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 ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Weekly News from China) 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
ประจ าวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2563  

  
สินค้า Personal Care ระดับพรีเมี่ยมมีแนวโน้มการบริโภคสูงข้ึน  

 
เทศกาลช้อปปิ้งวันคนโสดจีน 11.11 ของจีนในปี 2563 ได้เริ่มต้นขึ้น

แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพียง 5 นาทีแรกของกิจกรรม
การช้ อปปิ้ ง บนแพลตฟอร์ ม อีคอม เมิ ร์ ซ  JD Supermarket ซึ่ ง เป็ น
แพลตฟอร์มจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจีน 
JD.com (chaoshi.jd.com) ยอดการจ าหน่ายสินค้า Personal Care 
เพ่ิมข้ึน 10 เท่าตัว (YoY) โดยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 
– 19 ส่งผลให้ผู้บริโภคจีนหันมาสนใจซื้อสินค้า Personal Care เพ่ิมขึ้น และ
มีความนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น  

                                 เครดิตภาพ : Google   

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ผู้บริโภคชาวจีนมีแนวโน้มเลือกใช้สินค้า Personal Care ระดับพรีเมี่ยมมากขึ้น โดยจาก
สถิติข้างต้น สินค้าประเภท Personal Care ที่มียอดการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 10 เท่าตัว คือ แชมพูน าเข้า และสินค้าอ่ืนๆ ที่มี
ยอดการจ าหน่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ สเปรย์จัดแต่งทรงผมมียอดการจ าหน่ายพุ่งสูงเกิน 3.5 เท่าตัว (YoY), เซรั่มบ ารุงผมมียอด
การจ าหน่ายพุ่งสูงเกิน 5 เท่าตัว (YoY) และน้ ายาบ้วนปากมียอดการจ าหน่ายเพ่ิมสูงขึ้น 1 เท่าตัว (ร้อยละ 100)     

แพลตฟอร์ม JD Supermarket ถือเป็นแพลตฟอร์มการค้าที่มีศักยภาพทั้งในด้านของการรับประกันคุณภาพ ราคา
ของสินค้า รวมถึงการให้บริการลูกค้าหลังการขาย จึงเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภคจีนนิยมเลือกใช้ในการจับจ่าย
สินค้าประเภท Personal Care โดยจากสถิติยอดการจ าหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มฯ ที่ผ่านมา พบว่า สินค้ายาสีฟัน    
เจลอาบน้ า มียอดการจ าหน่ายสูงและครองสัดส่วนการตลาดที่ค่อนข้างมาก ซึ่งสัดส่วนการตลาดในรูปแบบการค้าแบบ 
B2C (Business-to-Consumer) ของสินค้าประเภท Personal Care บนแพลตฟอร์มฯ เติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปี เนื่องจากทาง
แพลตฟอร์มฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางแบรนด์สินค้าประเภท Personal Care ชื่อดังต่างๆ โดยร่วมท า
การตลาดสินค้า ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ และด้านโลจิสติกส์ 

ล่าสุด แพลตฟอร์มฯ ได้ร่วมมือกับแบรนด์สินค้า Personal Care จาก
ทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้ง “พันธมิตรการพัฒนาสินค้า Personal Care” 
เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการพัฒนาต่อยอดตลาดสินค้าประเภท Personal Care 
โดยมีการประกาศยกระดับกลยุทธ์การน าเข้าสินค้า Personal Care โดย
การลดระดับมาตรฐานเกณฑ์การเข้าร่วมของพันธมิตร และเน้นการ
ให้บริการและสนับสนุนแบรนด์สินค้าต่างประเทศทีม่าบุกตลาดจีน 

 เครดิตภาพ : CCTIME                                                       
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ในขณะเดียวกัน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อแบรนด์สินค้า Personal Care 
ต่างประเทศ ทางแพลตฟอร์มฯ ได้ยกระดับการพัฒนาในเชิงการค้าในหลายมิติ อาทิ ในด้านการตลาด โดยจะเพ่ิม
เทศกาลช้อปกระหน่ าสินค้าน าเข้าให้มากขึ้น รวมถึงในด้านคุณภาพและการบริการของสินค้า ทางแพลตฟอร์มฯ จะท า
การควบคุมทุกขั้นตอนและกระบวนการค้าของทางร้านค้า และให้การประกันทางเทคนิคและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าน าเข้า โดยทางแพลตฟอร์มฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “วันแห่ง
สินค้า Personal Care น าเข้า” ในทุกวันที่ 15 ของเดือนอีกด้วย                                                    

ในอนาคต แพลตฟอร์มฯ จะใช้ Big Data ของแพลตฟอร์ม JD.com เอง พัฒนารูปแบบการค้าในโหมด C2M 
(Customer-to-Manufacturer) เพ่ือช่วยเหลือแบรนด์สินค้าในการออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการ
ช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถปรับสมดุลของยอดการขายและก าไร เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด   

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 
ตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติจากสถาบันวิจัย iiMedia Research ในปี 2562 ที่ผ่านมา 

จ านวนผู้บริโภคชาวจีนที่นิยมซื้อสินค้าจากต่างประเทศมีจ านวนเกิน 100 ล้านราย และมีแนวโน้มซื้อสินค้าผ่านช่องทาง  
อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการน าสินค้ามาบุกตลาดจีนควรใช้แพลตฟอร์ม  
อีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางในการเจาะตลาดจีน ซึ่งจากข่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ อยู่สม่ าเสมอ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการกระตุ้นยอดขาย และที่ส าคัญทาง
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยังให้ความส าคัญกับการขยายตลาดสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ โดยมีนโยบายช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้น าเข้า ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยสามารถติดตามนโยบายและแผนพัฒนาการค้าของทาง
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน และจับมือเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากับทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้าม
พรมแดนต่างๆ ของจีนที่มีศักยภาพ อาทิ Tmall, JD.com เป็นต้น เพ่ือสามารถอาศัยเทคโนโลยี Big Data จากทาง
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาช่วยเจาะตลาดจีน โดยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับสินค้าประเภท Personal Care สถิติจาก Tmall Global ผู้บริโภคจีนวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่
ที่เกิดในยุค 90 และ 95 เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก โดยสินค้า Personal Care ที่ก าลังได้รับความนิยม ได้แก่ โลชั่นทาตัว 
ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก แชมพู และครีมเปลี่ยนสีผม นอกจากนี ้เนื่องจากประเทศจีนมีขนาดใหญ่ ผู้บริโภคในแต่ละเมืองมี
ความชื่นชอบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ต้องการน าสินค้ากลุ่ม Personal Care และสินค้า
ความงามเข้ามาบุกตลาดจีน จึงควรศึกษาแนวโน้มการบริโภคและความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนก่อนน าสินค้ามาบุก
ตลาดจีน โดยอาจจะเริ่มจากการหาเมืองเป้าหมายในการเริ่มต้น และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภค และความชื่นชอบ
ของผู้บริโภคในเมืองนั้นๆ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศจีนในช่วงเริ่มต้น 
และเพ่ือสามารถจ าหน่ายสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด   
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