
เคร่ืองส ำอำงส ำหรับผู้ชำยก ำลงัมำแรงในตลำดจีน 
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ตลาดเคร่ืองส าอางของผูช้ายมีแนวโน้มเติบโตในจีน เน่ืองจากผูช้ายนิยมใช้เคร่ืองส าอางมากข้ึน            
แบรนด์ต่างชาติก าลงัหาโอกาสมาเจาะตลาดจีนมากข้ึน ปัจจุบนั สถานการณ์ตลาดของแบรนด์เคร่ืองส าอาง
ชายในจีน สรุปดงัน้ี  

1. ผู้ชำยวยัรุ่นจีนนิยมซ้ือเคร่ืองส ำอำงมำกขึน้  
    ปัจจุบนั ในสายตาคลุ่มคนวยัรุ่น การมาส์กหนา้ การทาอายครีมไม่ใช่พฤติกรรมเฉพาะของผูห้ญิง

เท่านั้น ความตอ้งการปรับปรุงรูปร่างหน้าตาให้ดีข้ึนของกลุ่มผูบ้ริโภคผูช้ายวยัรุ่นขยายตวัมากข้ึนต่อเน่ือง 
รายงานวิจัยจาก iiMedia Research (บริษัทวิจัยตลาด)พบว่ากลุ่มท่ีถูกส ารวจท่ีมีอายุต  ่ ากว่า 25 ปี                 
ประมาณ 74.4% มีทศันคติท่ีดีต่อการปรับปรุงรูปร่างหนา้ตาให้ดี และ 76.8% มีความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์
เฉพาะส าหรับผูช้าย 

   นกัข่าวไดส้ ารวจห้างสรรพสินคา้ Grand Pacific ณ กรุงปักก่ิง พบวา่ เคาน์เตอร์เคร่ืองส าอางของ                  
แบรนดอ์ยา่ง L'Oreal  Shiseido มีผูบ้ริโภคผูช้ายไม่นอ้ย  

2.ยอดขำยเคร่ืองส ำอำงส ำหรับผู้ชำยขยำยตัวในตลำดจีน 
  ตลาดเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายมีศกัยภาพท่ีดีไดดึ้งดูดแบรนด์ต่างชาติเขา้มาในจีนมากมาย เช่น 

L'Oreal, Sephora โดย Sephora ได้เปิดตวัชุดเคร่ืองส าอางแต่งหน้าของผูช้ายเป็นคร้ังแรกในจีนเม่ือเดือน
กนัยายน 2563 โดยผลิตภณัฑ์ของแบรนด์ เช่น บีบีครีม, ครีมแต่งหนา้,ครีมปกปิด, ปากกาอายแชโดว,์ ครีม
เขียนคิ้ว เป็นตน้ ราคาคา้ปลีกอยูร่ะหวา่ง 99 -209 หยวน (ประมาณ 455 – 960 บาท) 

   ขอ้มูลสถิติจาก iiMedia Research ไดร้ะบุวา่ ยอดจ าหน่ายเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายในจีนปี 2562 
มีมูลค่า 15.89 พนัลา้นหยวน และปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่า 16.72 พนัลา้นหยวน นอกจากน้ี Euromonitor  
(บริษทัวจิยัตลาด) ระบุวา่ในปี 2559-2562  อตัราการขยายตวัเฉล่ียต่อปีของยอดคา้ปลีกผลิตภณัฑดู์แลผิวและ
เคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายในจีนสูงถึง 13.5%  ซ่ึงสูงกว่าอตัราการขยายตวัเฉล่ียต่อปีของทัว่โลก (5.8%)           
โดยหมวดหมูเ่คร่ืองส าอางชายยอดนิยม เช่น บีบีครีม ปากกาเขียนคิ้วชุดเคร่ืองส าอางเสริมความงาม เป็นตน้ 

