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Highlight 

  ภาพรวมของตลาดเสรมิความงามเติบโตขึน้ทุกปี โดยกลุ่มที่ใหบ้รกิารครบวงจรทัง้การดูแล
รกัษาผิวและศลัยกรรมมีแนวโน้มเติบโตมากกว่ากลุ่มที่เน้นการรักษาผิวเพียงอย่างเดียว 
เน่ืองจากก าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั อย่างไรกต็าม แนวโน้มโรงพยาบาลทีห่นั
มาเจาะตลาดเฉพาะทางดา้นความงามมเีพิม่ขึน้ ส่งผลให้คลนิิกเสรมิความงามมแีนวโน้มต้อง
เผชญิกบัการแขง่ขนัทีรุ่นแรงทัง้ในดา้นราคาและการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานและครอบคลุม  

 อไีอซแีนะให้ผู้ประกอบการคลนิิกเสรมิความงามปรบักลยุทธ์ทางธุรกจิให้รองรบัตลาดการ
ท าศลัยกรรมมากขึน้ ซึง่เป็นตลาดทีม่แีนวโน้มเตบิโตดต่ีอเนื่อง รวมถงึการเขา้ไปเปิดสาขาใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน และพฒันาผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ ด้วยข้อ
ไดเ้ปรยีบดา้นชื่อเสยีงและความเชีย่วชาญเพื่อเพิม่รายไดอ้กีทางหนึ่ง  

 

 

ตลาดเสริมความงามทั่วโลกเติบโตสูง โดยภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตสูงถึง 14% ต่อปีในช่วงปี 2012-
2014 โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากเทรนด์การดูแลสุขภาพและความงาม และการเขา้สู่สงัคมสูงอายุ โดยภาพรวมตลาดเสรมิ
ความงามทัว่โลกมมีลูค่าประมาณ 21 ลา้นลา้นบาท เตบิโต 7% ต่อปี ในขณะทีต่ลาดในเอเชยีมมีลูค่าราว 1 ใน 5 ของตลาดเสรมิ
ความงามทัว่โลก (รปูที ่1) ทัง้นี้ การใหบ้รกิารในตลาดเสรมิความงามทีไ่ดร้บัความนิยมสว่นใหญ่มแีนวโน้มมุ่งไปสู่การใชบ้รกิาร
ดา้นการชะลอวยั ซึง่เพิม่ขึน้ 7.5% ต่อปี โดยเฉพาะการฉีดโบทอ็กซ ์ฟิลเลอร ์ขณะทีต่ลาดศลัยกรรมยงัมแีนวโน้มเตบิโตดมีกีาร
ใชบ้รกิารเตบิโต 7.4% ต่อปี อาท ิศลัยกรรมตา จมกู และเสรมิหน้าอก (รปูที ่2) นอกจากนี้ แนวโน้มการใชบ้รกิารในตลาดเสรมิ
ความงามไม่ได้จ ากดัเฉพาะวยัใดวยัหนึ่งเท่านัน้ แต่มกีารขยายตวัในทุกช่วงวยัซึ่งมคีวามนิยมแตกต่างกนั (รูปที่ 3) โดยวยั
ท างานเป็นกลุ่มทีใ่ชบ้รกิารทัง้การดแูลรกัษาผวิและศลัยกรรมมากทีส่ดุถงึ 40% 

กลุ่มสถานบริการเสริมความงามที่ให้บริการครบวงจรทั้งการดูแลรักษาผิวและศัลยกรรม มีแนวโน้มเติบโต
มากกว่ากลุ่มที่เน้นการรักษาผิวเพียงอย่างเดียว ตลาดเสรมิความงามของไทยมแีนวโน้มขยายตวัด ีโดยเฉพาะกลุ่ม
คนวยัท างานทีใ่หค้วามส าคญักบัการดแูลสขุภาพและความงามมากขึน้ ทัง้นี้ จากการส ารวจของอไีอซ ีพบว่ากลุ่มคนวยันี้มคีวาม
ตอ้งการใชผ้ลติภณัฑค์วามงามมากถงึ 60-80% อกีทัง้ยงัพบว่าคนเริม่หนัมาสนใจสุขภาพและความงามตัง้แต่อายุยงัน้อย โดย
กลุ่มวยั 20-40 ปี มคีวามตอ้งการใชผ้ลติภณัฑค์วามงามมากทีส่ดุถงึ 77% (รปูที ่4) นอกจากนี้ รายไดท้ีส่งูขึน้ยงัสง่ผลใหม้คีวาม
ตอ้งการบรกิารทีซ่บัซอ้นมากกว่าเพยีงแค่การรกัษาผวิอยา่งเดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบัเทรนดก์ารเตบิโตของการบรกิารดา้นชะลอวยั
และศลัยกรรมทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ค่านิยมดา้นความงามทีเ่ปลีย่นไป ส่งผลใหศ้ลัยกรรมไดก้ลายเป็นเรื่องปกตธิรรมดา ซึง่ปจัจุบนั
การท าศลัยกรรมไม่ไดม้คีวามยุ่งยากเหมอืนเมื่อก่อน เพราะมแีพทยท์ีเ่ชีย่วชาญมากขึน้และมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

