
ช�องทางการจําหน�ายสินค�าอาหารและเครื่องดื่มในตลาดจีน 

1. ภาพรวมตลาดสินค�าอาหารและเครื่องดื่ม 

 ป� 2558 มูลค�าการค�าปลีกสินค�าอุปโภคบริโภคของจีนเท�ากับ 30 ล�านล�านหยวน เพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ�านมา
ร�อยละ 10.7 ในจํานวนนี้ แบ�งเป0นมูลค�าการค�าปลีกในพ้ืนท่ีเขตเมืองและเขตชนบทเท�ากับ 25.89 ล�านล�านหยวน 
และ 4.1 ล�านล�านหยวน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 10.5 และร�อยละ 11.8 ตามลําดับ 
2. ช�องทางการจําหน�ายสินค�าอาหารและเครื่องดื่มในจีน 

2.1 Hotel and Restaurant  
   อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารอาหารระดับไฮเอนด9เป0นหนึ่งช�องทางสําคัญท่ีใช�อาหารนําเข�าเป0น
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ทางโรงแรมมีห�องอาหารต�างชาติแยกออกมาเฉพาะชาติและได�ใช�จุดนี้เน�นการ
ประชาสัมพันธ9เพ่ือดึงดูดแขกให�เข�ามาใช�บริการของโรงแรม  

2.2 Hypermarket และ Supermarket 
    Hypermarket เป0นแหล�งจําหน�ายหลักของสินค�านําเข�าและมีประสบการณ9ในการนําเข�าสินค�าจาก 

ประเทศต�างๆ และให�ความสําคัญเป0นอย�างมากสําหรับแบรนด9ของสินค�าและคุณภาพของสินค�า เนื่องจากบริษัทจะ
คํานึงถึงคุณค�าในการทําประชาสัมพันธ9ของสินค�าตลาด สําหรับ Supermarket ในจีน ส�วนใหญ�จะเป0น 
Supermarket สัญชาติจีน และด�วยขนาดพ้ืนท่ีท่ีใหญ�ของประเทศจีน ทําให�มีการกระจายตัวของ Supermarket 
อย�างแพร�หลาย แต�อย�างไรก็ตาม การประสบความสําเร็จของ Supermarket ในท่ีแห�งหนึ่ง ก็ไม�ได�หมายความว�า 
Supermarket นั้นๆ จะสามารถดําเนินกิจการอยู�รอดได�ในพ้ืนท่ีอ่ืน  Supermarket ชื่อดังในจีน เช�น Beijing 
Hualian Group Lianhua (BHG)   China Resources Vanguard   Park’n’shop และ Yonghui เป0นต�น 
สินค�านําเข�าท่ีจําหน�ายใน Supermarket ส�วนมากจะเป0นสินค�าปกติและมีอยู�ท่ัวไป เช�น เส�นพาสต�า ซอสพาสต�า 
ผลิตภัณฑ9นม น้ํามันพืช แยมผลไม� เป0นต�น  Supermarket เหล�านี้ส�วนใหญ�มีคนจีนเป0นเจ�าของและสินค�าท่ีนํามา
จําหน�ายจะจัดหามาทางตัวแทนจําหน�ายหรือผู�ผลิตท�องถ่ินและห�างค�าส�ง เป0นส�วนน�อยท่ีมีการนําเข�าเองหรือซ้ือ
โดยตรงจากผู�นําเข�า 

        ตารางแสดงสถานการณ9การค�าของบริษัท/ห�างร�านค�าปลีกชั้นนําของจีน 
อันดับ ช่ือ ประเภทธุรกิจ 

จีน 

1 Vanguard Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
2 Lianhua Group Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
3 Yonghui Superstores 

Co.,Ltd. 
Super/Hypermarket/ Convenience Stores 

4 Nonggongshang Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
5 Wu Mart Holdings Co.,Ltd Super/ Convenience Stores 

 

 



