียบกบั ผวิปรกติและกลุ่มท่ีใชน้ ้ามนัจระเข ้

 รูขมุขน ในกลุ่มท่ีใช ้น ้ามนัจระเขมี้การฟ้ืนฟูดีท่ีสุดเม่ือเทียบกลุ่มแผลไฟไหมอ่ื้นๆ 
 การจดัเรียง คอลลาเจน ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้น ้ามนัจระเข ้มีการจดัเรียงท่ีสม ่าเสมอ ไม่รวมตวัเป็น

กลุ่มกอ้นซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดรอยแผลเป็นนูนในท่ีสุด 

 

 



39 
 

น า้มันจระเข้ มีองค์ประกอบทีม่ีความใกล้เคียงกบัไขมันบนผวิหนังมนุษย์ 

 ไม่ก่อให้เกิดการแพ ้(Hypoallergenic) เน่ืองจากน ้ ามนัจระเขม้รองค์ประกอบ ใกลเ้คียงกบั
ไขมนับนผิวหนงัมนุษย ์โดยแตกต่างกนัเพียงปริมาณเปอร์เซ็นตข์ององคป์ระกอบแต่ละตวั
เท่านั้น น ้ ามนัจระเขป้ระกอบดว้ย กรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั (Saturated fatty acid), กรดไขมนั
ไม่อ่ิมตวั (Unsaturated fatty acid) เน่ืองด้วยองค์ประกอบทางเคมีท่ีคล้ายกนั จึงก่อให้เกิด
อาการแพไ้ดน้อ้ยมาก เม่ือทาลงบนผวิหนงั จึงท าใหน้ ้ามนัจระเขก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ
การยอมรับและมีความปลอดภยัในการใช ้(Croc city,2012) 

 นอกจากน้ียงัผลดีและประโยชน์มากมาย เม่ือใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนผสมของน ้ ามนัจระเข ้ไม่
วา่จะเป็นในเร่ืองของการลดสิว รอยสิวอกัเสบ รอยด าคล ้า ร้ิวรอยบนใบหนา้และร้ิวรอยบน
ร่องแกม้ และยงัช่วยลดอาการผืน่คนั ผวิแหง้ไดอี้กดว้ย (Croc city,2012) 

 

องค์ประกอบทางเคมีและสารค าคัญ 

 น ้ ามนัจระเข ้และ น ้ ามนัจากธรรมชาติอ่ืนๆ ต่างประกอบไปดว้ยกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั 
(Saturated fatty acid), กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั (Unsaturated fatty acid) และกรดไขมนัโอเมกา้ 3,6,9 ซ่ึง
ใหป้ระโยชน์ต่อผวิหนงัของมนุษย ์(Croc city,2012) พบสารส าคญัท่ีมีอยูใ่นน ้ามนัจระเขไ้ดแ้ก่ 

 วติามินอี สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีส าคญั มีคุณสมบติัในการเยยีวยาและสมานแผล 
 วติามินเอ สารตา้นอนุมูลอิสระและรักษาผวิ 
 กรดไขมนัปาลม์มิติก (โอเมกา้7) ลดและป้องกนัการเกิดร้ิวรอยก่อนวยั 
 กรดไขมนั แอลฟาไลโนเลอิก (โอเมก้า3) บรรเทาอาการ ปัญหาสภาพผิวในผูป่้วยโรค

สะเก็ดเงิน ลดอาการผวิอกัเสบและใหอ้าหารบ ารุงรูขมุขน 
 กรดไขมนัไลโนเลอิก (โอเมกา้6) ผอ่นคลายกลา้มเน้ือและอกัเสบไขขอ้ 
 กรดไขมนัโอเลอิก (โอเมกา้9) กระตุน้การสร้างชั้นเซลลผ์วิ ลดการเกิดร้ิวรอย 
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การใช้ประโยชน์ 

น ้ ามนัจระเขไ้ดถู้กน ามาใช้แกไ้ขปัญหาผิวต่างๆ รวมถึงใชบ้รรเทาอาการของโรคผื่น
ผวิหนงัอกัเสบเอก็ซีม่า (Eczema) 

 ผวิแหง้ น ้ามนัจระเขมี้คุณสมบติัเด่นในดา้นใหค้วามชุ่มช้ืนสูง เหมาะกบัลกัษณะของผวิแหง้ 
 ลดอาการแดง แสบร้อนท่ีเกิดจากแสงแดด และลดอาการระคายเคืองต่างๆ ในน ้ ามนัจะเข้

