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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ตลาดเครื่องสําอางเปนตลาดใหญ มูลคานับหมื่นลานบาทในไทย และกําลังเปน
ตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก ดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก
การเพิ่มขึ้นของประชากร และการขยายตัวของผูบริโภคกลุมใหมๆ จากเดิมที่ตลาดเครื่องสําอางถูก
จํากัดอยูเฉพาะผูบริโภคที่เปนผูหญิงวัยสาวขึ้นไป แตปจจุบันตลาดเครื่องสําอางขยายเขาสูกลุมผูชาย
กลุมวัยรุน และเด็กซึ่งมีอายุต่ําลงไป จากการสํารวจ และวิจัยตลาดในประเทศไทยทําใหทราบวา
นอกเหนือจากคาใชจายที่จําเปนของเด็กและวัยรุน เชน คาอาหารเครื่องดื่ม คาพาหนะ และคาใชจาย
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาแล ว เด็ ก และวั ย รุ น ยั ง มี ก ารใช จ า ยในเรื่ อ งของการแต ง ตั ว ซึ่ ง รวมถึ ง เสื้ อ ผ า
เครื่องประดับ และเครื่องสําอางมาเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 24 รองลงมาคือ ความบันเทิง รอย
ละ 18 การทองเที่ยว รอยละ 13 และอุปกรณสื่อสาร รอยละ 8 และสําหรับเรื่องของการแตงตัวในเด็ก
และวัยรุนพบวา เพศหญิงมีคาใชจายในเรื่องดังกลาวมากกวาเพศชายเกือบเทาตัว ซึ่งคิดเปน รอยละ
31 ในเพศหญิง และรอยละ 18 ในเพศชาย (Marketeer, 2548)
ถากลาวถึงตลาดเครื่องสําอางในประเทศไทย นอกเหนือจากกรุงเทพฯแลว จังหวัด
เชียงใหมก็เปนที่นาจับตามองอีกจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีความเจริญรุงเรืองทางดาน
เศรษฐกิจเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ ดวยเหตุที่เปนเมืองศูนยกลางทางการคา การลงทุน การ
คมนาคม การศึกษา ตลอดจนการบริการและการทองเที่ยว จึงนับไดวาจังหวัดเชียงใหมสําคัญยิ่ง
สําหรับธุรกิจแทบทุกประเภทในปจจุบัน สวนในดานพฤติกรรมผูบริโภค จังหวัดเชียงใหมแทบไม
แตกตางจากกรุงเทพฯ ที่ถูกกระแสของสังคมวัตถุนิยมผานสื่อตางๆ เขาสูผูบริโภค รวมไปถึงการเขา
มาของเทคโนโลยีอันทันสมัย และสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหเด็กผูหญิงมีพฤติกรรมเปนสาว
เร็วขึ้นและตองการความสวยความงาม จึงมีการใชเครื่องสําอางกันเร็วขึ้น และดวยเหตุที่วาเชียงใหม
เปนจังหวัดศูนยกลางทางการศึกษาของภาคเหนือตอนบน เปนเหตุใหมีประชากรในวัยเด็กกอน
วัยรุนคอนขางมาก เพราะมีโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวนมากในเขตอําเภอเมือง และยังเปน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักอีกดวย (จักรพงษ คําบุญเรือง, 2550)
ในช ว งสองสามป ที่ ผ า นมา ปรากฏการณ ที่ เ ป น แนวโน ม ที่ น า สนใจของตลาด
เครื่องสําอางมีอยูหลายประการดวยกัน โดยหนึ่งในนั้นก็คือ การเกิดขึ้นและเติบโตของผูบริโภคกลุม
ใหม คือ กลุมวัยรุน ไปจนถึงกลุมเด็กกอนวัยรุนที่ทางนักการตลาดไดบัญญัติศัพทขึ้นมาใหมวา
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“Tween” ซึ่งมีอายุระหวาง 11-14 ป (International Group Limited, 2001) และกลุมเด็กกอนวัยรุนนี้
เองไดกลายมาเปนกลุมลูกคาเปาหมายที่นาจับตามองของตลาดเครื่องสําอาง เนื่องจากเด็กผูหญิง
มักจะชอบเลนเครื่องสําอางของคุณแม และยังมีของเลนที่เปนเครื่องสําอางมาตั้งแตเล็ก เด็กวัย
ดังกลาว ถึงแมยังไมมีอํานาจซื้อ ตองอาศัยเงินของผูปกครอง แตในยุคปจจุบันพอแมมักตามใจลูก
เพราะมีลูกนอยลง ครอบครัวสวนใหญมีลูกเพียง 1-2 คน ตางจากในสมัยกอน โดยเฉพาะถามีลูก
เพียงคนเดียว เปนธรรมดาที่พอแมมักจะรูสึกวาลูกมีคามาก จึงสามารถทุมเทใหไดอยางเต็มที่ และ
สวนใหญบรรดาแมของเด็กกอนวัยรุนเหลานี้ก็อยูในวัยประมาณ 35- 40 ป ที่ตองแตงตัว ดูแลตัวเอง
และเคยตามกระแสแฟชั่นมากอน (สุวรรณดี ไชยวรุตม, 2545)
ในอนาคตขางหนา กลุมเด็กกอนวัยรุนจะกลายมาเปนลูกคากลุมใหญ ซึ่งมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก แมแตในจังหวัดเชียงใหมเองก็เชนกัน และเปนลูกคาสายพันธุใหมที่มีกําลังซื้อสูง
และชอบเลียนแบบกัน ลูกคากลุมนี้เปนกลุมที่นักการตลาดไมควรมองขาม แตตองพยายามเขาใจใน
สิ่งที่พวกเขาตองการ หรือในทางกลับกันตัวผลิตภัณฑตองสามารถตอบสนองความตองการของเด็ก
