
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผูส้นใจเท่านั้น  โดยสำนักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทีม่ีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

1 

 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Weekly News from China) 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
ประจำวันที่ 6 – 12 เมษายน  2563 

  

เจาะลึกแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภคหญิงในจีน 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

ในปัจจุบัน จีนมีจำนวนประชากรหญิงประมาณ 678 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 48.1% ของประชากร
ทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพศหญิง (Female Internet Users) มากกว่า 400 ล้านคน ในประเทศจีน
ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจซื้อของใช้ในครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วนถึงสามในสี่ของมูลค่าการซื้ อทั้งหมด นอกจากนี้ผลวิจัยจาก
สถาบัน Center for Work Life Policy จากสหรัฐฯ ยังระบุว่า ผู้หญิงจีนมีแรงผลักดันและความทะเยอทะยานสูงที่สุด               
ในโลก โดยกว่า 76% ของผู้หญิงจีน มีความกระตือรือร้นที่จะได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้หญิงอเมริกันเพียง 52% 
เท่านั้นที่รู้สึกเหมือนกัน ในด้านตลาดแรงงานนั้น จีนเป็นประเทศที่มีแรงงานหญิงคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง  โดยในปี 
2018 ผู ้หญิงอายุ 25-54 ปี มีอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) กว่า 80%                  
ซึ ่งสูงกว่าค่าเฉลี ่ยทั ่วโลกซึ ่งอยู ่ที่  62% ส่งผลให้ประชากรหญิงในจีนมีรายได้และกำลังซื ้อสูงขึ ้น  ทำให้ตลาด                               
She - Economy ในประเทศจีนมีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านล้านหยวน 

ผู ้บริโภคหญิงในจีนมีการใช้จ่ายมากขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเรื ่องความงาม ยอดขายเครื ่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในจีนเพิ่มขึ้น 13% ในปี 2019 ในขณะที่บริการทางการแพทย์ "ศัลยกรรมความงาม" เช่น การรักษา           
ริ้วรอย หรือการทำศัลยกรรมพลาสติก เติบโตขึ้น 24% ต่อปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยฮ่องกงเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากผู้บริโภคหญิงจากจีนแผ่นดินใหญ่มากท่ีสุด  

ผลสำรวจจากสถาบันวิจัย CBNData ระบุว่ากว่า 55% ของผู้หญิงที่ร่วมตอบแบบสำรวจต้องแต่งหน้าทุกวัน
และไม่สามารถออกจากบ้านโดยไม่แต่งหน้าได้ ในส่วนของเหตุผลในการแต่งหน้านั้น 77% ให้เหตุว่าเพ่ือทำให้ตัวเองมั่นใจ
และมีความสุขมากขึ้น ในส่วนของช่องทางที่
ผ ู ้หญิงจีนใช้เร ียนรู ้เทคนิคการแต่งหน้านั้น 
70% เรียนผ่านคลิปวีดีโอ Beauty Blogger 
บนช่องทางโซเชียลมีเดีย, 58% ดูเทคนิคการ
แต่งหน้าจากโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดีย , 
49% เร ียนร ู ้และแลกเปล ี ่ยนเทคน ิคการ
แต่งหน้ากับเพื่อนและคนในครอบครัว, 41% 
เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าจากพนักงานขาย
เครื่องสำอาง (BA), 40% ทดลองด้วยตนเอง 
และ 17% จ่ายเงินสมัครเรียนแต่งหน้ากับ
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
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นอกจากเครื ่องสำอางแล้ว อุปกรณ์เสริมสวยก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื ่องในช่วง  3 ปีที ่ผ่านมา โดย
อุปกรณ์เสริมสวยที่กำลังได้รับความนิยมในจีนได้แก่ เครื่องล้างหน้า เครื่องนวดตา เครื่องนวดกระชับหน้า เครื่องถอนขน 
เครื่องนวดกระชับต้นขา และเข็มขัดกระชับหุ่น 

 