ต�างชาติ 

1 RT - Mart Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
2 Wal – Mart China Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
3 Carrefour Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
4 Metro Super/Hypermarket 
5 Lotte Mart Super/Hypermarket/ Convenience Stores 
6 Auchan China Hypermarket/ Convenience Stores 
7 Lotus Hypermarket/ Convenience Stores 

ท่ีมา : China Chain Store and Franchise Association 
 

2.3 Convenience Stores 
    แม�สินค�านําเข�าจะมีจําหน�ายในร�านสะดวกซ้ือเป0นจํานวนไม�มาก แต�อย�างไรก็ตามก็ยังคงมีแนวโน�มการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนและเริ่มมีการนําเข�าเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล9เข�ามาจําหน�ายในร�าน เช�น เบียร9 ไวน9 วิสก้ี  
หรือจะเป0นสินค�าประเภทขนมขบเค้ียว เครื่องด่ืมน้ําผลไม� เป0นต�น ร�านสะดวกซ้ือท่ีมักพบเห็นบ�อยในจีน ได�แก�    
7-Eleven  Family Mart และ Lawson และมีแนวโน�มขยายสาขาอย�างรวดเร็ว แม�ร�านสะดวกซ้ือเหล�านี้จะมี
ข�อจํากัดในเรื่องชั้นวางสินค�าและพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินค�า จึงต�องการสินค�านําเข�าท่ีมีแพ็คเกจเล็กๆ สะดวกในการ
หยิบซ้ือและสามารถจัดเก็บสินค�าได�อย�างปกติ ไม�ต�องมีวิธีเก็บรักษาอย�างพิถีพิถัน แต�อย�างไรก็ตาม ร�านสะดวกซ้ือ
เหล�านี้ก็ยังคงแสวงหาสินค�านําเข�าใหม�ๆ และมีความหลากหลายเข�ามาจําหน�ายในร�าน 

2.4 Specialty/Boutiques Store 
โดยท่ัวไป Specialty/Boutiques Store นี้จะดึงดูดลูกค�าชาวต�างชาติ ทําให�สัดส�วนของสินค�านําเข�าใน 

ร�านจะมีจํานวนมากถึงร�อยละ 50-80 ดังนั้น สินค�านําเข�าบางประเภทจะเข�าสู�ตลาดจีนโดยผ�านร�านประเภท
ดังกล�าวก�อน จากนั้นสินค�าเหล�านี้จึงถูกนําเข�าไปจําหน�ายในห�าง Hypermarket/ Supermarket และในบางครั้ง 
ร�านประเภทดังกล�าวยังดําเนินการด�านการนําเข�า/การจัดจําหน�ายสินค�า ตลอดจนให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ส�งออกใน
เรื่องการจดทะเบียนสินค�าและการขอเครื่องหมายการค�า ซ่ึงถือเป0นข้ันตอนสําคัญในการนําสินค�าเข�ามาจําหน�ายใน
ประเทศจีน Specialty/Boutiques Store ชื่อดังในจีน เช�น BHG และ Ole เป0นต�น ร�านเหล�านี้จะจําหน�ายสินค�า
นําเข�าจากต�างประเทศเป0นส�วนมากและจะเป0นทางเลือกแรกๆ ของผู�บริโภคชาวเมืองท่ีมีรายได�สูง แม�สินค�าจะมี
ราคาสูง แต�ผู�บริโภคก็ยอมจ�ายแพงเพ่ือแลกกับสินค�าคุณภาพและผู�บริโภคก็ให�ความไว�วางใจกับการซ้ือสินค�าผ�าน 
Specialty/Boutiques Store ดังจะเห็นได�จากสินค�าแบรนด9ต�างชาติแม�ว�าจะผลิตในประเทศจีน แต�ผู�บริโภคก็
ไว�วางใจในการซ้ือมากกว�าการซ้ือสินค�าแบรนด9จีนเอง 