กอนวัยรุนนี้ได ดังนั้นถาหากมีการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาสําหรับเด็กกอนวัยรุนดังกลาว ก็จะเปนประโยชนในการพัฒนากลยุทธทาง
การตลาดของผลิตภัณฑดังกลาว เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเด็กกอนวัยรุนได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในจังหวัดเชียงใหมซึ่งมีความเจริญเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ (เกษม พิพัฒนเสรีธรรม,
2549)
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม
2. ไดขอมูลที่จะใชเปนขอมูลเบื้องตน ในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมือง
เชียงใหม
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นิยามศัพท
ปจจัยสวนประสมการตลาด หมายถึง เครื่องมือ (Tools) ดานการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของเด็กหญิงกอนวัยรุนในอําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
ดานผลิตภัณฑ จะศึกษาในเรื่องของคุณสมบัติผลิตภัณฑเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ กลิ่นของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสามารถใชไดกับผิวแพงาย บรรจุภัณฑสวยงามนาใช มี
รายละเอียดวิธีการใชและสวนผสมบนฉลาก เรื่องความแตกตางของผลิตภัณฑ เกี่ยวกับความแปลก
ใหมและแตกตางจากสินคาอื่นในดานผลิตภัณฑ เรื่องการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑเกี่ยวกับตรา
ยี่หอของผลิตภัณฑ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการเปนผลิตภัณฑใหมลาสุด และมีผลิตภัณฑ
ใหมๆออกมาเสมอ เรื่องสายผลิตภัณฑเกี่ยวกับความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ และมีขนาด
บรรจุใหเลือกซื้อหลากหลาย
ดานราคา จะศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับปริมาณ ความ
เหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ และมีราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับยี่หออื่นๆ
ดานการจัดจําหนาย จะศึกษาเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของสถานที่จัดจําหนาย การตกแตง
สถานที่จัดจําหนาย และความสะดวกในการหาซื้อ
ดานการสงเสริมการตลาด จะศึกษาสวนของโฆษณาในดานเนื้อหาการนําเสนอ
และชองทางการโฆษณาที่ใช สวนของการประชาสัมพันธในเรื่องการมีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ
และการจัดกิจกรรมนําเสนอสินคา สวนของการสงเสริมการขายในเรื่องสวนลดราคา สวนแถม การ
แจกตัวอยางทดลองใช และการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑในราคาเดิม สวนของการใชพนักงานขาย ใน
เรื่องการแนะนํา การสาธิตวิธีการใชผลิตภัณฑ และการบริการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ บํ า รุง ผิว หน า หมายถึ ง ผลิต ภัณ ฑที่ใ ชกั บร า งกายมนุ ษ ยใ นส ว นของ
ผิวหนาและลําคอ เพื่อความสะอาดและความสวยงาม ซึ่งมีสวนผสมของสารเคมีทั้งจากธรรมชาติ
และสารสังเคราะห ที่ผลิตทั้งในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑที่มีสรรพคุณ
ในการใหความชุมชื้น (Moisturizer) ผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใส (Whitening) และผลิตภัณฑลบ
เลือนริ้วรอยแหงวัย (Anti-Aging) โดยในที่นี้จะทําการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑใหความชุมชื้นและ
ผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวกระจางใสเทานั้น
เด็กหญิงกอนวัยรุน หมายถึง เด็กหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ซึ่งมีพฤติกรรมและทัศนคติที่กําลังจะพัฒนาจากวัยเด็กไปสูวัยรุน และเริ่มที่จะมีการยอมรับการ
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เปลี่ยนแปลง และปฏิเสธในสิ่งที่ทําใหตนเองเปนเด็ก ซึ่งเด็กหญิ งที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สวนมากจะมีอายุเฉลี่ยอยูในชวง 11-14 ป ในที่นี้เด็กหญิงกอนวัยรุน หมายถึง
เด็กหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในอําเภอเมืองเชียงใหม ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาดวยตัวเอง

