
เครื่องส ำอำงไซส์มินิก ำลังได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในตลำดจีน 

ศูนย์วิจัย CBNData ท ำกำรส ำรวจกลุ่มผู้บริโภคท่ีซื้อเครื่องส ำอำงบนออนไลน์ พบว่ำ เครื่องส ำอำงไซส์
มินิที่จ ำหน่ำยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีน มีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึนทุกปี  โดยเฉพำะลิปสติกไซส์มินิ และแปรง
แต่งหน้ำไซส์มินิที่ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำ 2 เท่ำ โดยเหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีไซส์มินิ
ก็เพ่ือควำมสะดวกและต้องกำรทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้จริง รวมทั้งเครื่องส ำอำงขนำด
ดังกล่ำว มีรำคำถูกกว่ำขนำดปกติด้วย นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจยังพบว่ำ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่ำงปี 1995 
– 1999 (อำยุ 20 – 24 ปี) เป็นกลุ่มที่ยังมีรำยได้ไม่สูง รำคำจึงเป็นผลต่อกำรตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และ
สำมำรถดึงดูดผู้บริโภควัยรุ่นได้เป็นอย่ำงด ี

ในขณะเดียวกัน กลุ่มตัวอย่ำงยังให้ข้อมูลว่ำ หำกไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงไซส์มินิให้ทดลองใช้ก่อน จะ
ท ำให้รู้สึกว่ำกำรจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีขนำดปกติมำทดลองใช้ เป็นกำรลงทุนที่สูงเกินไป โดยเฉพำะ
ลิปสติกกับรองพ้ืน เนื่องจำกไฟที่ห้ำงสรรพสินค้ำและเคำท์เตอร์ให้บริกำรมักจะท ำให้สีของผลิตภัณฑ์เพ้ียน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีรำคำประมำณ 300 – 1,000 หยวน รวมทั้ง หำกซื้อเครื่องส ำอำงดังกล่ำวผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์แล้วยิ่งมีควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียเงินมำกกว่ำ ดังนั้น กำรซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงขนำดเล็กมำทดลองใช้
ชั่วครำว จึงเป็นตัวเลือกที่ดีส ำหรับผู้บริโภค 

นอกจำกนี้ จำกกำรส ำรวจยังพบว่ำเครื่องส ำอำงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เวลำในกำรบริโภคยำวนำน 
ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ลิปสติก 1 แท่ง (โดยไม่ใช้ร่วมกับแท่งอ่ืนเลย) จะใช้เวลำ 2 – 3 เดือนจึงจะใช้หมด 
เช่นเดียวกับเครื่องส ำอำงแต่งหน้ำชนิดอ่ืน ซึ่งมีผู้บริโภคชำวจีนรำยหนึ่งโพสต์ให้ควำมเห็นบนเว็บไซต์เวยป๋อว่ำ 
บลัชออน 1 ตลับขนำด 8 กรัม ใช้เวลำถึง 13 ปีถึงใช้หมด รวมถึง รองพ้ืนขนำด 30 มิลลิลิตร น้ ำหอมขนำด 
100 มิลลิลิตร ครีมทำหน้ำขนำด 75 มิลลิลิตร ที่ไม่เคยถูกใช้จนหมด เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่เบื่อและมีควำม
ต้องกำรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ เครื่องส ำอำงไซส์มินิจึงเป็นตัวเลือกใหม่ที่ผู้บริโภคสำมำรถสลับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ได้อย่ำงสนุกสนำน และรู้สึกประหยัดมำกกว่ำกำรซื้อขนำดปกติ รวมทั้งมีขนำดเล็ก สำมำรถพกพำได้สะดวก 
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ไซส์มินจิึงถือว่ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีควำมคุ้มค่ำและเหมำะสมกับรำคำมำกที่สุด 