การออกกำลังกายและการลดน้ำหนักยังคงเป็นสิ่งที่ผู ้หญิงจีนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลสถิติจาก 
Toutiao สื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน แสดงให้เห็นว่าในปี 2019 จำนวนการอ่านข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการออก
กำลังกายของผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้น 24% โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การออกกำลังกายขั้นพื้นฐานอย่างการวิ่ง  จนไปถึงการเข้าคลาส
ต่อยมวย แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจีนยังคงมองหาวิธีการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ โดยสิ่งที่ผู้หญิงจีนต้องการลด
และกระชับมากท่ีสุด ได้แก่ ช่วงหน้าท้อง เอว ต้นขา และสะโพก และผู้หญิงจีนยุคใหม่ยังนิยมเข้าฟิตเนสอีกด้วย 

    ข ้อม ูลผลสำรวจจากสถาบ ันว ิจัย 
CBNData แสดงให้เห็นว่า  72% ของผู ้ร่วมตอบ
แบบสอบถามมีความเคยชินในการออกกำลังกายใน
ฟิตเนส โดยรูปแบบการออกกำลังกายที่นิยมมีดังนี้  
65% ออกกำลังกายด้วยการวิ่ง/เดินเร็ว, 63% ออก
กำลังกายด้วยโยคะ/พิลาทิส, 51% ออกกำลังกาย
ด้วยการเต้น/แอโรบิค, 37% ออกกำลังกายด้วยเวท
เทรนนิ่ง, 34% ออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก 
และ 31% ออกกำลังกายด้วยจักรยานไฟฟ้า 

 

ข้อมูลจาก Toutiao ยังเปิดเผยว่า ผู้หญิงจีนยุคใหม่มีความมั่นใจมากขึ้น ปัจจุบันมีนักทำคอนเทนต์ผู้หญิงเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2019 มีนักทำคอนเทนต์หญิงคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของนักทำคอนเทนต์ทั้งหมด นักทำคอน
เทนต์หญิงนั้นมาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงอายุ และหลากหลายความสนใจ แต่มีความต้องการที่จะแบ่งปัน
มุมมองและทัศนคติของตนเองร่วมกับผู ้อื ่น โดย 10 อันดับนักทำคอนเทนต์หญิงที ่มีจำนวนผู้ชมสูงสุดในปี  2019 
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 
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ความคิดเห็นสคต.กวางโจว 

ข้อมูลและสถิติจากสถาบันหลายแห่งต่างยืนยันไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก ว่าผู้หญิงจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “ผู้หญิง” เป็นผู้ตัดสินใจซื้อหลัก มาจากการที่ปัจจุบันผู้หญิงมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทำให้มีอำนาจ ในการซื ้อตามมา เกิดเป็น“She-
Economy” ประเทศจีนเองก็มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน จะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ในช่วง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2020 ยอดขายของสินค้าและบริการต่างได้รับผลกระทบหดตัวลง แต่ยอดขายสินค้ากลุ่ม
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบนแพลตฟอร์มในเครือ Alibaba ยังคงเพิ่มขึ้นถึง 15.7% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี
ก่อน ดังนั้นในช่วงนี้ที ่ประเทศจีนกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติ คาดการณ์ว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่าย
ภายในประเทศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือทดแทนภาคส่งออกที่อาจหดตัวลง เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศต่างๆทั่วโลก
ยังคงไม่ดีขึ้น กลุ่มผู้บริโภคหญิงจึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้บริโภคหลักที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญ ผู้ประกอบการ
ควรมองหา Insight เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน อาทิ ผู้หญิงจีนให้
ความสำคัญกับการกระชับร่างกายในส่วนต้นขา และสะโพก และนิยมใช้เครื่องนวดกระชับต้นขา ผู้ประกอบการอาจมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกระชับต้นขา และสะโพกโดยเฉพาะ นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแล้ว 
ผู้ประกอบการยังควรมองไปถึงพฤติกรรมการชอบออกกำลังกาย เข้าฟิตเนส โดยผู้หญิงจีนยุคใหม่นิยม วิ่ง/เดินเร็ว และ
เล่นโยคะ/พิลาทิส ผู้ประกอบการไทยสามารถนำยางพาราซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีชื่อเสียง นำมาพัฒนาเป็นสินค้า
ต่างๆ อาทิ แผ่นรองเท้าลดแรงกระแทกขณะวิ่ง เสื่อโยคะยางพารา เป็นต้น 
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