ประกอบไปดว้ยกรดไขมนัท่ีมีคุณประโยชน์ดา้นการบ ารุงผิวพรรณ โอเมกา้ 3,6,9 ช่วยลด
อาการอกัเสบ และมีคุณสมบติัช่วยกระตุน้การสร้างชั้นเซลลใ์นชั้นผวิ 

 สิว (Acne) และรอยอกัเสบจากสิว ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ต่อตา้นเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในไขมนัท่ีไดจ้ากจระเขโ้ดยรวมถึงความสามารถในการต่อตา้น
เช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus Aureus ซ่ึงก่อให้เกิดการติดเช้ือบนผิวหนงั ไดมี้การพิสูจน์
แลว้วา่น ้ามนัจระเขส้ามารถลดการเจริญเติบโตของเช้ือรา Candida Albicans ได ้

 

น า้มันจระเข้ ส่วนผสมเทรนด์ใหม่ในกลุ่มผลติภัณฑ์ดูแลผวิ (Skincare)  

อุตสาหกรรมความงามในปัจจุบนั มีการใช้น ้ ามนัจระเข้เข้ามาเป็นวตัถุดิบในการ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ความงามท่ีหลากหลาย เช่น น ้ ามนับริสุทธ์ิ (Pure Oil) เพื่อการบ ารุงผิวหรือ
ผสานเขา้กบัน ้ ามนัหอมระเหย (Essential oil) เพื่อใช้เป็นน ้ ามนับ ารุงผิวหน้า ครีม บาล์ม ลิปบาล์ม 
สบู่ น ้ามนันวด มาส์กหนา้ หรือแชมพูบ ารุงหนงัศรีษะ 
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ภาคผนวก ข 

ประเภทของสิว 

 

 

ประเภทของสิว บทความโดยเภสัชกร 

สิว (Acne vulgaris) เกดิจากอะไร 

 สิวเกิดจากการอุดตนัของ คอมีโดน (Comedones) ในรูขมุขน 
 คอมีโดนคือสารเหนียวท่ีเกิดจากการรวมตวัของน ้ ามนั + ขนอ่อน + เซลล์ผิวท่ีลอกตวั +

แบคทีเรีย  
 ระยะเวลาการก่อตวัของคอมีโดนเฉล่ียอยูท่ี่ 2 สัปดาห์  ซ่ึงถา้ปล่อยทิ้งไว ้ จะค่อยๆโตข้ึน ท า

ใหท้่อไขมนัและรูขมุขนโป่งพองดนัผวิหนงันูนข้ึน จนสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า ระยะน้ี
เองท่ีเราเรียกมนัวา่ " สิว " 

 สิวเกิดได้ในทุกเพศ ทุกวยั แต่อาจจะพบมากในวยัรุ่น เน่ืองจากมีปริมาณฮอร์โมนท่ีไป
กระตุน้การสร้างน ้ามนัจ านวนมาก 

 บริเวณท่ีมีต่อมไขมนัมาก ไดแ้ก่ ใบหนา้ หนงัศีรษะ หนา้อก และแผน่หลงั เป็นบริเวณท่ีเป็น
สิวไดง่้าย 
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ภาพที ่14 แสดงโครงสร้างรูขมุขน 
องคป์ระกอบในรูขมุขน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดสิว 

1. ขนอ่อน ในแต่ละรูขมุขนอาจมีขนอ่อนไดม้ากกวา่ 1 เส้น 
2. ต่อมไขมนั ท าหนา้ท่ีผลิตน ้ามนัและล าเลียงผา่นรูขมุขนข้ึนไปฉาบผวิดา้นบน 
3. เซลลบุ์ผนงัรูขมุขนท่ีมีการหลุดลอกออกตามธรรมชาติทุก 28 วนั  
4. แบคทีเรียหลายชนิด แต่ตวัท่ีมีบทบาทส าคญัในการก่อให้เกิดสิว คือ Propionibacterium 

Acnes หรือท่ีเราเรียกกนัติดปากวา่ พี แอคเน่ (P.acne) 
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สาเหตุของสิว 

สิวมีสาเหตุหลกัจากการอุดตนัของคอมีโดน อะไรก็ตามท่ีไปกระตุน้ให้เกิดคอมีโดน
ทั้งทางตรงและทางออ้ม นัน่คือสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดสิว  

  

 
ภาพที ่15  แสดงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดคอมีโดน 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. เซลลผ์วิท่ีหลุดลอก  