2.5 E-commerce   
     จํานวนผู�ใช�อินเตอร9เน็ตท่ีเพ่ิมมากข้ึนและความสะดวกสบายของการช�อปปwxงออนไลน9ยังคงเป0นสองปyจจัย

ผลักดันท่ีทําให�การค�าบน E-commerce เติบโตอย�างรวดเร็ว ข�อมูลตัวเลขจาก China Internet Network 
Information Centre (CNNIC) เผยว�า ในป� 2558 จีนมีจํานวนผู�ใช�อินเตอร9เน็ตท้ังสิ้น 688 ล�านคน ซ่ึงคิดเป0น
จํานวนมากกว�าครึ่งหนึ่งของประชากรจีนท้ังประเทศท่ีสามารถเข�าถึงอินเตอร9เน็ตได� 



 โดยกลุ�มผู�บริโภควัยรุ�นมีแนวโน�มการช�อปปwxงออนไลน9เพ่ิมมาก
ข้ึนเนื่องจากสินค�ามีราคาไม�แพง สินค�ามีให�เลือกหลายหลาย 
สะดวกสบายในการสั่งซ้ือและการชําระเงิน มีบริการส�งสินค�าแบบ 
door-to-door มีบริการเปลี่ยนคืนสินค�า เป0นต�น ในครึ่งป�แรกของป� 
2558 มูลค�าการค�าบน E-commerce ของจีนเท�ากับ 7.63 ล�านล�าน
หยวน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 30.4 จากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อน ใน
จํานวนนี้คิดเป0นการค�าแบบ B2B 5.8 ล�านล�านหยวน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 
28.8 จากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อน มูลค�าการค�าปลีกออนไลน9
เท�ากับ 1.61 ล�านล�านหยวน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 48.47 จากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อน โดยมูลค�าค�าปลีกออนไลน9นี้
ครองสัดส�วนถึงร�อยละ 11.4 ของมูลค�าการค�าปลีกท้ังหมด เติบโตข้ึนจากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนร�อยละ 31 

        ตารางแสดงสัดส�วนทางการตลาดของเว็บไซต- B2C ในจีน ครึ่งป1แรกของป1 2558 
เว็บไซต- B2C ส�วนแบ�งทางตลาด (ร�อยละ) 

Tmall 57.7 
Jingdong 25.1 
Suning 3.4 

VIP.com 2.5 
Guomei 1.6 

Yihaodian 1.5 
Dangdang 1.3 

Amazon China 1.2 
Jumei 0.5 
Yixun 0.3 
Others 4.9 

                             ท่ีมา : E-commerce Research , China E-commerce Research Center 
  

3. ป7จจัยท่ีส�งผลต�อการเติบโตของตลาดสินค�าอาหารและเครื่องดื่ม 
ปyจจัยสําคัญท่ีทําให�เศรษฐกิจจีนเติบโตอย�างรวดเร็ว คือ การเพ่ิมข้ึนของรายได�เฉลี่ยของประชากร ในช�วง 10 

ป�ท่ีผ�านมา การเติบโตของ GDP จีนในแต�ละป� จะเติบโตในระดับร�อยละ 10 ด�วยเหตุนี้จึงเกิดกลุ�มผู�ท่ีมีรายได�ระดับ
ปานกลางข้ึนเป0นจํานวนมาก นอกจากนี้ในช�วงเวลา 10 ป�ท่ีผ�านมา (2548-2558) จํานวนประชากรในเขตเมืองมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนประมาณ 153 ล�านคน และคาดว�าภายในป� 2568 และป� 2573 จะมีจํานวนประชากรในเขตเมือง
มากถึง 822 ล�านคนและ 1,000 ล�านคนตามลําดับ สําหรับเมืองใหญ�อย�างปyกก่ิงและเซ่ียงไฮ� ยังคงเป0นศูนย9กลาง
การบริโภคของประเทศจีน และเมืองอ่ืนๆ อย�างฉงชิ่ง กวางโจว เซินเจิ้น ตงก�วน ฝอซาน หังโจว หนานจิง เทียนจิน
และเหวินโจว ก็มีแนวโน�มท่ีจะเป0นเมืองแห�งการบริโภคสินค�าฟุ�มเฟ�อย (Luxury consumption) ซ่ึงสินค�า