 

14 พฤศจิกายน 2016 
 

ปรับกลยุทธ์ คลินิกเสริมความงาม พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

นอกจากนี้ ตลาดศัลยกรรมและการชะลอวัยของไทยมีศักยภาพเติบโตสูงจากความนิยมของกลุ่ม 
medical tourist เน่ืองจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศทีม่ชีื่อเสยีงดา้นการท าศลัยกรรม โดยสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งเสรมิสวย
นานาชาติ (ISAPS) ได้จดัอันดบัให้ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสยีงด้านศลัยกรรมเป็นอนัดบัที่ 8 ของโลก และยงัมีจ านวน
ศลัยแพทยต่์อประชากรมากเป็นอนัดบัที ่25 อกีดว้ย เนื่องจากมปีระสทิธภิาพในการใหบ้รกิารและค่าบรกิารทีถู่กกว่าประเทศ
คู่แขง่หลายประเทศ เช่น การท าศลัยกรรมตา 2 ชัน้ในไทยมรีาคาถูกกว่าเกาหลปีระมาณ 3-4 เท่า จงึดงึดดูใหค้นในประเทศและ
ต่างประเทศนิยมท าศลัยกรรมในไทยมากขึน้  ทัง้นี้ จากขอ้มลูการใชบ้รกิารของ medical tourist ในสถานบรกิารสุขภาพจงัหวดั
ภูเกต็ ซึ่งเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการใหบ้รกิารทางการแพทย์เฉพาะทาง พบว่ามกีารใชบ้รกิารด้านศลัยกรรมมากที่สุดถึง 
48% รองลงมาคอืการท าทรตีเมน้ทช์ะลอวยั (anti-aging) 34%   

อย่างไรก็ตาม ตลาดเสริมความงามที่เติบโตท าให้คลินิกเสริมความงามเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก
ภาวะล้นตลาด การเตบิโตของตลาดเสรมิความงามไดส้รา้งความสนใจใหก้บันกัลงทุนหน้าใหม่เขา้มาลงทุนมากขึน้ โดยเฉพาะ
ดา้นการดูแลรกัษาผวิและศลัยกรรม อกีทัง้มกีารขยายสาขาและการพฒันาของผู้ประกอบการเดมิเพิม่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นคลนิิก
เสรมิความงาม โรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นความงามและศลัยกรรม รวมทัง้โรงพยาบาลได้เริม่หนัมาเปิดศูนยผ์วิพรรณ ศูนย์
ศลัยกรรมความงาม และศนูย ์anti-aging มากขึน้ ซึง่สว่นมากจะมรีปูแบบการใหบ้รกิารและเครื่องมอือุปกรณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั จงึ
สง่ผลใหต้ลาดคลนิิกเสรมิความงามมกีารแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงมากขึน้ ส่วนหนึ่งสงัเกตไดจ้ากอตัราก าไรเฉลีย่ของธุรกจิทีม่ี
แนวโน้มลดลงในช่วง 3 ปีทีผ่่านมาจากราว 11% เป็น 3%1 และผลกัดนัใหส้ถานบรกิารเสรมิความงามเริม่หนัมาจบัตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (niche market) มากขึน้ โดยการสรา้งจุดเด่นในการเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เช่น ศลัยกรรมแปลงเพศ ซึง่ไทยเริม่มชีื่อเสยีงเป็นที่
รูจ้กัในตลาดโลกมากขึน้   