 เซลลผ์วิตายแลว้ลอกตวัตามธรรมชาติแต่ตกคา้งในรูขมุขน 
 เซลลผ์วิท่ีลอกตวัแบบผดิปกติจ านวนมาก จากโรคผวิหนงับางชนิด การระคายเคือง

ซ ้ าๆ เคร่ืองส าอาง การดูแลผวิผดิวธีิ 

2. น ้ามนัท่ีผลิตโดยต่อมไขมนั  ปัจจยัท่ีไปกระตุน้ใหต่้อมไขมนัผลิตน ้ามนัมากข้ึน เช่น 

 อาหารบางชนิด  
 ฮอร์โมนแอนโดรเจน 
 ความเครียด  การอดนอน 
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 อากาศร้อน 
 พฤติกรรมท่ีท าให้ผิวเกิดการระคายเคือง เช่น การบ ารุงผิวผิดวิธี การผลดัเซลล์ผิว

มากเกินไป การสัมผสัแกะเกา เสียดสีผิว ท าให้ผิวขบัน ้ ามนัมาป้องกนัการระคาย
เคือง 

3. ขนอ่อน 

 ในแต่ละรูขุมขนจะขนอ่อน 1 เส้นหรือมากกวา่นั้นถึง 80 เส้น ปกติขนอ่อนเหล่าน้ี
จะหลุดออกเองตามธรรมชาติ แต่ถา้ขนอ่อนน้ี มีมากเกินไป ไม่หลุดออกเองแลว้ไป
รวมตวักบัน ้ามนักลายเป็นคอมีโดน 

ภาพที ่16  แสดงประเภทของสิว 
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ประเภทของสิว สิวมีกีแ่บบ 

การแยก ประเภทของสิว และการ เรียกสิว อย่างถูกต้อง มีส่วนส าคญัในการเลือก
ผลิตภณัฑ์เพื่อรักษา บางคนเป็น สิวอกัเสบ แต่เรียกว่า สิวอุดตนั ถามว่าผิดไหม ก็ไม่ผิด เพราะสิว
อกัเสบก็คือสิวอุดตนัท่ีติดเช้ือจนกลายเป็นสิวอกัเสบ แต่ควรเรียกว่าสิวอกัเสบจะดีกว่า เพราะการ
เรียกผดิก็อาจท าใหเ้ลือกผลิตภณัฑรั์กษาท่ีไม่เหมาะสมได ้

ประเภทของสิว โดยทัว่ไปเราแบ่งสิวออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สิวไม่อกัเสบ (Non-inflammatory Acne) ไดแ้ก่ สิวอุดตนั สิวไม่มีหวั สิวคอมีโดน สิวผด สวเส้ียน 
และอีกหลายๆอยา่ง จะเห็นวา่แต่ละคนเรียกช่ือสิวไม่เหมือนกนั ซ่ึงท าให้ยากต่อการเลือกผลิตภณัฑ์
ท่ีเหมาะสม  (ตรงกบั หมายเลข 1,2)  

2. สิวอกัเสบ (Inflammatory Acne)  สิวประเภทน้ีมีลกัษณะเฉพาะคือ เม่ือกดจะรู้สึกเจ็บ มีการบวม
แดง (ตรงกบัหมายเลข 3,4,5) 

ลกัษณะของสิวแต่ละชนิด 

1. สิวอุดตนัหวัเปิด หรือสิวหวัด า (หมายเลข1) 

 มองเห็นเป็นจุดสีด า จุดสีด าเกิดจากน ้ามนัท่ีอดัแน่นอยูก่บัเซลลผ์วิเก่า ท าปฏิกิริยา Oxidation 
กบัออกซิเจนในอากาศ 

 การรักษา : กดออก ร่วมกบัการใช ้สครับน ำ้นม ขดัออก 
 การป้องกนั :  

o ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีฤทธ์ิในการลดการอุดตนัของคอมีโดน  ไดแ้ก่  เซร่ัมละลำยสวิ   
o ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยลดการผลิตน ้ามนับนผวิหนา้ ไดแ้ก่ เซร่ัมไฮยำแมทท์  

2. สิวอุดตนัหวัปิด หรือสิวหวัขาว (หมายเลข 2) 

 คอมีโดนไม่มีทางออก จึงดนัผิวนูนข้ึน บีบออกยาก รากสิวลึก  มีโอกาสลุกลามเป็นสิว
อกัเสบไดสู้ง  

