
แนวโน้มการดูแลผิวพรรณของชาวจีนหลังวิกฤต COVID – 19 

 
ศูนย์วิจัยข้อมูล CBNData ของจีนร่วมกับเครื่องส ำอำง L’OREAL CHINA ส ำรวจผู้บริโภค

จ ำนวน 1,500 รำย พบว่ำ ในช่วงเกิดกำรระบำดของโรค COVID – 19 ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 50 ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรดูแลผิวเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่ำงปี 1990 – 1999 (พ.ศ. 2533 – 2542) รองลงมำ 
คือ ผู้บริโภคท่ีเกิดระหว่ำงปี 1980 – 1989 (พ.ศ. 2523 – 2532) และผู้บริโภคที่เกิดระหว่ำงปี 2000 – 2009 
(พ.ศ. 2543 – 2552) ตำมล ำดับ โดยปัจจัยที่ท ำให้ผู้บริโภคหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลผิวมำกขึ้น ได้แก่ 
กำรอยู่ในบ้ำนเป็นเวลำนำนท ำให้มีเวลำใส่ใจผิวพรรณของตนเองมำกขึ้น ควำมต้องกำรให้ผิวพรรณดียิ่งขึ้น  
กำรแต่งหน้ำน้อยลงท ำให้หันมำดูแลผิวพรรณมำกขึ้น ควำมต้องกำรขจัดปัญหำผิวพรรณที่ไม่ดี และควำมไม่สะดวก
ทีจ่ะออกไปสถำนเสริมควำมงำมนอกบ้ำนเพ่ือดูแลผิวพรรณ เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ ในช่วงที่ต้องกักตัวภำยในบ้ำน และออกจำกบ้ำนน้อยลงท ำให้ผู้หญิงจีน
แต่งหน้ำน้อยลง ส่งให้มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องส ำอำง และผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดน้อยลง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
ส ำหรับดูแลผิวหน้ำมีกำรใช้เพ่ิมขึ้น อำทิ แผ่นมำส์กหน้ำ โลชั่นบ ำรุงผิวหน้ำ เซรั่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับ
ดูแลผิวหน้ำ  

 

 

 

Thai Trade Center - Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan 
District, No.9 Xiang Gang Zhong Road, 
Qingdao, 226071  

Tel: +86-532-68621206 
E-mail: qingdao@ditp.go.th 
Facebook: @ditpqingdao 
Wechat Official: 



- 2 - 
 

 

ปัจจุบันกำรดูแลผิวพรรณไม่ได้หมำยควำมถึงกำรท ำให้สวยขึ้นเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังหมำยถึง
กำรดูแลหน้ำตำให้ดูดี รักษำผิวให้แข็งแรงอีกด้วย นอกจำกนี้ กำรมีผิวพรรณที่ดีย่อมน ำมำซึ่งควำมมั่นใจและ
ควำมผ่อนคลำยอีกด้วย โดยหลังจำกกำรระบำดของโรค COVID – 19 ยังส ำรวจพบว่ำ ผู้บริโภค ร้อยละ 58 
ดูแลผิวด้วยกำรเพ่ิมควำมตำ้นทำนของผิวจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก รองลงมำอีกร้อยละ 55 ดูแลผิวโดยเน้น
คุณค่ำและประโยชน์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 53 ดูแลผิวโดยเน้นกำรปรับปรุงผิวพรรณอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยปัจจุบันเหตุผลที่ผู้บริโภคใช้ในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมำกที่สุด ได้แก่ ควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพของ
ผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ตำมล ำดับ ซึ่งแตกต่ำงจำกในอดีตที่เน้นประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ 
ควำมปลอดภัย และรำคำ เป็นส ำคัญ 

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ ภำยหลังกำรระบำดของโรค COVID – 19 ยังคงมีมำตรกำรควบคุมโรค
ด้วยกำรขอควำมร่วมมือให้ทุกคนสวมใส่หน้ำกำก ซึ่งจำกกำรส ำรวจพบว่ำ ผู้บริโภคกว่ำร้อยละ 60 ที่สวมใส่
หน้ำกำกมีอำกำรแพ้ เกิดสิว และรูขุมขนกว้ำง โดยเฉพำะเพศหญิงมีปัญหำผิวจำกกำรสวมใส่หน้ำกำกถึงร้อยละ 
69 ขณะที่เพศชำยมีปัญหำผิวจำกกำรสวมใส่หน้ำกำก ร้อยละ 57 ท ำให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหำจำกกำรสวมใส่
หน้ำกำกนี้ ค ำนึงถึงปัจจัยในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ส ำคัญที่สุด ได้แก่ ควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพ ส่วนผสม 
กำรบอกต่อ รำคำ และชื่อเสียงของแบรนด์ ตำมล ำดับ 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรส ำรวจยังพบว่ำผู้บริโภคชำวจีนส่วนใหญ่ยังคงมีควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ
กำรดูแลผิวหน้ำ ดังนี้  