ฟุ�มเฟ�อยเหล�านี้ก็ได�รวมถึงสินค�าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีนําเข�ามาจากต�างประเทศตลอดจนสินค�าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ 
ด�วยเช�นกัน 

นอกจากนี้ การพัฒนาอย�างรวดเร็วในเรื่องระบบคมนาคมขนส�งก็เป0นการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี
ในเขตเมือง Tier2 และ Tier3 อีกท้ังเป0นการเพ่ิมช�องทางในการจําหน�ายสินค�า เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส�งและ
ต�นทุนสินค�า จึงเป0นตัวกระตุ�นให�เกิดความต�องการซ้ือของผู�บริโภคในเขตเมืองเหล�านี้ ปyจจัยท่ีส�งผลต�อการนําเข�า
สินค�าอาหารและเครื่องด่ืมในจีน มีดังนี้ 

3.1 การเพ่ิมข้ึนของรายได6ท่ีใช6จ<ายได6จริง 
     การใช�จ�ายเพ่ือการบริโภคของผู�บริโภคชาวจีนในปyจจุบันมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนและเป0นไปในทิศทางเดียวกัน

กับการเพ่ิมข้ึนรายได�ท่ีใช�จ�ายได�จริง การเพ่ิมข้ึนของรายได�ทําให�เกิดกลุ�มผู�บริโภคท่ีมีรายได�ระดับปานกลางเพ่ิม
มากข้ึนในเขตเมือง โดยในแต�ละป� ชาวจีนท่ีมีรายได�ต�อป�มากกว�า 5,000 เหรียญสหรัฐ/ป� มีเพ่ิมมากข้ึนถึงร�อยละ 
24 จึงทําให�เกิดผู�บริโภคกลุ�มใหม�ท่ีเริ่มนิยมเลือกซ้ือสินค�าท่ีมีคุณภาพสูงและสินค�านําเข�า นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมี
นโยบายท่ีจะเพ่ิมรายได�ของประชากรจีนให�เพ่ิมเป0นสองเท�าภายในป� 2563 ทําให�การใช�จ�ายสําหรับสินค�าอาหารก็
มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนในอนาคตเช�นเดียวกัน  

3.2 ป>ญหาภาพลักษณEความปลอดภัยด6านอาหารในจีน 
     ท่ีผ�านมา จีนประสบกับปyญหาด�านความปลอดภัยของอาหาร ไม�ว�าจะเป0น ปyญหานมผงเด็ก ปyญหาการนํา

น้ํามันท่ีใช�แล�วมาใช�ซ้ํา  ปyญหาการปลอมปนอาหาร เป0นต�น จากผลสํารวจขององค9การอาหารและยาของประเทศ
จีน (China Food and Drug Administration) ในป� 2557 ผู�บริโภคท้ังหมด 4,258 ราย จาก 59 เมืองในจีน
พบว�า มีผู�ตอบแบบสอบถามถึงร�อยละ 47.8 ท่ีแสดงความกังวล/ไม�พอใจกับความปลอดภัยของอาหารในจีน ซ่ึง
ตัวเลขดังกล�าวเพ่ิมข้ึนจากป� 2555 ท่ีร�อยละ 29.7 ปyญหาเหล�านี้ส�งผลให�กลุ�มผู�บริโภคชาวจีนท่ีมีรายได�ระดับปาน
กลางถึงสูง และกลุ�มผู�บริโภคท่ีเป0นชาวต�างชาติ หันมาให�ความสําคัญกับการเลือกซ้ือสินค�าและสังเกตสินค�าท่ีมี
สัญลักษณ9 “no food additives” “no fragrance” “no preservatives” “organic” “green” เป0นต�น    
ความปลอดภัยของอาหารท่ีมีตรารับรองคุณภาพ อุดมไปด�วยสารอาหารท่ีมีคุณค�า ทําให�อาหารนําเข�าเป0นสิ่งท่ีตอบ
โจทย9สําหรับผู�บริโภคกลุ�มนี้  