 การรักษา : เซร่ัมละลำยสวิ  แตม้ก่อนนอนติดต่อกนัทุกคืน จนหวัสิวเปิดค่อยกดออก 
 การป้องกนั :  

o ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีฤทธ์ิช่วยในการลดการอุดตนัใตผ้ิว  ปรับสภาพรูขุมขนและการ
ท างานของต่อมไขมนั ไดแ้ก่ เซร่ัมละลำยสวิ 

http://www.pharmabeautycare.com/product/13266/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://www.pharmabeautycare.com/product/13282/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://www.pharmabeautycare.com/product/42727/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-
http://www.pharmabeautycare.com/product/13282/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://www.pharmabeautycare.com/product/13282/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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o ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยลดการผลิตน ้ามนับนผวิหนา้ ไดแ้ก่ เซร่ัมไฮยำแมทท์ 
 ค าแนะน า : หา้มกด บีบสิว ถา้หวัสิวยงัไม่เปิด เพราจะท าใหสิ้วติดเช้ือและไขมนัแตกร่ัวออก

นอกผนงัรูขมุขน เขา้สู่ชั้นหนงัแท ้กลายเป็นสิวอกัเสบ เส่ียงต่อการเกิดหลุมสิว 

3. สิวอกัเสบ (หมายเลข 3,4,5) 

 สิวอกัเสบ คือสิวท่ีพฒันาต่อมาจากสิวอุดตนั การอกัเสบจะเกิดข้ึนเม่ือ  1. เกิดการติดเช้ือ 
P.acne หรือ 2. ผนงัรูขมุขนแตกร่ัวจากการบีบสิว หรือ 3. ผนงัรูขมุขนแตกร่ัวจากคอมีโดนท่ี
มีขนาดใหญ่เกินกวา่รูขมุขนจะทนแรงดนัได ้

 ร่างกายจะพยายามก าจดัเช้ือและซากคอมีโดนท่ีร่ัว โดยการส่งเซลลภู์มิคุม้กนั เช่น เมด็เลือด
ขาว มาต่อสู้  เขา้สู่กระบวนการอกัเสบ จึงเรียกวา่ สิวอกัเสบ  

 ลักษณะเฉพาะของสิวอักเสบคือ จะอาการบวม แดง และเม่ือกดแล้วจะรู้สึกเจ็บ เป็น
ลกัษณะเฉพาะท่ีเราใชแ้ยกออกจาก สิวไม่อกัเสบ  

 หมายเลข 3 : สิวอกัเสบชนิด Paplue  นูนแดงข้ึนมาเล็กนอ้ย 
 หมายเลข 4 : สิวอกัเสบชนิด pustule  มีหวัหนองใหเ้ห็นชดัเจน 
 หมายเลข 5 : สิวอกัเสบชนิด nodule/cyst   หรือ สิวหวัชา้ง สิวซีสต์ รุนแรงท่ีสุด คอลลาเจน

ถูกท าลาย อาจกลายเป็นหลุมสิว ควรรีบพบแพทยเ์พื่อรักษา   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharmabeautycare.com/product/42727/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5-%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-
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ภาคผนวก ค  

บริษทั ซีดีไอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

ประวตัิความเป็นมาของบริษัท ซีดีไอพ ี(ประเทศไทย) 
บริษัท  ซี ดีไอพี  (ประเทศไทย)  จ ากัด  หรือช่ือเต็มว่า  Conceptual Development 

Intellectual Property มีส านกังานตั้งอยูท่ี่ “อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย”  มีวตัถุประสงคใ์นการ
ท าหน้าท่ีเสมือนเป็นตวักลางในการเช่ือมประสานระหว่างผูผ้ลิตงานวิจยั (University) โรงงาน
อุตสาหกรรม (Industry) และผูบ้ริโภค (Market) เขา้ดว้ยกนั  โดยเป็น “ศูนยก์ลางการต่อยอดงานวิจยั
สู่เชิงพาณิชย”์ เป็นการน าเอาความคิด (concept) และความต้องการของลูกค้า  มาพฒันาจนเป็น
รูปร่างเกิดเป็นผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด ริเร่ิมจากการเป็นผูใ้ห้บริการทางดา้นการวจิยัและพฒันาคิดคน้
สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมทั้ งมีความปลอดภยัสูงสุดแก่
ผูบ้ริโภครวมทั้งธุรกิจทางด้านยาแผนปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ยาแผนโบราณ สมุนไพร
และคร่ืองส าอาง 

บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นผูน้ าดา้นธุรกิจให้บริการและค าปรึกษาด้าน
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร หรือ One Stop Solution ท่ีครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการช่วย
คิดคน้สูตร (Formulation) บริการรับข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์กบัองคก์รอาหารและยา (อย.) มีทีมงาน
วิจยัท่ีคอยบริการดา้นการวิจยัและพฒันา (Research & Development) มีทีมนวตักรรม (Innovation) 
ท่ีช่วยต่อยอดงานวิจยันวตักรรมใหม่ๆ มีบริการรับจา้งผลิต (OEM Service) มีทีมงานออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์(Artwork Design) และมีเครือข่ายความร่วมมือกบัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ียวชาญและ
คุณภาพมาตรฐานสากล ปัจจยัเหล่าน้ีต่างเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้ บริษทั ซีดีไอพี(ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

นอกจากน้ี  บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั  ยงัให้ร่วมมือวิจยัและพฒันาระหวา่ง
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) เพื่อผลกัดนัผลงานวิจยัออกสู่เชิง
พาณิชย์ (IP Matching and Utilization) จึงเป็นตัวกลางในการหางานวิจัยจากมหาวิทยาลัย  หรือ
ศูนยว์ิจยั ทั้งภาครัฐและเอกชน ออกมาน าเสนอให้กบันกัธุรกิจ รวมถึงการรับความตอ้งการของนกั
ธุรกิจ ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ใหม่  (งานวิจยันวตักรรม) หรือตอ้งการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่ห้ดีข้ึน
กวา่เดิม หรือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ เป็นโจทยใ์ห้กบันกัวิจยั ในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

http://www.cdipthailand.com/th/innovation-thai.html
http://www.cdipthailand.com/th/our-service-thai/formulation-research-development-thai.html
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ตามความตอ้งการ จึงถือไดว้า่ บริษทั ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของทั้งนกัวิจยัและนกัธุรกิจไดอ้ยา่งครบวงจร  โดยมีนโยบายบริการดา้นงานวิจยัดว้ยความรวดเร็ว 
มุ่งผลิตสินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้สูงสุด 
 
 
วสัิยทศัน์ 

“เราจะเป็นผูน้ าศูนย์กลางการต่อยอดงานวิจัยระดับนวตักรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพสู่เชิงพาณิชยแ์ละเป็นท่ีรู้จกัในระดบัอาเซียน” 

 
พนัธกจิ “DRMS” 

1. Develop product & process: พฒันาผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิตและการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. Regulation & Safety: ด าเนินงานตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

3. Market position: พฒันาผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงต าแหน่งท่ีเหมาะสมทางการตลาด และ
สร้างความแตกต่างใหก้บัผลิตภณัฑ ์

4. Scientific base: ยดึหลกัวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถพิสูจน์ได ้มาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

 

ผลติภัณฑ์และบริการ 

 วิจัยและพฒันาสูตรส าหรับยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพรและ
เคร่ืองส าอาง 

 บริการรับจ้างผลิตผลิตภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพรและ
เคร่ืองส าอาง 

 ข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑก์บัองคก์ารอาหารและยา (อ.ย.) 
 การควบคุมคุณภาพ 
 การให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์แผนปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพรและ

เคร่ืองส าอาง 

http://www.cdipthailand.com/
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อผลติภัณฑ์สเปรย์รักษาสิวบริเวณร่างกายจากสารสกดั
ธรรมชาติซ่ึงให้ผลในการรักษาสิวบริเวณร่างกาย, สมานแผล, ลดรอยแผลเป็นให้จางลง 

 

 

แบบสอบถามน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท 
สาขาภาวะผูป้ระกอบการและนวตักรรม วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบั “ผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิวท่ีหลงัจากสาร
สกดัธรรมชาติ ซ่ึงใหผ้ลในการรักษาสิวท่ีหลงั, สมานแผล และลดรอยแผลเป็นใหจ้างลง 

   

แบบสอบถามทั้งหมดไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 : พฤติกรรมการเกิดสิวทัว่ไปและการรักษาสิว 

ส่วนท่ี 3 : ประสบการณ์การใชผ้ลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงั 

ส่วนท่ี 4 : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงั 

ส่วนท่ี 5 : ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงั CrocoZy 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   

(  )  ชาย  (  ) หญิง  
2. อาย ุ 

(  ) อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี  (  ) อาย ุ25 - 29 ปี  
(  ) อาย ุ30 - 35 ปี   (  ) อาย ุ36 - 40 ปี  (  ) อายมุากกวา่ 40 ปี 