ในขณะที่ กำรส ำรวจมุมมองของผู้ประกอบกำร พบว่ำ กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงขนำดเล็ก ไม่มี
ผลเสียต่อแบรนด์ แต่ในทำงตรงกันข้ำม กลับเป็นกลยุทธ์ในกำรดึงดูดลูกค้ำวัยรุ่นได้เป็นอย่ำงดี ยกตัวอย่ำง 
LVMH ซึ่งเป็นสินค้ำแบรนด์หรูของโลกจำกประเทศฝรั่งเศส ที่จ ำหน่ำยสินค้ำหลำยประเภท ครอบคลุมทั้ง
เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำง เครื่องประดับแฟชั่น น้ ำหอม ซึ่ง LVMH มีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงไซส์มินิผ่ำน
ช่องทำงออฟไลน์มำกกว่ำ 30 รำยกำร รวมทั้ง ยังมีกำรผลิตผลิตภัณฑ์ไซส์มินขิึ้นมำโดยเฉพำะเพ่ือจ ำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์ม Tmall แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคชำวจีนเป็น
จ ำนวนมำก 

ผู้บริโภคท่ัวไปมีควำมรู้สึกว่ำ ผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงหรือผลิตภัณฑ์ไซส์มินิมีรำคำถูก แต่เมื่อพิจำรณำรำคำ
ต่อหน่วยกลับมีรำคำสูงกว่ำผลิตภัณฑ์ขนำดปกติ ยกตัวอย่ำง รองพ้ืนไซส์มินิของแบรนด์ Benefit ขนำด 6  
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มิลลิลิตร รำคำ 88 หยวน แสดงว่ำ 1 มิลลิลิตร เท่ำกับ 14.7 หยวน ในขณะที่รองพ้ืนขนำด 30 มิลลิลิตร มี
รำคำ 280 หยวน นั่นหมำยถึง 1 มิลลิลิตร เท่ำกับ 9.3 หยวน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ แท้จริงแล้ว ผลิตภัณฑ์ไซส์มินิ 
หรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงมีรำคำแพงกว่ำไซส์ปกติ แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีควำมเต็มใจที่จะจ่ำย เนื่องจำกค ำนึงถึง
ควำมสะดวกสบำยและควำมพึงพอใจที่จะได้รับมำกกว่ำควำมคุ้มค่ำของปริมำณกับรำคำ ซึ่งก็ท ำให้
ผู้ประกอบกำรได้รับประโยชน์และได้ก ำไรมำกยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 
 อย่ำงไรก็ดี กำรซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงเป็นชุดจะมีควำมคุ้มค่ำกว่ำ ยกตัวอย่ำงเช่น ชุดผลิตภัณฑ์ลิ

ปกลอสของ Armani จ ำนวน 4 แท่งต่อ 1 ชุด ในช่วงเทศกำล 11.11 มีรำคำอยู่ที่ 32.2 หยวนต่อมิลลิลิตร แต่
หำกซื้อแยกเป็นลิปกลอสแท่งเดียว จะมีรำคำอยู่ที่ 47.7 หยวนต่อมิลลิลิตร  ดังนั้น ก ำไรของชุดผลิตภัณฑ์
ตั ว อ ย่ ำ ง จ ะ ล ด ล ง  
แต่อย่ำงไรก็ตำมเมื่อได้ทดลองใช้แล้ว ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกลับมำซื้อผลิตภัณฑ์ขนำดปกติเพ่ิมเติมอย่ำงน้อย 1 – 2 
แท่ง 
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นอกจำกนี้ ชุดผลิตภัณฑ์ไซส์มินิแบบคละ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสมส ำหรับช่วงเทศกำลวันชำติ วันคริ
สมำสต์ โดยพบว่ำ ในตลำดประเทศที่พัฒนำแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงตัวอย่ำงขนำดกลำง และขนำดเล็ก
ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถิติจำกบริษัท NPD Group ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้ค ำปรึกษำ
ทำงกำรตลำด พบว่ำ ในปี 2561 ตลำดผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงไซส์มินิในประเทศสหรัฐอเมริกำมียอดจ ำหน่ำย
สูงถึง 1,200 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือประมำณ 8,588 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 13 (YoY) 
เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ไซส์มินิในตลำดจีนทีก่ ำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับควำมนิยมและขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
ซึ่งท ำให้ผู้ประกอบกำรแบรนด์เครื่องส ำอำงเริ่มพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำด และจ ำหน่ำยชุดผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงไซส์มินิออกมำสู่ตลำดเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวจีนมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจต่อประเทศไทย 

