
 

 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัเคร่ืองส าอางไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวติประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมความงามในส่วนต่างๆของร่างกาย ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัเคร่ืองส าอางจึงมี

ความแตกต่าง และหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการเลือกใช ้การเลือกใช้

เคร่ืองส าอางนอกจากจะเพื่อบ ารุงผวิพรรณ และเสริมความงามแลว้ เคร่ืองส าอางยงัถูกใชเ้พื่อบ่ง

บอกถึงรสนิยม และฐานะในสังคมของผูบ้ริโภคอีกดว้ย จากสาเหตุหลายประการเป็นผลใหต้ลาด

เคร่ืองส าอางมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็วในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ ์

 การด าเนินธุรกิจเคร่ืองส าอางของผูป้ระกอบการชาวไทยมีหลายประเภท มีทั้งลกัษณะการ

ผลิตภายในประเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการ และน าเขา้จากต่างประเทศ ในอดีตประเทศไทยมี

การน าเขา้เคร่ืองส าอางจากประเทศในแถบยโุรป และอเมริกา ขณะท่ีปัจจุบนัจากกระแสวฒันธรรม

ท่ีแพร่ขยายเขา้สู่ประเทศไทย ท าใหผู้บ้ริโภคบางส่วนนิยมบริโภคเคร่ืองส าอางท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตจาก

ประเทศในทวปีเอเชียคือจากประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะผวิของคนเอเชีย 

รวมทั้งคุณภาพ และมาตรฐานท่ีทดัเทียมกบัเคร่ืองส าอางในแถบทวปียโุรป และอเมริกา อีกทั้งยงัมี

ราคาท่ีถูกกวา่ จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศตอ้งเผชิญกบัสภาวะการ

แข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดเคร่ืองส าอาง ทั้งเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศท่ีถือครองส่วนแบ่งตลาดเดิม 

และผูน้ าเขา้รายใหม่จากประเทศญ่ีปุ่น และเกาหลีท่ีมีความพยายามในการเขา้มามีส่วนแบ่งในตลาด

เคร่ืองส าอางท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 ขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสิกรไทยในปี 2553 ระบุวา่มูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางทั้งท่ีผลิตใน

ประเทศ และน าเขา้จากต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2554ท่ีผา่นมาตลาด

เคร่ืองส าอางมีมูลค่ารวมกนักวา่ 37,000 ลา้นบาท โดยแบ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่าย 2 ช่องทาง 

คือช่องทางเคาน์เตอร์แบรนดท่ี์มีมูลค่าตลาดประมาณ 30 % ของยอดขายรวม หรือคิดเป็นมูลค่า 

13,000 ลา้นบาท และช่องทางการจดัจ าหน่ายในร้านคา้ทัว่ไปและไดเรกตเ์ซลส์ท่ีมีมูลค่าตลาด 70 % 
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ของยอดขายรวม หรือคิดเป็นมูลค่า 24,000 ลา้นบาท ซ่ึงสาเหตุท่ีท าใหมู้ลค่าตลาดเคร่ืองส าอาง

เติบโตอยา่งต่อเน่ืองเป็นสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคหนัมา

ใส่ใจดา้นความสวยงามและสุขภาพเพิ่มมากข้ึน  นอกจากน้ีสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศท่ีเขา้มา

แข่งขนัในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึน แมว้า่เศรษฐกิจของประเทศจะมีการเติบโตท่ีชะลอลง  

แต่ผูบ้ริโภคยงัคงหนัมาใส่ใจกบัการดูแลความสวยงามและสุขภาพ  รวมทั้งผูบ้ริโภคมีทางเลือกมาก

ข้ึนจากสินคา้น าเขา้จากกลุ่มประเทศตะวนัตก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยโุรป และกลุ่มประเทศเอเชีย  

โดยเฉพาะญ่ีปุ่นและอินโดนีเซีย ท าใหมู้ลค่าการน าเขา้เคร่ืองส าอางของประเทศไทยมีแนวโนม้