1) เมื่อสวมใส่หน้ากากไม่จ าเป็นต้องทาครีมกันแดด โดยผลส ำรวจพบว่ำ ผู้บริโภค ร้อยละ 
31 ทำครีมกันแดดลดลงเมื่อสวมใส่หน้ำกำก ขณะที่ผู้บริโภค ร้อยละ 31 ยังคงทำครีมกันแดดเมื่อสวมใส่หน้ำกำก 
ส่วนผู้บริโภค ร้อยละ 24 ไม่ได้ทำครีมกันแดดเป็นประจ ำอยู่แล้ว และผู้บริโภค ร้อยละ 14 คิดว่ำ เมื่อสวมใส่
หน้ำกำกแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องทำครีมกันแดด 

2) เม่ือผ่านช่วงวัยรุ่นแล้วจะไม่มีสิว แต่ในควำมเป็นจริงนอกเหนือจำกสิววัยรุ่นปกติแล้ว 
คนส่วนใหญ่ยังเกิดสิวหลังเป็นวัยรุ่น โดยมีสำเหตุส ำคัญจำกกำรดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ ำตำลสูง กำรรับประทำนอำหำร
ที่มีไขมันสูง กำรแกะหรือบีบสิว กำรพักผ่อนไม่ตรงเวลำ ควำมเครียด มลพิษทำงอำกำศ กำรมีประจ ำเดือน 
เป็นต้น ซ่ึงจำกกำรส ำรวจผู้ที่มีปัญหำสิวทุกเพศทุกวัย พบว่ำ ผู้ที่เกิดระหว่ำงปี 2000 – 2009 (พ.ศ. 2543 – 2552) 
มีปัญหำสิวมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมำเป็น ผู้ที่เกิดระหว่ำงปี 1990 – 1999 (พ.ศ. 2533 – 2542) 
ร้อยละ 27 ผู้ที่เกิดระหว่ำงปี 1970 – 1979 (พ.ศ. 2513 – 2522) ร้อยละ 26 ผู้ที่เกิดระหว่ำงปี 1980 – 1989 
(พ.ศ. 2523 – 2532) ร้อยละ 22 และผู้ที่เกิดก่อนปี 1970 (พ.ศ. 2513) ร้อยละ 16 ตำมล ำดับ 
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3) เม่ือเกิดสิวต้องลดความมันบนใบหน้าเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้เชี่ยวชำญด้ำนผิวพรรณ 
ของจีนส่วนใหญ่ชี้แจงว่ำเป็นวิธีกำรที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจำกผลส ำรวจ พบว่ำ ผู้ที่มีปัญหำสิวส่วนใหญ่ ร้อยละ 53  
ใช้ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดลดควำมมันบนผิวมำกที่สุด ขณะที่อีกร้อยละ 32 บีบสิวเอง และร้อยละ 1 ไม่ท ำ
อะไรเลย และปล่อยให้หำยเองตำมธรรมชำติ  

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการไทย 

เนื่องจำกวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ และรำยได้ที่ดีขึ้นของผู้บริโภคชำวจีนในปัจจุบัน ประกอบกับ
หลังจำกผ่ำนพ้นวิกฤตโรค COVID – 19 ท ำให้ผู้บริโภคชำวจีนยุคใหม่หันมำใส่ใจตนเองให้ดูดีมำกขึ้น โดยเฉพำะ
กำรดูแลผิวพรรณที่ดี จะท ำให้รู้สึกมั่นใจและเสมือนหนึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภำพดีตำมไปด้วย และยังพบว่ำผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ในเขตเมืองมีแนวโน้มที่จะให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลผิวพรรณมำกขึ้นเรื่อยๆ และแสวงหำผลิตภัณฑ์ 
ที่มีควำมเป็นมืออำชีพในกำรฟ้ืนฟูและปกป้องผิวพรรณในยำมที่ต้องสวมใส่หน้ำกำกเป็นประจ ำ โดยปัจจัยที่ท ำให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มำกที่สุด ได้แก่ ควำมปลอดภัย ประสิทธิภำพ และส่วนผสม ตำมล ำดับ 
นอกจำกนี้ ยังพบว่ำมูลค่ำตลำดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของจีนในปี 2018 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 52 ของตลำด
เครื่องส ำอำงจีน และคำดกำรณ์ว่ำจะมีสัดส่วน และมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2020 ขณะที่กำรน ำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของจีนในช่วงปี 2019 เพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 12 (YoY) ดังนั้น  
จึงถือเป็นโอกำสของผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของไทยที่มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตจำกธรรมชำติ ที่มี
ควำมปลอดภัย มีประสิทธิภำพ และมีส่วนผสมที่มีคุณค่ำต่อผิวพรรณ ซึ่งตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค  
ชำวจีน ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถใช้โอกำสนี้ในกำรสร้ำงกำรรับรู้ถึงแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของไทย รวมทั้ง 
เตรียมพร้อมในกำรขยำยตลำดเข้ำสู่ตลำดจีนโดยกำรจดทะเบียนกำรค้ำ ขอใบอนุญำตน ำเข้ำเครื่องส ำอำงไทย
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พัฒนำรูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้ง
ศึกษำแนวโน้มและควำมต้องกำรของตลำดผลิตภัณฑ์ในแต่ละมณฑล แต่ละเมืองควบคู่กันไป เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวของไทย สำมำรถเจำะตลำดผู้บริโภคชำวจีนที่รักสวยรักงำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

แหล่งที่มำ: https://www.cbndata.com/report/2317/detail?isReading=report&page=24 
http://www.chyxx.com/industry/202001/825586.html 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 
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