     คุณ Zhang Yi นกัวิเคราะห์และ CEO ของ iiMedia Research กล่าวว่า ผูบ้ริโภคผูช้ายให้ความ
สนใจกบัการดูแลผวิและบริโภคผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งจากการร้องขอจากเพศหญิงหรือดว้ยความสมคัรใจ
ของผูช้ายเอง เม่ือเทียบกบัตลาดในยโุรปและอเมริกาท่ีค่อนขา้งมีเสถียรภาพ พบวา่ ตลาดเคร่ืองส าอางในจีน
ยงัคงมีช่องวา่งเติบโตต่อเน่ือง  
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3. แบรนด์ต่ำงๆ เร่งกำรพฒันำเคร่ืองส ำอำงส ำหรับผู้ชำย  
    คนในวงอุตสาหกรรมมีความเห็นว่า ตลาดจีนมีความต้องการเคร่ืองส าอางส าหรับผู ้ชาย                      

แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร ย ังจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง                         
เพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคชายท่ีมีหลากลายมากข้ึน 

    คุณ Zhang Yi มีความเห็นว่า จากมุมมองกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย แบรนด์สามารถ
บรรจุเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายเป็นของขวญัให้ผูบ้ริโภคผูห้ญิงเพื่อช่วยผลกัดัน/กระตุน้การบริโภคใน              
กลุ่มผูบ้ริโภคผูช้าย  

   อน่ึง เม่ือเร็วๆน้ี แบรนด์เคร่ืองส าอางจีน เช่น Lanseral, MAKE ESSENSE ไดเ้สร็จส้ินการจดัหา
เงินทุนเพื่อพฒันาผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิและเคร่ืองส าอางชาย   

ควำมเห็นของ สคต ณ เมืองเซ่ียเหมิน : ปัจจุบนั ผูช้ายในจีนมีแนวโน้มท่ีจะใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว
และเคร่ืองส าอางมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มชายวยัรุ่นและวยักลางคนท่ีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลัก                  
(เช่น ปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้กวา่งโจว เซ้ินเจน้ เป็นตน้)และเมืองรองอนัดบั 2 ของจีน ในขณะท่ี กลุ่มคนท่ีอาศยัใน
เมืองรองอนัดบั 3 เป็นตน้ไป คงจะเร่ิมนิยมใชเ้คร่ืองส าอางกนัมากข้ึนโดยล าดบั 

 การท่ีตลาดเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายในจีนก าลงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ แบรนด์เคร่ืองส าอางต่างชาติท่ีมี
ช่ือเสียงได้จึงไดว้างแผนเจาะตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวและเคร่ืองส าอางส าหรับผูช้ายในตลาดจีนเพื่อแยง่ชิง
ส่วนแบ่งตลาด เป็นท่ีสังเกตว่าโดยส่วใหญ่ใช้ KOLs/นักแสดง/นักร้องชายจีนท่ีมีเช่ือเสียงมาเป็น Brand 
Ambassador เช่น Mr.Xiao Zhan (นกัร้องและนกัแสดง) เป็นตวัแทน Olay และ Estee Lauder (เฉพาะเขต 
Asia Pacific)ส าหรับเคร่ืองส าอางและน ้ าหอม Mr.Kris Wu (นกัร้องและนกัแสดง) เป็นตวัแทน Lancome 
(เฉพาะ Asia Pacific) เป็นตน้ 

 ปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ริโภคในจีนไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะไลฟ์สไตล ์
ค่านิยม เช่นกรณีของผูบ้ริโภคชายจีนท่ีให้ความสนใจการดูแลผิวพรรณและความงามเพิ่มข้ึน จึงนบัวา่เป็น
โอกาสและความทา้ทายของผูผ้ลิต/ส่งออกผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวและเคร่ืองส าอางไทยอาจหนัมาให้ความสนใจ
เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคชายในตลาดจีน อน่ึง การส่งออกผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไปจีน ผูส่้งออกไทยจะตอ้งศึกษา
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของจีนอย่างละเอียด เช่นเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563 สภาแห่งรัฐ(State Council)ได้
ประกาศกฎระเบียบการก ากับดูแลและการจัดการเคร่ืองส าอางฉบับใหม่ ซ่ึงจะบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                 
1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป  

ท่ีมา: http://www.zgswcn.com 
www.marketingtochina.com 

แปลและเรียบเรียงโดยส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมือง เซ่ียเหมิน 
30 กนัยายน 2563 
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