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 แหล่งน าเขา้เคร่ืองส าอางท่ีส าคญัของประเทศไทยยงัคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ฝร่ังเศส ในขณะท่ีประเทศในทวปีเอเชียโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่น และอินโดนีเซียยงัคงมีมูลค่าการ

น าเขา้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการท่ีค่าเงินบาทแขง็ตวัอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีผา่นมา 

และค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง ส่งผลใหสิ้นคา้น าเขา้มีราคาถูกลงในสายตาของผูน้ าเขา้ ท าให้

ผูบ้ริโภคมี  ศกัยภาพในการจบัจ่ายใชส้อยไดม้าก  อีกทั้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงให้

ความส าคญัและใส่ใจดูแลกบั รูปลกัษณ์ภายนอกมากข้ึน  ท าใหเ้คร่ืองส าอางแทบทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์

เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวติ ประจ าวนัทุกเพศทุกวยั แมว้า่จะเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยก็ตาม  จาก

ตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปีพ.ศ.2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเขา้เพิ่ม

สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยในปี พ.ศ. 2545 มีมูลค่าการน าเขา้ 5,952.66 ลา้นบาท และเพิ่มสูงข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็น 16,674.72 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2554 โดยมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนจากปี 2553 ถึง

12.40 % ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุปสงคภ์ายในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
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ตารางที ่1.1 มูลค่าเคร่ืองส าอางน าเขา้ของประเทศไทย ประจ าปี 2545 – 2554 

ปี มูลค่า (ลา้นบาท) อตัราการขยายตวั (%) 
 

2545 5,952.66 - 
2546 7,842.83 31.75 
2547 8,767.29 11.79 
2548 9,267.61 5.71 
2549 9,147.24 -1.30 
2550 10,033.81 9.69 
2551 12,541.22 24.99 
2552 12,598.80 0.46 
2553 14,834.69 17.75 
2554 16,674.72 12.40 

ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 ประเทศไทยมีประชากรกวา่ 67 ลา้นคน ภายใตร้ะบบการคา้เสรีจดัไดว้า่ประเทศไทยเป็น

ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ของภูมิภาค ประกอบกบัการเปิดการการคา้เสรีส่งผลใหก้ารแลกเปล่ียนสินคา้

และบริการรวมทั้งขอ้มูลข่าวสารระหวา่งประเทศสามารถกระท าไดอ้ยา่งอิสระ สะดวก และรวดเร็ว

มากยิง่ข้ึน ท าใหก้ารซ้ือขายสินคา้และบริการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้ลาด

เคร่ืองส าอางมีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็วจากอดีตจนถึงปัจจุบนั การน าเขา้เคร่ืองส าอางของ

ประเทศไทยมีการน าเขา้เคร่ืองส าอางจากทัว่โลก น ามาซ่ึงความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ทั้งดา้น

ราคา แล ะคุณภาพ กลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทยจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีความนิยมซ้ือเคร่ืองส าอางจาก

ต่างประเทศ ส่งผลใหมู้ลค่าการน าเขา้เคร่ืองส าอางมีอตัราเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

 แหล่งน าเขา้เคร่ืองส าอางท่ีส าคญัของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมายงัคงเป็น

สหรัฐอเมริกา  และฝร่ังเศส ส่วนประเทศในทวปีเอเชียนั้นยงัคงเป็นประเทศญ่ีปุ่น จีน และ

อินโดนีเซีย นอกจากน้ียงัมีประเทศอ่ืนๆอีกเช่น เยอรมนี องักฤษ อิตาลี ออสเตรเลีย แคนาดา และ

เกาหลีใต ้ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2 
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ตารางที ่1.2 แหล่งน าเขา้เคร่ืองส าอางประจ าปี พ.ศ.2550 - 2554 

ล าดบั
ท่ี 

ประเทศ มูลค่า (ลา้นบาท) 
2550 2551 2552 2553 2554 

1 สหรัฐอเมริกา 2,121.19 2,766.18 2,968.42 3,223.47 3,411.36 
2 ฝร่ังเศส 1,629.44 2,269.51 2,132.96 2,425.06 2,933.22 
3 ญ่ีปุ่น 1,189.24 1,358.90 1,544.50 1,878.83 2,273.13 
4 จีน 678.38 759.28 643.18 681.11 1,161.96 
5 อินโดนีเซีย 767.58 1,007.21 1,063.14 1,250.70 1,146.40 
6 ประเทศอ่ืนๆ 3,647.98 4,380.14 4,246.60 5,375.52 5,748.65 
  รวม 10,033.81 12,541.22 12,598.8 14,834.69 16,674.72 

ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 ในอดีตปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศนั้นมีหลายประการ อาทิ 

ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ ์คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์รวมถึงการโฆษณา ซ่ึง

ปัจจยัดงักล่าวลว้นแต่มีส่วนช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการตดัสินใจของผูบ้ริโภค จากความคิดของ

ผูบ้ริโภคในอดีตท่ีคิดวา่เคร่ืองส าอางเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย และมกัมีการน าเขา้จากต่างประเทศ ไดถู้ก

เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากในปัจจุบนัเคร่ืองส าอางไดก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความจ าเป็นส าหรับ

สุภาพสตรี โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นท่ีตอ้งการดูแลผวิพรรณของตนเอง และช่วยเสริมบุคลิกใหมี้

ความโดดเด่นมากยิง่ข้ึน 

 ขอ้มูลของสมาคมผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางไทยท่ีระบุวา่ ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ตลาด

เคร่ืองส าอางมีอตัราการเติบ โตเฉล่ีย 10% โดยนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ตลาดเคร่ืองส าอางกลุ่มวยัรุ่น  

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 17-20 ปี มีมูลค่าตลาดรวมกวา่ 2,000 ลา้นบาท และคาดวา่ใน

อีก 3 ปี จะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 2,500 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเหตุผลใหมี้ผูป้ระกอบการจ านวนมากเขา้มา

แข่งขนัในตลาด และใชก้ลุ่มวยัรุ่นในช่วงอายดุงักล่าวเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ

ใหส้ามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในกลุ่มน้ีซ่ึงหากสามารถกระท าไดจ้ะสามารถเพิ่มส่วน

แบ่งทางการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการได ้เน่ืองจากพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองส าอางกลุ่มวยัรุ่น ในช่วง

อาย ุ17-20 ปี กวา่ 60-70% จะใชเ้คร่ืองส าอางของผูใ้หญ่ ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ในปัจจุบนั กลุ่มวยัรุ่นต่างให้

ความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพ หนา้ตา และความสวยงามเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัมี
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ผลิตภณัฑด์า้นความงามออกมาใหเ้ลือกหลายประเภท เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในการ

เลือกใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการ ประกอบกบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยคุสมยัท าใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงลกัษณะการบริโภค โดยถือไดว้า่  เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัท่ีมีแนวโนม้การบริโภค

ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจะเปล่ียนแปลงการบริโภคไปตามสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศ  มีประชากร

กวา่ หน่ึงลา้นเจด็แสนคน เป็นจงัหวดัท่ีถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางดา้นการคา้ การลงทุน เศรษฐกิจ การ

ท่องเท่ียว รวมทั้งดา้นการศึกษาซ่ึงถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาของภาคเหนือ มี

สถาบนัอุดมศึกษาตั้งอยู ่12 สถาบนั โดยแบ่งเป็นสถาบนัของรัฐ 9 แห่ง และสถาบนัของเอกชน 3 

แห่ง มีนกัศึกษารวมทั้งส้ิน 85,395 คน โดยแบ่งเป็นนกัศึกษาชาย 36,378 คน และนกัศึกษาหญิง 

49,017 คน (ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) นกัศึกษาท่ีเขา้มา

ศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นจากหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ ท าใหจ้งัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีรวมของผูค้น

จากทัว่ประเทศ และเกิดการหลอมรวมและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัอยา่งหลากหลาย 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

ของผูบ้ริโภคในกลุ่มนกัศึกษาหญิงในระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวน 49,051 คน 

เน่ืองจากกลุ่มดงักล่าวเป็นกลุ่มท่ีมีอายชุ่วงระหวา่ง 17-20 ปี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการ

ใชเ้คร่ืองส าอางท่ีเพิ่มมากข้ึน และเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการในธุรกิจ

เคร่ืองส าอางในปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางแก่ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองส าอาง

เพื่อน าไปใชใ้นการปรับตวัรับการแข่งขนัจากต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในการใชแ้ละ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอาง 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางของกลุ่มนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอาง

ของกลุ่มนกัศึกษา โดยแบ่งปัจจยัเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาด ในการศึกษาน้ีจะท าการศึกษาในกรณีของเคร่ืองส าอางประเภทเคร่ืองส าอางท าความ

สะอาด ( Cleansing Cosmetic) และเคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง ( Make Up) ทั้งท่ีเป็นตราสินคา้

ภายในประเทศ และตราสินคา้จากต่างประเทศ โดยท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาหญิงท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งในมหาวทิยาลยัของ

รัฐและของเอกชน  ใน 2 กลุ่มการศึกษา คือกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่ม

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยท าการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางของนกัศึกษาปริญญา
ตรีในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งปัจจยัเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาด ในการศึกษาน้ีจะท าการศึกษาในกรณีของเคร่ืองส าอางประเภทเคร่ืองส าอางส าหรับท า
ความสะอาด (Cleansing Cosmetic) และเคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง (Make Up) ทั้งท่ีเป็นตราสินคา้
ภายใน ประเทศ และตราสินคา้จากต่างประเทศ โดยท าการเก็บขอ้มูลเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาหญิงท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งในมหาวทิยาลยัของ
รัฐและของเอกชน  ใน  2 กลุ่มการศึกษา คือกลุ่มสังคมและมนุษยวทิยา และกลุ่มสาขาวชิา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยท าการศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 
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1.5 นิยามศัพท์ 

เคร่ืองส าอาง หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้พื่อท าความสะอาด และบ ารุงผวิหนงัในลกัษณะท่ีท า

ออกมาเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป น าไปใชไ้ดท้นัทีโดยมิตอ้งน ามาผา่นขั้นตอนการปรุงแต่งอีก สารท่ี

ผสมในผลิตภณัฑอ์าจเป็นสารสังเคราะห์ หรือสารสกดัจากธรรมชาติก็ได้  

องคก์ารอาหารและยาได้แบ่งเคร่ืองส าอางตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

 1. เคร่ืองส าอางท าความสะอาด ( Cleansing Cosmetic) ไดแ้ก่ สบู่ ยาสีฟัน  แชมพ ูครีมนวด

ผม แอลกอฮอลเ์จล เจลลา้งหนา้ ครีมโกนหนวด ครีมอาบน ้า น ้ายาท าความสะอาดจุดซ่อนเร้น 

น ้ามนัลา้งหนา้ 

 2. เคร่ืองส าอางบ ารุงผวิ ไดแ้ก่ โลชัน่บ ารุงผวิ ครีมกนัแดด ซีร่ัมบ ารุงผม ลิปบาลม์ท่ีไม่มีสี 

 3. เคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง ( Make Up) ครีมรองพื้น ลิปกลอส อายแชโดว ์บลชัออน 

ดินสอเขียนค้ิว มาสคาร่า 

เคร่ืองส าอางทีผ่ลติในประเทศ หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีผูผ้ลิตสามารถผลิตไดโ้ดยไม่ตอ้งมาแจง้

กบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา   เพียงแต่มีการจดัท าฉลากภาษาไทยใหมี้ขอ้ความอนั

จ าเป็น ครบถว้น  ชดัเจน   ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

เคร่ืองส าอางทีน่ าเข้ามาจากต่างประเทศ   หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีผูผ้ลิต หรือผูน้ าเขา้ตอ้งส่ง

มอบหลกัฐานประกอบการน าเขา้  และตอ้งจดัท าฉลากภาษาไทยใหมี้ขอ้ความอนัจ าเป็น  ครบถว้น  

ตามท่ีกฎหมายก าหนด ภายใน 30 วนั หลงัจากไดรั้บการตรวจปล่อยใหน้ าเขา้มาในประเทศ 

 


