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แอปพลิเคชันพินตัวตัว (Pinduoduo) ครองต าแหน่งราชาสินค้าความงามกว่า 100 รายการ 
ที่ราคาถูกที่สุดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในจีน 

 

 เมื่อเทศกาลตรุษจีนเริ่มใกล้เข้ามาถึง ความกระตือรือร้นของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าก็ทวีคูณมากขึ้น 
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา บริษัทแอปพลิเคชันพินตัวตัว (拼多多) ประกาศกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า
เครื่องส าอางและเครื่องบ ารุงผิวพรรณในช่วงตรุษจีน (年货节) โดยบริษัทเครื่องส าอางแบรนด์ดังระดับโลก
จ านวนมากได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มพินตัวตัวกว่า 
100 รายการ โดยมีส่วนลดสูงสุดถึง 1,000 หยวน  
 สถิติเปิดเผยว่า ก่อนเทศกาลส่งเสริมการขายในช่วงตรุษจีน บนหน้าหลักของแอปพลิเคชันพินตัวตัว 
สินค้าที่ก าลังมุ่งส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คือ สินค้าจ าพวกผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เครื่องส าอาง 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความงาม มีแบรนด์เครื่องส าอางจ านวนไม่น้อยเปิดตัว รุ่นสินค้าส าหรับเทศกาล
ตรุษจีนโดยเฉพาะ อาทิ ลิปสติก อายแชโดว์ อายไลเนอร์ บลัชออน และรองพ้ืน ในขณะที่ปีที่ผ่านมานั้น สินค้า
ที่มีมูลค่าการขายเพ่ิมสูงขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 
อุปกรณ์เพ่ือความงาม ผลิตภัณฑ์ก าจัดขน และอุปกรณ์เพ่ือขาเรียวสวย 
 เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลที่ส าคัญที่สุดส าหรับชาวจีนเทศกาลหนึ่ง พินตัวตัวเป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ในจีนที่ได้รับความนิยมมากในปีที่ผ่านมา และในปีนี้พินตัวตัวลงทุนเพ่ิมด้านเทคโนโลยีและการ
ให้บริการผู้บริโภคเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์การซื้อสินค้าที่จบเพียงจุดเดียวหรือ One-Stop Shopping 
Experience ส าหรับผู้บริโภคกว่า 700 ล้านราย เพ่ือให้เกิดประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์แบบกลุ่ม     
ทั้งจากผู้ที่ประสงค์จะซื้อเองและต้องการแบ่งปันประสบการณ์ซื้อร่วมกับเพ่ือนและคนในครอบครัว เจ้าหน้าที่
แผนกการขายสินค้าเพ่ือความงามรายงานว่า ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคสินค้าเพ่ือความงามมีขนาดใหญ่ขึ้น
มากกว่าแต่ก่อน ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศล้วนแต่ให้ความสนใจน าสินค้าเข้ามาขาย       
ในตลาดจีน ส าหรับปีนี้ พินตัวตัวมีโครงการกระตุ้นยอดขายสินค้าเพ่ือความงามพร้อมสนับสนุนและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์เพ่ือความงามจากแบรนด์ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
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 สินค้ารุ่นเฉพาะจ านวนจ ากัดวางขายช่วงเทศกาลตรุษจีน 
 สินค้าท่ีก าลังเป็นที่นิยมและเป็นที่จับตามองช่วงเทศกาลตรุษจีนคือสินค้าที่มีสีแดง สินค้าเครื่องส าอาง
ที่มีสีแดงหรือมีบรรจุภัณฑ์สีแดงที่เข้ากับกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค
กลุ่มอายุ Gen Y และ Gen Z  
 พินตัวตัวเปิดเผยสถิติว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแบรนด์เครื่องส าอางจ านวนมากจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายช่วงตรุษจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างยอดขายได้สูงกว่าช่วงเวลาปกติ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่มีการ
จัดโปรโมชันราคาสินค้าถูกมากก็ตาม แบรนด์ขายลิปสติกชื่อดังอย่าง Colorkey แม้จะเป็นสีใหม่วางจ าหน่าย
ในวันแรกก็สามารถขายไปได้ถึง 1,000 แท่ง ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวของ Estee Lauder รุ่น
Radiant Skin ที่สามารถขายได้ถึง 1,000 ขวดภายในวันเดียว และยอดขายสินค้าของบริษัท Lancome เพ่ิม
สูงขึ้นถึงร้อยละ 160 ในปีที่ผ่านมาหากเทียบเป็นรายได้ต่อปีของปีก่อน ผลิตภัณฑ์น้ าตบหรือโทนเนอร์ของ 
SK II มียอดการขายเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 180 และครีมรองพ้ืน BB ของทางบริษัท AGE 20’ มียอดการขายเพ่ิม
สูงขึ้นถึง 3 เทา่ 
 เช่นเดียวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มสีีแดงของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 
การทาลิปสติกแดงเป็นอีกหนึ่งสิ่งส าคัญที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความส าคัญ จึงเกิดเป็นค าขวัญหรือสโลแกนช่วง
เทศกาลตรุษจีน อาทิ เครื่องส าอางน าโชคต้อนรับปีใหม่ เครื่องส าอางที่มีสีแดงส าหรับ Blind Date ที่ได้รับ
ความนิยมเป็นพิเศษในหมู่ผู้บริโภค Gen Y อาทิ Dior 999 Tom Ford Ruby Rush 07 MAC Ruby Woo 
เป็นต้น ในขณะที่ผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z ก าลังนิยมลิปสติกที่มีสีโทนแดงเลือดวัว (Ox Blood Red) สีโทนพีช 
สีโทนฟ้าอ่อน อายไลน์เนอร์กันน้ า มาสคาร่าผสม glitter เป็นต้น โดยสินค้าเครื่องส าอางในปีที่ผ่านมา 
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ถือเป็นร้อยละ 40 ของผู้บริโภคท้ังหมด 
 
ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้  
 การท าธุรกิจในจีนปัจจุบันถือได้ว่ามีการแข่งขันที่สูงมาก แม้จ านวนผู้บริโภคจะหันมาซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นจ านวนมาก แต่จ านวนแอปพลิเคชันที่ เป็นตัวเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกซ้ือ/ขาย
สินค้าออนไลน์ก็มีจ านวนมากเช่นเดียวกัน แพลตฟอร์มออนไลน์พินตัวตัวเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมในจีน ผู้ประกอบการจ านวนไม่น้อยเลือกท่ีจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับแอปพลิเคชันนี้ 
และในปี 2564 บริษัทพินตัวตัวไม่เพียงแต่ต้องการเป็นแอปพลิเคชันที่ขึ้นชื่อในด้านการขายสินค้าที่มีราคาถูก 
แต่ยังมีความพยายามที่จะเป็นแอปพลิเคชันที่ครองใจผู้บริโภคชาวจีนในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ด้วยการจัด
กิจกรรมลดราคาสินค้าประเภทเครื่องส าอางที่ก าลังเป็นที่นิยม  
 ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสนใจด าเนินธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในจีน อาจพิจารณาเลือก
แอปพลิเคชันที่มีเป้าหมาย/แนวทางมุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และศึกษาข้อมูลเชิงลึก อาทิ 
กลุ่มผู้บริโภค การด าเนินการที่เก่ียวข้อง เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดก่อนตัดสินใจด าเนินธุรกิจในจีน 
 
แหล่งที่มา 
https://fashion.chinadaily.com.cn/a/202101/25/WS600e5be4a3101e7ce973c81b.html 
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       สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2564 
25-31 มกราคม 2564 