3. อาชีพ  
(  ) นกัเรียน    (  ) นกัศึกษา  
(  ) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   (  ) พนกังานเอกชน 
(  ) เจา้ของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตวั) 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
(  ) ต ่ากวา่ 15000 บาท   (  ) 15,001- 30,000 
(  ) 30,001-45,000   (  ) มากกวา่ 45,000  
 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเกดิสิวทัว่ไปและการรักษาสิว 
5. ท่านเคยเป็นสิวหรือไม่  

(  ) เคย    (  ) ไม่เคย 
6. โดยปกติท่านรักษาสิวดว้ยวธีิใด  

(  ) ซ้ือยารักษาสิวเอง    (  ) ไปพบแพทย-์คลินิค   
(  ) อ่ืนๆ 

7. ท่านเคยเป็นสิวท่ีหลงัหรือไม่  
(  )  เคย     (  ) ไม่เคย  
 
 *หากคนท่ีกดไม่เคย จบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 3 ประสบการณ์การใช้ผลติภัณฑ์รักษาสิวที่หลงั 
8. ท่านรักษาสิวท่ีหลงัดว้ยวธีิใด  

(  ) ซ้ือยามารักษาเอง   (  ) ไปพบแพทย-์คลินิค  
(  ) อ่ืนๆ 

9. ท่านเคยใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทใดรักษาสิวท่ีหลงั  
(  ) ยารับประทาน   (  ) สเปรยรั์กษาสิว   
(  ) ครีมแตม้สิว   (  ) ยาแตม้สิว 
(  ) สบู่รักษาสิว   (  ) แป้งน ้ารักษาสิว   
(  ) อ่ืนๆ 

10. ท่านซ้ือผลิตภณัฑ์รักษาสิวท่ีหลงัจากท่ีใด  
(  ) ร้านขายยาทัว่ไป  (  ) Boots,Watsons,Matsumoto  
(  ) Tesco Lotus, BigC   (  ) Tops, Gourmet Market, 
(  ) Foodland,Villa Market   (  ) คลินิกรักษาสิว  

11. จากท่ีท่านใชผ้ลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงั ท่านพบปัญหาอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
(  ) รักษาไม่ไดผ้ล   (  ) แหง้ชา้   
(  ) ฉีดยาก   (  ) มีกล่ินฉุน    
(  ) ทิ้งคราบ    (  ) ระคายเคือง  
(  ) อ่ืนๆ  
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ส่วนที่ 4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกซ้ือผลติภัณฑ์รักษาสิวที่หลงั   

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงั 
มากท่ีสุด        นอ้ย
ท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

12. ท่านใหค้วามส าคญัต่อประสิทธิภาพการรักษาสิวท่ีหลงั      
13. ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะหวัสเปรยฉี์ดละอองกระจาย ซึมซบัไว 

แหง้เร็ว 
     

14. บรรจุภณัฑแ์สดงรูปสินคา้ชดัเจน เห็นชดัมีรายละเอียดสินคา้
ครบถว้น 

     

15. มีการกล่าวถึงประสิทธิภาพของผลิตภณัฑใ์น Internet ( 
Pantip, Jeban ) 

     

16. มีการแนะน าการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากผูท่ี้มีช่ือเสียง ( ดารา , Net 
Idol ) 

     

17. หาซ้ือไดง่้ายตามหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายยาทัว่ไป      
18. สามารถหาซ้ือไดต้ามช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, 

Website, IG 
     

19. สินคา้มีโปรโมรชัน่ ลดราคา มีของแถม      
20. มี PC คอยใหค้ าแนะน าสินคา้ตามจุดขาย      
21. การโปรโมทสินคา้ผา่นทางช่องทางออนไลน์      
22. การโปรโมทสินคา้ผา่นการออกบูธผา่นงาน event ต่างๆ      
23. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์      
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์รักษาสิวที่หลงั Crocozy 
น ้ามนัจระเข ้(Crocodile oil) มีประโยชน์อยา่งไร? 

ผลจากการศึกษาวจิยั พบวา่น ้ ามนัท่ีสกดัจากไขมนัจระเข ้มีคุณสมบติัเด่นในดา้น 
1. การบ ารุงผวิพรรณ ใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิ  
2. ลดอาการอกัเสบระคายเคือง จากผิวหนังท่ีแห้งกร้าน ขาดความชุ่มช้ืน มีคุณสมบติัยบัย ั้งเช้ือ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia5 และลดการเจริญเติบโตเช้ือรา Candida 
albicans ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัสูงถึง 81.7% 
3. ช่วยสมานแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก ใหห้ายไดเ้ร็วข้ึน    
4. มีส่วนช่วยกระตุน้ชั้นเซลลผ์วิใหม่และควบคุมเอนไซมใ์นการสร้างชั้นผิวอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ท า
ใหช้ั้นเซลลผ์วิใหม่มีการเรียงตวัท่ีเป็นระเบียบ ลดการเกิดรอยแผลเป็นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ           