3.3 การนําเข6าอาหารเพ่ือใช6ในโรงแรม ร6านอาหาร บารEและคาเฟM 
     ในประเทศจีน อาหารและเครื่องด่ืมท่ีนําเข�าจากต�างประเทศส�วนใหญ�จะถูกนํามาใช�ในธุรกิจบริการ

ร�านอาหาร โรงแรม บาร9และคาเฟ� ซ่ึงเป0นสถานท่ีท่ีผู�บริโภคชาวจีนจะเลือกออกไปสังสรรค9กับครอบครัว เพ่ือนฝูง
หรือในช�วงโอกาสพิเศษต�างๆ โดยเฉพาะผู�บริโภคท่ีอาศัยอยู�ในเมือง มักจะเลือกร�านอาหารท่ีเป0นอาหารต�างชาติ
หรืออาหารฟwวชั่นระดับพรีเม่ียมราคาแพง เนื่องจากมีเงินเดือนสูงข้ึน จึงนิยมยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือหน�าตาใน
สังคม ท้ังนี้ ชาวจีนมีทัศนคติว�าการรับประทานอาหารเย็นร�วมกันเป0นการกระชับสัมพันธ9ท้ังกับเพ่ือนฝูงและ
ส�งเสริมหน�าท่ีการงาน ซ่ึงชาวจีนประมาณร�อยละ 85 นิยมรับประทานอาหารนอกบ�านอย�างน�อยสัปดาห9ละ 1 ครั้ง
คาดว�าในป� 2562 มูลค�าการค�าปลีกของร�านอาหารแบบครบวงจร (full-service restaurant) ในจีนมีมูลค�ามากถึง 
2.7 ล�านล�านหยวน  

 



3.4 การช6อปปNOงออนไลนEหรือ E-commerce 
ปyจจุบันการช�อปปwxงออนไลน9ถือเป0นกิจวัตรอย�างหนึ่งของชาวจีน ในแต�ละวันจะมีผู�บริโภคประมาณ  

ร�อยละ 65 ของผู�บริโภคท้ังหมดเข�าเว็บไซต9เพ่ือการเลือกซ้ือสินค�า เว็บไซต9ท่ีถือเป0นผู�นําเข�าสินค�าอาหารและ
เครื่องด่ืมจากต�างประเทศรายใหญ�ของจีน ได�แก� เว็บไซต9 Taobao  เว็บไซต9 Tmall  เว็บไซต9 JD และเว็บไซต9 
Yihaodian การช�อปปwxงออนไลน9ในจีนนี้ไม�เพียงแต�เป0นช�องทางในการเลือกซ้ือสินค�า แต�ยังเป0นช�องทางในการ
แบ�งปyนข�อมูลสินค�า การสื่อสารระหว�างผู� ซ้ือผู�ขาย หรือแม�แต�การติดตามแนวโน�มสินค�าท่ีกําลังเป0นท่ีนิยม 
นอกจากนี้ การช�อปปwxงออนไลน9ก็สามารถเกิดได�ทุกท่ีทุกเวลาเพียงแค�เชื่อมต�ออินเตอร9เน็ต ผู�บริโภคก็สามารถเลือก
ซ้ือสินค�าและชําระเงินได�เพียงแค�คลิ๊กผ�านโทรศัพท9มือถือ ดังนั้นช�องทางการจําหน�ายดังกล�าวถือเป0นช�องทางท่ี
ผู�ประกอบการควรศึกษาและให�ความสําคัญ เพราะถือเป0นช�องทางท่ีผู�ขายและผู�ซ้ือสามารถทําการค�าได�ตลอด 24 
ชั่วโมงและมีแนวโน�มเติบโตอย�างมากในอนาคต  