ทั้งนี้ ตลาดคลินิกเสริมความงามยังมีโอกาสมากในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บ้าน และการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามอื่นๆ ตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV เช่น  
เมยีนมาและกมัพชูา เริม่หนัมาใหค้วามสนใจดา้นความงามและนิยมใชผ้ลติภณัฑค์วามงามของไทยมากขึน้ โดยจากผลส ารวจ
การใช้ผลติภณัฑ์ความงามและการใช้บรกิารด้านความงามของกมัพูชา พบว่าชาวกมัพูชา 39% ใช้ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิอย่าง
ต่อเนื่อง 21% ใชเ้ครื่องส าอางทุกวนั และอกี 40% เหน็ว่าการพบแพทยผ์วิหนงัเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งรปูลกัษณ์ทีด่ ีซึง่จะเป็น
โอกาสใหไ้ทยเขา้ไปท าตลาดในต่างประเทศมากขึน้ โดยเขา้ไปเปิดคลนิิกเสรมิความงามหรอืการน าผลติภณัฑเ์สรมิความงามเขา้
ไปเจาะตลาด นอกจากนี้ ยงัมโีอกาสในการเจาะตลาดผลติภณัฑ์ดา้นความงามและเครื่องส าอางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และ
เตบิโตไดเ้ฉลีย่ 4-6% ต่อปี โดยสามารถใชข้อ้ไดเ้ปรยีบจากแบรนดข์องคลนิิกและความเชีย่วชาญในการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่ ี
ความหลากหลายและแตกต่างออกไปในการเพิม่รายไดน้อกเหนือจากบรกิารเสรมิความงามในคลนิิกทีม่กีารแขง่ขนัสงูในปจัจุบนั 
1 ค านวณอตัราก าไรเฉลี่ยของคลนิิกเสรมิความงามรายใหญ่ 3 อนัดบัแรกตามขนาดรายได้ 

Implication   

 

 

 

ผู้ประกอบการคลินิกเสริมความงามควรพัฒนาการบริการให้หลากหลายและ
แตกต่างมากข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา คลนิิกเสรมิความงามทีเ่น้น
การดแูลรกัษาปญัหาผวิควรเพิม่การบรกิารใหค้รบวงจรครอบคลุมทัง้ความงามและศลัยกรรม และ
มุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจับตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยสร้างความมัน่ใจให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิารผ่านแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ เทคโนโลยทีีป่ลอดภยัและทนัสมยั  

   นอกจากนี้ ควรหาแนวทางขยายตลาดในต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากบริการของคลินิกที่มีการแข่งขันรุนแรง การแข่งขนัใน
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ประเทศที่รุนแรงท าให้ผู้ประกอบการควรมองหาโอกาสในการขยายสาขาไปในต่างประเทศที่มี
แนวโน้มเติบโตโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV โดยอาจจะขยายในรูปแบบแฟรนไชสห์รอืการ
ร่วมมอืกบัพาร์ทเนอรใ์นต่างประเทศ เพื่อกระจายฐานลูกคา้ในตลาดใหม่ๆ อกีทัง้ คลนิิกความงาม
สามารถผลติผลติภณัฑค์วามงามหรอืจ้าง OEM พฒันาสนิคา้ เพื่อรองรบัความสนใจในดา้นความ
สวยความงาม ทัง้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเครื่องส าอาง โดยสามารถอาศัยประโยชน์จากความ
น่าเชื่อถอืของแพทยใ์นการแนะน าผลติภณัฑค์วามงาม  

 
รปูที ่1: มลูค่าตลาดเสรมิความงามแบง่ตามภูมภิาคปี 2012-2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ International Master Courses on Aging Skin 
 

รปูที ่2: จ านวนการใชบ้รกิารแต่ละสว่นของตลาดเสรมิความงามทัว่โลก ตัง้แต่ปี 2010-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ International Society of Aesthetic Plastic Surgery 

 

 
 

หน่วย: ลา้นลา้นบาท 

หน่วย: ลา้นครัง้ 
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รปูที ่3: สดัสว่นการเขา้รบับรกิารดา้นการเสรมิความงามแบ่งตามชว่งอาย ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ American Society of Plastic Surgeons 

 
รปูที ่4: สดัสว่นการใชผ้ลติภณัฑค์วามงามตามชว่งอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากผลส ารวจการใชผ้ลติภณัฑค์วามงามตามชว่งอายุ 

 

 
โดย:    ธนัยาพร เลา้โสภาภริมย ์(tanyaporn.laosopapirom@scb.co.th) 
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