 ข้อมูลจำก Marketeer ประเทศไทย พบว่ำ ธุรกิจควำมงำมและเครื่องส ำอำงเป็นอุตสำหกรรมหนึ่ง
ของโลกท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องมำตลอดระยะเวลำ 20 ปี โดยสภำอุตสำหกรรมระบุว่ำมียอดขำยโตเฉลี่ยไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 – 6 ต่อปี ในขณะที่ในประเทศไทยมีมูลค่ำยอดขำยรวมไม่ต่ ำกว่ำ 3 แสนล้ำนบำท ในปี 2561 
เติบโตเฉลี่ยปีละไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 โดยแบ่งออกเป็นมูลค่ำของตลำดในประเทศ 1.8 แสนล้ำนบำท และอีก 
1.2 แสนล้ำนบำทเป็นมูลค่ำของกำรส่งออก ซึ่งเป็นมูลค่ำที่สูงที่สุดในบรรดำ 10 ประเทศของ AEC แสดงให้
เห็นว่ำ แนวโน้มควำมต้องกำรเครื่องส ำอำงไซส์มินิของผู้บริโภคชำวจีนที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง น่ำจะส่งผลดีต่อ
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงของไทย และถือเป็นตลำดผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงที่มีโอกำสขยำยตัวได้
เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกผู้บริโภคชำวจีนมีลักษณะนิสัยชอบทดลองสินค้ำประเภทใหม่ๆ ซึ่งสังเกตได้จำกกำรที่มี 
KOL ชำวจีนสำมำรถไลฟ์สดขำยผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงผ่ำนช่องทำงออนไลน์และโซเชียลมีเดียของจีน และมี
ยอดขำยถล่มทลำยในช่วงเทศกำลวันคนโสด หรือเทศกำล 11.11 ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเป็นประจ ำทุก
ปี  

โอกำสและแนวทำงกำรปรับตัวของภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำรไทย 
กำรน ำกลยุทธ์ Influencer Marketing แบบรีวิวสินค้ำมำใช้ผ่ำนทำงบล็อกเกอร์ เน็ตไอดอล หรือ 

KOL เป็นช่องทำงที่ส ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ของไทยเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคชำวจีน
ได้อย่ำงรวดเร็ว และท ำให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักได้อย่ำงแพร่หลำยในตลำดจีนมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะผู้บริโภค
ชำวจีนที่นิยมเลือกซื้อสินค้ำออนไลน์จำกกำรแนะน ำของเพื่อน และจำกกำรดูไลฟ์สด ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยควร
ใช้ประโยชน์จำกช่องทำงโซเชียลมีเดียของจีนในกำรน ำเอำนักแสดงที่มีชื่อเสียงของไทยที่เริ่มเป็นที่รู้จักในจีนมำ
เป็นพรีเซ็นเตอร์เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นชำวจีนที่มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตำมผู้ที่มีชื่อเสียง 
นักแสดง และบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำแพคเก็จจิ้ง ตลอดจนพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไซส์
มินิหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่ำงขนำดเล็กเพ่ือทดลองตลำด ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ำม เนื่องจำกจะเป็นกำรส ำรวจควำม 
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นิยมและควำมต้องกำรของผู้บริโภคควบคู่กันไป เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เหมำะสมกับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

 
แหล่งที่มำ https://www.cbndata.com/ 

https://marketeeronline.co/archives/118113 
สคต.ชิงต่ำว 
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