• Going Mobile มีมือถือ ก็ช�อปปwxงได�ทุกเวลา 
ความนิยมในการใช�มือถือสมาร9ทโฟน แท็บเล็ตและนวัตกรรมใหม�ๆท่ีให�ความสะดวกในการชําระเงินเม่ือ 

ซ้ือสินค�าออนไลน9 เช�น ระบบชําระเงินผ�าน AliPay  ผ�านแอพลิเคชั่น Wechat และ Tencent เป0นต�น ตัวกลาง
เหล�านี้ช�วยให�การซ้ือสินค�าออนไลน9ทําได�ง�ายข้ึน ไม�เพียงเท�านี้ ปyจจุบันผู�ขายสินค�าหลายรายก็ได�เริ่มต�นในการขาย
สินค�าโดยตรงให�กับผู�บริโภคโดยผ�านแอพลิชั่น Wechat ทําให�มีการแชร9หรือส�งต�อสรรพคุณและภาพตัวอย�างสินค�า
ผ�านกลุ�มเพ่ือนบนโลกออนไลน9 ซ่ึงเปรียบเหมือนการบอกต�ออย�างเป0นเครือข�าย ถือเป0นการประชาสัมพันธ9สินค�าได�
อย�างกว�างขวางและต�นทุนตํ่า จึงทําให�การซ้ือขายสินค�าออนไลน9โดยผ�านอุปกรณ9สมาร9ทโฟนคิดเป0นสัดส�วนหนึ่งใน
สามของการค�าบน E-commerce ท้ังหมดในจีน 

• Cross-border E-commerce การซ้ือสินค�านําเข�า ไม�ใช�เรื่องยากอีกต�อไป 
 การเติบโตของการค�าบน E-commerce นํามาซ่ึงการแข�งขันท่ีมากข้ึนของธุรกิจ ดังนั้น กลุ�มผู�ขายสินค�า
บน E-commerce ก็จําเป0นต�องสร�างความเป0นเอกลักษณ9ของสินค�าและการให�บริการ เพ่ือขยายฐานลูกค�าของตน
ให�มากยิ่งข้ึน ทําให�ลูกค�าสามารถเลือกซ้ือสินค�านําเข�าได�มากข้ึนและซ้ือในราคาท่ีถูกลงแม�อาศัยอยู�ในจีน ท้ังนี้ 
รัฐบาลจีนมีแผนท่ีจะปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสําหรับการซ้ือสินค�าผ�านรูปแบบ Cross-Border E-commerce โดยจะ
มีการจํากัดมูลค�าของสินค�าท่ีซ้ือขายแต�ละครั้งไว�ท่ี 2,000 หยวน/คน/ครั้ง และไม�เกิน 20,000 หยวน/คน/ป� โดย
อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บจะเรียกเก็บ 70% ของผลรวมภาษีทุกประเภท ได�แก� ภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีผู�บริโภค (เก็บจาก
สินค�าฟุ�มเฟ�อยบางประเภท) และภาษีศุลกากร 

เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีทําให�การซ้ือสินค�าผ�านอินเตอร9เน็ตในจีนได�รับความนิยมมากข้ึน ได�แก�  
1. การสื่อสารกับผู�ขายได�โดยตรงผ�านแอพลิเคชั่น ด�วยวิธีดังกล�าว ทําให�ผู�ซ้ือสามารถสอบถามข�อมูลและ   

ข�อสงสัยกับทางผู�ขายได�อย�างทันที ซ่ึงสามารถสอบถามได�ท้ังแบบออนไลน9หรือจะฝากข�อความท้ิงไว�กรณี
ท่ีผู�ขายออฟไลน9 สามารถใช�ได�ท้ังบนคอมพิวเตอร9และบนมือถือ ซ่ึงจะส�งผลต�อความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจซ้ือสินค�าของผู�บริโภคนั่นเอง 

