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บทที ่1 

        บทน ำ 
 
1.1 หลกักำรและเหตุผล   
 

ปัจจุบนัความนิยมการใชเ้คร่ืองส าอางไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภค
มากข้ึน ซ่ึงพบวา่ตลาดผลิตภณัฑข์องเคร่ืองส าอางมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของราคา และคุณภาพ
ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนมากข้ึนน าไปสู่
การแข่งขนัเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงข้ึนทั้งตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน   โดยจะเห็นว่าในปี 2553  ไทยมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี   3 ไตรมาสแรก คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 10,878.61 ลา้นบาท และสินคา้ท่ี
ไทยน าเขา้จากเกาหลีมากท่ีสุดคือ เคร่ืองส าอางกลุ่มบ ารุงผิวหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.7 ของ
มูลค่าการน าเขา้เคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลี   จึงท าให้เคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีประเภท
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ เป็นสินคา้ท่ีคนไทยนิยมมาก และเป็นสินคา้ท่ีน่าสนใจ ทั้งน้ีปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้เคร่ืองส าอางเกาหลีเขา้มาเป็นผลิตภณัฑ์ครองใจผูบ้ริโภคชาวไทย ไดแ้ก่ กระแสเกาหลีพีเวอร์ เช่น 
แฟชั่นการแต่งกาย ทรงผม รวมไปถึงเคร่ืองส าอาง ( ผูจ้ดัการ 360 องศา. 2553 : ออนไลน์ )  แม้ว่า
เศรษฐกิจของประเทศจะมีการเติบโตท่ีชะลอตวัลง แต่ผูบ้ริโภคยงัคงหันมาใส่ใจกบัการดูแลในเร่ือง
ของความสวยงาม และสุขภาพ รวมทั้งผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน โดยศูนยว์จิยักสิกรไทย คาดวา่ในปี 
2554 มูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่  17,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีท่ี
ประเทศไทยน าเขา้ เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจกบัการดูแลความสวยงาม และสุขภาพ
มากข้ึน ประกอบกบัสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศท่ีเขา้มาตีตลาดระดบักลางและตลาดระดบัล่าง ท่ีมี
แนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน  ( ศูนยว์จิยักสิกรไทย. 2553:ออนไลน์ ) 

      เคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศเกาหลีนั้นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้
คิดคน้วิจยัพฒันาเพื่อให้เหมาะกบัผิวชาวเอเชียโดยเฉพาะ  เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดส้กดัจากพืช ผกั 
ผลไม ้โสม โดยท่ีรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายสนับสนุน เงินทุนวิจยัผลิตภณัฑ์  พฒันา เพื่อให้ผลิตภณัฑ์
บ ารุงผิวหน้ามีคุณสมบติัท่ีดียิ่งข้ึน  ดงันั้นเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้าจากประเทศ
เกาหลีเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดเคร่ืองส าอางในไทย และเคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุง
ผิวหน้าจากประเทศเกาหลีไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากของผูบ้ริโภคทั้งชายและหญิง ท่ีหันมาดูแล



 

 2 

และเอาใจใส่ต่อผิวหน้าของตน เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้ตนเอง เคร่ืองส าอาง เกาหลีท่ีเร่ิมขยาย
ธุรกิจเขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยมีกลุ่มเคร่ืองส าอางเกาหลี
แบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัทั้งหมด 5 แบรนด์  คือ  ETUDE,  LANGIGE, MISSHA, SKIN  FOOD และ THE 
FACE  SHOP โดยมีกลยุทธ์การตลาดคือ การเปิดสาขาท่ีตั้งอยูส่่วนดา้นนอกห้าง (Stand Alone Shop) 
ซ่ึงเป็นเทรนด์นิยมในเกาหลี และเฟ่ืองฟูมาก  ร้านท่ีตั้ งอยู่ส่วนด้านนอกห้าง (Stand Alone Shop) 
หมายถึงเป็น ร้านท่ีมีผลิตภณัฑ์เพื่อความงามจ าหน่ายเพียงแบรนด์เดียว ไม่ได้คละเคลา้หลากหลาย
ยีห่อ้ และมีจุดท่ีน่าสนใจคือ การเปิดช็อปในอตัราท่ีรวดเร็ว ไดมี้การประมาณการทางธุรกิจภายใน 5 ปี
จะมีร้านเคร่ืองส าอางเกาหลี(Korean Beauty Shop) รวมทุกแบรนด์ขั้นต ่า 400 แห่ง โดยมี MISSHA 
เป็น แบรนด์เด่นท่ีมีวิชชัน่ในการขยายสาขานอกศูนยก์ารคา้ ขณะท่ี SKIN FOOD ขยายสาขาในพื้นท่ี
ห้างสรรพสินคา้เป็นหลกั แต่ ETUDE ยงัเป็นแบรนด์ท่ีมีเคาน์เตอร์แยกไปอยา่งชดัเจน จะอยูใ่นโซน
บิวต้ีในห้างขนาดใหญ่(Counter Brand) ในห้างสรรพสินคา้ และเน้นโฆษณาในนิตยสาร แฟชัน่และ
ความงาม (Beauty&Fashion) เป็นหลัก ส่วน LANGIGE  ซ่ึงถือเป็นแบรนด์ท่ีได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุดใน 5  แบรนด์ขา้งตน้ เน้นเติบโตทั้ง 2 ทิศทางคือ ทั้งขยายสาขาตามเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินคา้ 
และเปิดร้านท่ีตั้ งอยู่ด้านนอกห้าง (Stand Alone Shop) หรือ ร้านท่ีตั้ งอยู่อิสระ(Free Standing) ใน
ศูนยก์ารคา้จบักลุ่มลูกคา้ระดบัสูงเทียบเคียงแบรนด์ท่ีมีเคาน์เตอร์แยกไปอยา่งชดัเจน (Counter Brand) 
ระดบัพรีเม่ียมอ่ืนๆ (Positioning magazine, 2551: ออนไลน์) 

