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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ หารองค์การธุ รกิจอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทย
ภายใต้บริ บทการจัดทําโครงการระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP และเพื่อสร้างรู ปแบบ (model) องค์การ
ภายใต้บริ บทการจัดทําโครงการระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP โดยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เอกสาร การลงพื้นที่สํารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม และการประชุม
สนทนากลุ่มย่อย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของกิจการ ผูน้ าํ ระดับบริ หาร ผูน้ าํ ระดับหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ
ตัวแทนผูจ้ าํ หน่ าย ตัวแทน Supplier และผูเ้ ชี่ ยวชาญ นักวิชาการ ด้านเครื่ องสําอาง เป็ นต้น ผลการวิจยั พบว่า
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทย ได้ยกระดับรู ปแบบการบริ หาร จัดการ ก้าวหน้ากว่าการวิจยั ครั้งแรก กล่าวคือ ผูบ้ ริ หาร
ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชน์ และความจําเป็ น ด้วยการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุ งอย่างขนานใหญ่ มีบทเรี ยน
และประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดเสี ยโอกาส ปั จจุ บนั ผูบ้ ริ หารองค์การธุ รกิจอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทย รู้จกั มี
วิสัยทัศน์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ บางองค์กรมีการกําหนดยุทธศาสตร์ 7s Framework ของ McKinsey บางองค์การใช้หลัก
ปรัชญาวิสัยทัศน์ของ John P. Kotter และ Joseph V. Quigley เกี่ยวกับการตั้งค่านิยมร่ วม กําหนดภารกิจ และกําหนด
เป้ าหมายให้กบั องค์การ บางองคากรใช้ทฤษฎีเตรี ยมความพร้อมของ Hersey & Blanchard ในการพัฒนาความสามารถ
ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ และพัฒนาจิตใจ (ความเต็มใจ) ได้แก่ ความมุ่งมัน่ ความมัน่ ใจ
แรงจูงใจในความสําเร็ จ และความมัน่ คง รู้ จกั เอาทฤษฎี ผสมผสานนํามาปฏิ บตั ิร่วมกับงานพัฒนาองค์การ ให้ได้
มาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คื อ องค์การธุ รกิ จอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางไทย ควรเริ่ มต้นจากรู ปแบบการ
บริ หารการจัดการ ประกอบด้วยวิสัยเชิงกลยุทธ์ ค่านิยมร่ วม ภารกิจ และเป้ าหมายให้เป็ นเสาหลักขององค์กร จากนั้น
ควรศึกษารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมด้านความสามารถ และความเต็มใจ เป็ นการพัฒนาบุคลากรทางด้านกายภาพ
และด้านจิตภาพ จากนั้นควรศึกษารู ปแบบโครงสร้าง-ระบบของมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
คําสํ าคัญ : เครื่ องสําอางไทย, ระบบมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP
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Abstract
This research studies the organizational style of the Thai cosmetic industry within the context of creating a
model for the ASEAN cosmetic GMP standard system. In this qualitative research, the instruments used were
primary area surveying, in-depth interviews, a questionnaire, and a focus group discussion. The population included
business owners, executives, section managers, representatives from distributors, representatives from suppliers,
and experts and academics from the cosmetics field.
When compared to prior research, the results show that the Thai cosmetic industry has realized both
administrative and organizational improvements. Executives have recognized the importance, and benefits of
improving and adjusting business models. They have also learned from lost opportunities. Currently, executives
from the Thai cosmetic industry are applying vision and strategy to develop the industry. Some organizations are
planning using the 7s Framework by McKinsey. Some are implementing the vision and philosophy of John P.
Kotter and Joseph V. Quigley to set shared values, missions, and goals. Some are preparing to use Hersey &
Blanchard’s philosophy for competency improvement by applying knowledge, understanding, and experience to
improve intention, confidence, motivation for achievement, and stability. Various other philosophies are also being
used to bring the cosmetic industry up to the ASEAN Cosmetic GMP standard.
First, the Thai cosmetic business association should implement an administrative model that includes
strategic vision, shared values, missions, and goals to improve the industry. Then, they should study a preparation
model for competency, and show willingness to train staff. Finally, they should study the structure and systems
required to maintain the ASEAN Cosmetic GMP standard.
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