2. การติดตามสินค�า เม่ือเริ่มมีการชําระเงินซ้ือสินค�าและทางผู�ขายได�ส�งสินค�าออกมาแล�ว ทางผู�ซ้ือสามารถ
ตรวจสอบผ�านระบบได�ว�าสินค�าดังกล�าวขนส�งถึงท่ีไหนแล�ว แต�หากในระบบไม�ข้ึนการขนส�ง ทางผู�ซ้ือก็



สามารถติดตามสินค�าได�โดยผ�านทางผู�ขายหรือผ�านทางบริษัทขนส�งท่ีผู�ขายส�งสินค�าออกมา ซ่ึงถือเป0นสิ่งท่ี
สะดวกสําหรับผู�บริโภคในการคํานวณระยะเวลาท่ีจะได�รับสินค�า 

3. การค�นหาสินค�าท่ีต�องการทําได�ง�ายข้ึน ปyจจุบันการค�นหาสินค�าท่ีต�องการไม�ใช�เรื่องยากอีกต�อไป เนื่องจาก
บนเว็บไซต9มีช�องค�นหาสินค�าด�วยรูปภาพ ทําให�ผู�บริโภคท้ังชาวจีน ชาวต�างชาติและผู�บริโภคทุกเพศทุกวัย
ต�างสามารถค�นหาเพ่ือเลือกซ้ือสินค�าท่ีต�องการได� 

4. เทศกาลวันท่ี 11 เดือน 11 (双11) ถือเป0นวันท่ีชาวจีนเกือบทุกคนต้ังตารอคอยวันดังกล�าว เนื่องจาก
ผู�ขายจะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค�าจนทําให�ผู�บริโภคต่ืนตาต่ืนใจและอดใจรอให�ถึงวันดังกล�าวเพ่ือซ้ือ
สินค�า ยอดขายในวันท่ี 11 เดือน 11 ในป�ท่ีผ�านมา แตะระดับสูงสุดเป0นประวัติการณ9ท่ี 912.17 ร�อยล�าน
หยวน เติบโตอย�างก�าวกระโดดจากป�ท่ีผ�านมาร�อยละ 59.7  
 

4. กลยุทธ-ในการเข�ามาทําตลาดในจีน 
เนื่องจากประเทศจีนเป0นประเทศท่ีมีขนาดใหญ�และมีประชากรเป0นจํานวนมาก ประชากรในแต�ละพ้ืนท่ีก็มี

วัฒนธรรมและรสนิยมในการกินอาหารท่ีแตกต�างกัน ดังนั้นจึงไม�มีสูตรเดียวหรือสูตรสําเร็จในการเข�ามาทําตลาดใน
จีน ผู�ส�งออกจึงต�องศึกษาและทําความเข�าใจตลาดหรือกลุ�มผู�บริโภคเป�าหมาย เพ่ือจะได�ตอบสนองความต�องการ
ของผู�บริโภคชาวจีนได�อย�างตรงจุด  

4.1  ศึกษาและติดตามข6อมูลข<าวสารและการเดินทางไปสํารวจในตลาดเปTาหมาย 
      การศึกษาข�อมูลจากแหล�งต�างๆ จะช�วยให�ผู�ประกอบการเข�าใจได�ง�ายข้ึนว�าสินค�าของตนเหมาะสมกับ 