พื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี หรือ ฝ่ังธนฯ หมายถึงพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ า 
เจา้พระยา  ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เดิมมีฐานะเป็นจงัหวดัธนบุรี ภายหลงัรวมเขา้กบัจงัหวดัพระ
นครเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยกรุงเทพมหานคร ฝ่ังธนบุรีมีประชากรประมาณ 1,800,000 คน 
มีพื้นท่ีประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีในฝ่ังธนฯ ประกอบด้วยเขต ต่าง ๆ15 เขต ดังน้ี 1. เขต
ธนบุรี 2. เขตบางกอกใหญ่ 3. เขตคลองสาน 4. เขตตล่ิงชนั 5. เขตบางกอกนอ้ย 6. เขตบางขนุเทียน 7. 
เขตภาษีเจริญ 8. เขตหนองแขม 9. เขตราษฎร์บูรณะ 10.เขตบางพลดั (แยกจากเขตบางกอกนอ้ย ในปี 
พ.ศ. 2532) 11. เขตจอมทอง (แยกจากเขตบางขุนเทียน ในปี พ.ศ. 2532) 12. เขตบางแค (แยกจากเขต
ภาษีเจริญและเขตหนองแขม ในปี พ.ศ. 2540) 13. เขตทวีวฒันา แยกจากเขตตล่ิงชนั ในปี พ.ศ. 2540 
14. เขตทุ่งครุ (แยกจากเขตราษฎร์บูรณะ ในปี พ.ศ. 2540) 15. เขตบางบอน (แยกจากเขตบางขุนเทียน 
ในปี พ.ศ. 2540) (อ านาจ นิลเพ็ง, 2553: 2-3) ปัจจุบนัพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรีเป็นเขตท่ีมีการ
เติบโตและก้าวหน้าอย่างมากทั้ งในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน  โดยมีการก่อสร้างโครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่  เช่น การตดัถนนใหม่ การขยายเส้นทางหลกัเพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการ
เดินทาง โครงการทางด่วนรถไฟฟ้า ฯลฯ   ซ่ึงกลุ่มนกัธุรกิจและนกัลงทุนเขา้ไปลงทุนพฒันาโครงการ
หลากหลายประเภทมากข้ึน ส่งผลท าให้พื้นท่ีเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีศกัยภาพในดา้นการสร้าง
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รายไดแ้ละช่ือเสียงให้กบัประเทศ ฝ่ังธนบุรีจึงเป็นพื้นท่ีท่ีสนใจของนกัลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนใน
ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้  (เฟรนไชส์108 ดอทคอม, 2555 : ออนไลน์)   
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางจากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี  ซ่ึงจากมูลค่าเคร่ืองส าอางกลุ่มบ ารุงผิวหนา้จากประเทศเกาหลี ท่ีน าเขา้มา
จ าหน่ายในประเทศไทยท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 92.7  เคร่ืองส าอางกลุ่มบ ารุงผิวหนา้จึงยงัเป็น
ท่ีนิยมของคนไทย และมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจ
จ าหน่ายเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะครีมบ ารุงผิวหน้า   สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนทาง
การตลาด และพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี 
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

           1. ท าใหท้ราบถึงส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครเขตธนบุรี 
ในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ 

2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง 
โดยเฉพาะครีมบ ารุงผิวหน้าในการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
  
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ส่วนประสมกำรตลำด หมายถึง ส่วนประสมท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครฝ่ัง
ธนบุรีในการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศเกาหลีประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้  ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา การจดัจ าหน่าย และ การส่งเสริมการตลาด  

ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเคยซ้ือครีมบ ารุงผวิหนา้น าเขา้จาก
ประเทศเกาหลีท่ีอยูใ่นกรุงเทพมหานครฝ่ังธนบุรี 

ฝ่ังธนบุรี หมายถึงพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยาท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 15  เขต  ดงัน้ี 1. เขตธนบุรี  2. เขตบางกอกใหญ่  3. เขตคลองสาน  4. เขตตล่ิงชนั  5. เขต
บางกอกนอ้ย  6. เขตบางขนุเทียน  7. เขตภาษีเจริญ  8. เขตหนองแขม  9. เขตราษฎร์บูรณะ  10.เขต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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บางพลดั (แยกจากเขตบางกอกนอ้ย ในปี พ.ศ. 2532)  11. เขตจอมทอง (แยกจากเขตบางขนุเทียน ในปี 
พ.ศ. 2532)  12. เขตบางแค (แยกจากเขตภาษีเจริญและเขตหนองแขม ในปี พ.ศ. 2540)  13. เขตทวี
วฒันา แยกจากเขตตล่ิงชนั ในปี พ.ศ. 2540   14. เขตทุ่งครุ (แยกจากเขตราษฎร์บูรณะ ในปี พ.ศ. 2540) 
15. เขตบางบอน (แยกจากเขตบางขนุเทียน ในปี พ.ศ. 2540)  
 เคร่ืองส ำอำงจำกประเทศเกำหล ีหมายถึง เคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้ท่ี
ผลิตและน าเขา้จากประเทศเกาหลี  
 ผลติภัณฑ์บ ำรุงผวิหน้ำ หมายถึง เคร่ืองส าอางท่ีมีลกัษณะเป็นครีมขน้ วตัถุประสงคเ์พื่อ
ทาบริเวณใบหนา้ เพื่อประทินผวิ หรือส่งเสริมใหเ้กิดความสวยงาม     

 

 