ส่วนประกอบหลักๆ ท่ีมีอยู่ในน ้ ามันจระเข้ คือ โอเมก้า (Omega) 3, 6, และ 9 ซ่ึง
สามารถเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กบัผิวหนังได้อย่างดีเยี่ยม ซ่ึงมีองค์ประกอบของกรดไขมนั Palmitic 
Acid , Oleic Acid และ Linoleic Acid สูง 

 
24. ถ้าหากมีผลิตภณัฑ์สเปรย์รักษาสิวท่ีหลังโดยมีส่วนผสม Crocodile Oil สังเคราะห์ท่าน

สนใจหรือไม่  
“Crocodile Oil มีคุณสมบติัยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย และ ลดการเจริญเติบโตของเช้ือรา ซ่ึงเป็น
สาเหตุหลกัของการเกิดสิวท่ีหลงั  นอกจากน้ียงัช่วยลดการเกิดรอยแผลเป็น, ลดการอกัเสบ
ระคายเคืองผวิ และช่วยใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิ” 
(  ) สนใจ   (  ) ไม่สนใจ 

25. หากผลิตภณัฑข์นาด 50 ml ท่านคิดวา่ราคาเท่าใดท่ีท่านจะเตม็ใจจะจ่าย 
(  ) นอ้ยกวา่ 300    (  ) 301-400  
(  ) 401-500    (  ) มากกวา่ 500 

26. ขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก จ 

ผลส ารวจแบบสอบถามความคดิเห็นต่อผลติภัณฑ์สเปรย์รักษาสิวบริเวณร่างกายจากสาร
สกดัธรรมชาติซ่ึงให้ผลในการรักษาสิวบริเวณร่างกาย, สมานแผล, ลดรอยแผลเป็นให้จาง

ลง 

 

 

จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งเพศชายและหญิง จ านวน 300 คน ไดผ้ลการส ารวจ ดงัน้ี 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 35  ปี และเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดย 71% เป็น

เพศหญิง และ 29% เป็นเพศชาย ผลการท าแบบสอบถามสรุปไดว้า่ พบคนเป็นสิวท่ีหลงั 37 % ส่วน
ใหญ่ซ้ือยามารักษาเอง โดยใช้สบู่รักษาสิวและสเปรยรั์กษาสิวมากท่ีสุดสองอนัดบัแรก สถานท่ีท่ี
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือผลิตภณัฑ์มากท่ีสุดได้แก่ Boots, Watsons และ ร้านขายยาทัว่ไป ส่วนใหญ่พบ
ปัญหาในเร่ืองของการรักษาไม่ไดผ้ลและแห้งชา้ในผลิตภณัฑ์รักษาสิวปัจจุบนัมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์รักษาสิวท่ีหลงัมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการรักษา, หาซ้ือ
ไดง่้าย และ รีววิใน Internet เรียงตามล าดบั 

และในเร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบั Crocodile Oil ถา้หากมีผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวท่ีหลงัโดย
มีส่วนผสมของ Crocodile Oil 85% ให้ความเห็นวา่สนใจ และเต็มใจจะจ่ายในขนาด 50 ml. ราคาไม่
เกิน 300 บาท 
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กราฟแสดงรายละเอยีดอตัราร้อยละผลการตอบแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อ 
 

1. กราฟแสดงเพศของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม  

 

ภาพที ่17 กราฟแสดงแสดงเพศของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 300 คน 

2. กราฟแสดงอายขุองผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่18 กราฟแสดงแสดงอายขุองผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 300 คน 

87, 29%

213, 71%

เพศชาย 

เพศหญิง

127, 43%

139, 47%

11, 4%
12, 4% 7, 2%

อาย ุ25 - 29 ปี

อาย ุ30 - 35 ปี

อาย ุ36 - 40 ปี

อายตุ  ่ากวา่ 25 ปี

อายมุากกวา่ 40 ปี
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3. กราฟแสดงอาชีพของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพที ่19 กราฟแสดงแสดงอาชีพของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 300 คน 

 

4. กราฟแสดงรายไดข้องผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม 

ภาพที ่20 กราฟแสดงแสดงเพศของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 300 คน 

179, 61%
64, 22%

25, 8%

21, 7%

2, 1%

2, 1% 1, 0%
1, 0%

1, 0%

พนกังำนเอกชน

เจ้ำของกิจกำร/ประกอบธุรกิจสว่นตวั

นกัเรียน/นกัศึกษำ

รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ

Cabin crew

แมบ้่ำน

เภสชักร

พนง.รัฐ

สถำปนิก

120, 40%

91, 30%

71, 24%

18, 6%

มากกวา่ 45,000 บาท

15,001 - 30,000 บาท

30,001 - 45,000 บาท

ต ่ากวา่ 15,000 บาท
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5. กราฟแสดงผลการเป็นสิวของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม  

 

ภาพที ่21 กราฟแสดงผลการเป็นสิวของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 296 คน 

 

6. กราฟแสดงวธีิการรักษาสิวของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพที ่22 กราฟแสดงวธีิการรักษาสิวของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 215 คน 

139, 64%
32, 15%

45, 21%

ซ้ือยามารักษาเอง

ไปพบแพทย์

อ่ืนๆ

215, 73%

81, 27%

ผูท่ี้เป็นสิวท่ีหลงั

ผูท่ี้ไม่เป็นสิวท่ีหลงั
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7. กราฟแสดงผลิตภณัฑ์รักษาสิวของผูท้  าการตอบแบบสอบถาม 

 

ภาพที ่23 กราฟแสดงผลิตภณัฑรั์กษาสิวของผูท่ี้ท  าการตอบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 215 

คน 

 

8. กราฟแสดงสถานท่ีท่ีผูท้  าการตอบแบบสอบถามซ้ือยารักษาสิวท่ีหลงั 

 

ภาพที ่24 กราฟแสดงสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 215 คน ซ้ือยารักษาสิวท่ีหลงั 

33, 8%

123, 28%

58, 13%80, 19%

64, 15%

57, 13%

18, 4% ยารับประทาน

สบู่รักษาสิว

สเปรยรั์กษาสิว

ยาแตม้สิว

ครีมแตม้สิว

แป้งน ้ารักษาสิว

อ่ืนๆ

0 20 40 60 80 100 120 140

ร้านขายยาทัว่ไป

Boots, Watson, Matsumoto

คลีนิครักษาสิว

Tesco Lotus, BigC

Top, Gourmet Market

Foodland, Villa Market

อ่ืนๆ

126

95

54

43

33

5

21
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9. กราฟแสดงปัญหาของผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงัของผูท้  าการตอบแบบสอบถาม 

ภาพที ่25 กราฟแสดงปัญหาของผลิตภณัฑ์รักษาสิวท่ีหลงัของผูต้อบแบบสอบถามชาย-หญิง จ านวน 

215 คน  

10. กราฟแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ภาพที ่26 กราฟแสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑรั์กษาสิวท่ีหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม

ชาย-หญิง จ านวน 215 คน 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

รักษำไมไ่ด้ผล

แห้งช้ำ

มีกลิ่นฉนุ

ฉีดยำก

ระคำยเคือง

ทิง้ครำบ

อ่ืนๆ

122

53

34

34

33

29

28

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ประสิทธิภำพกำรรักษำ

รีวิว Internet

รำยละเอียดสินค้ำ

มี Promotion

โปรโมท Online

มีกำรออกบธูแนะน ำ

4.54
4.39

4.32
4.29

4.19
4.06

3.88
3.65

3.57
3.53

3.41
3.17
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11. กราฟแสดงความสนใจผลิตภณัฑส์เปรยรั์กษาสิวท่ีหลงัโดยมีส่วนผสมของ Crocodile Oil 

ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 กราฟแสดงความสนใจผลิตภณัฑ์สเปรยรั์กษาสิวท่ีหลงัโดยมีส่วนผสมของ Crocodile Oil 

ของผูต้อบแบบสอบถามชาย-หญิง จ านวน 215 คน 

12. กราฟแสดงราคาของสเปรยรั์กษาสิวท่ีหลงัท่ีผูต้อบแบบสอบถามเตม็ใจจะจ่ายในขนาดขวด 

50 ml. 

ภาพที่ 28 กราฟแสดงราคาของสเปรยรั์กษาสิวท่ีหลงัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม ชาย-หญิง จ านวน 215 

คนเตม็ใจจะจ่ายในขนาดขวด 50 ml.  

 
 

182, 85%

33, 15%

สนใจ ไม่สนใจ

0 20 40 60 80 100 120

<300 บำท

301-400 บำท

401-500 บำท

>500 บำท <300 บาท

301-400 บาท

401-500 บาท

>500 บาท