กลุ�มผู�บริโภคในพ้ืนท่ีใดในจีน เนื่องจากจีนเป0นประเทศท่ีมีความหลายหลายทางด�านวัฒนธรรม รสนิยมในการ
บริโภค ความแตกต�างทางด�านเศรษฐกิจ การศึกษา หรือแม�แต�กฏระเบียบต�างๆในการทําธุรกิจก็อาจมีความ
แตกต�างกันในแต�ละมณฑล ดังนั้น การติดตามข�อมูลข�าวสารจะช�วยให�มองเห็นโอกาสและอุปสรรคในการเข�าตลาด 
ซ่ึงจะช�วยให�ผู�ประกอบการสามารถนําสินค�ามาปรับเพ่ือตอบสนองผู�บริโภคชาวจีนได� หลังจากนั้นจึงเดินทางไป
สํารวจในตลาดเป�าหมาย กลยุทธ9ท่ีดีประการหนึ่ง คือ การกําหนดตลาดเป�าหมายและเข�าไปทําความเข�าใจในตลาด
นั้นๆ อย�างถ�องแท� การเดินทางเข�ามาสํารวจตลาดจะช�วยให�มองเห็นโอกาสใหม�ๆ และอุปสรรคในตลาดได�อย�าง
ชัดเจนมากข้ึน ขณะเดียวกันก็อาจเป0นการเข�ามาทําความรู�จักเพ่ือสร�างสัมพันธ9ท่ีดีกับคู�ค�าชาวจีน ความสัมพันธ9ท่ีดี
หรือท่ีเรียกว�า “กวานซี” เป0นเหมือนการให�ความเคารพซ่ึงกันและกัน การช�วยเหลือเก้ือกูลกัน และการนับหน�าถือ
ตา รัษาหน�าตา ถือเป0นการให�เกียรติกับอีกฝ�าย ดังนั้น “กวานซี” จึงเปรียบเสมือนความไว�เนื้อเชื่อใจระหว�างกัน จึง
ถือเป0นสิ่งสําคัญอย�างยิ่งสําหรับการทําธุรกิจในจีน  

4.2  การมองหาผู6นําเข6าหรือผู6จัดจําหน<ายท่ีดี  
  ผู�นําเข�าหรือผู�จัดจําหน�ายท่ีดีเหล�านี้จะมีเครือข�ายสําหรับการกระจายสินค�าไปยังห�าง/ร�านค�าส�งค�าปลีก 

ต�างๆในพ้ืนท่ีตลาดเป�าหมาย ซ่ึงเป0นการรับประกันว�าพวกเขาเหล�านี้สามารถกระจายสินค�าเข�าสู�ตลาดจีนได�และ
สามารถทําให�สินค�ามีการเติบโตในตลาดได�ด�วยเช�นกัน เนื่องจากพวกเขามีระบบการทํางานท่ีดีมีความชํานาญใน
การทําธุรกิจ อีกท้ังยังมีประสบการณ9การทํางานร�วมกับผู�ส�งออกต�างๆ สิ่งสําคัญอีกอย�างหนึ่ง คือ ผู�ประกอบการ
ต�องมองหาผู�นําเข�าหรือผู�จัดจําหน�ายท่ีเข�าใจวิสัยทัศน9ในการทํางานเพ่ือท่ีพวกเขาเหล�านั้นจะได�วางแผนการตลาด
ของสินค�าให�สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน  



4.3  การเยี่ยมชม/เข6าร<วมงานแสดงสินค6าในจีน 
  การเยี่ยมชม/เข�าร�วมงานแสดงสินค�า ไม�เพียงแต�จะทําให�ผู�ประกอบการเข�าใจพฤติกรรมผู�บริโภคและ  

แนวโน�มของสินค�าท่ีกําลังได�รับความนิยมแล�ว ยังเป0นอีกหนึ่งช�องทางในการทําความรู�จักและมองหาผู�นําเข�าหรือ 
ผู�จัดจําหน�ายในพ้ืนท่ีท่ีมีความชํานาญในการทําธุรกิจ ได�พูดคุยแลกเปลี่ยนข�อมูลในด�านต�างๆท่ีเป0นประโยชน9ต�อ
การเข�ามาทําตลาดในจีน ไม�ว�าจะเป0นกฏระเบียบเก่ียวกับการนําเข�า รูปแบบบรรจุภัณฑ9ของสินค�า เป0นต�น อีกท้ัง
ยังเป0นการเริ่มต�นสร�างความสัมพันธ9ท่ีดีกับพวกเขาเหล�านี้ ซ่ึงจะช�วยอํานวยความสะดวกในการเข�ามาทําธุรกิจใน
จีนได�ในอนาคต 
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ณ เมืองกวางโจว โทร. (86) 20-8384-9453  e-mail: thaitcgz@gmail.com 
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