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อัพเดทแบรนดบ์ิวตี้หันมาเจาะตลาดผลิตภณัฑล์ดความเครียด 

เมื่อผู้นำด้านแฟชั่นและความงามแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Coco Chanel แห่งแบรนด์ Chanel เคยกล่าวว่าไว้
ว่า “If you’re sad, put on more lipstick and attack” เมื่อคุณรู้สึกถึงความเศร้า จงทาแล้วออกไปต่อสู้กับ
มัน เพราะเชื่อว่าลิปสติกที่มีสีสันมากมายนับเป็นไอเท็มทีจ่ะเสริมสร้างพลังงานบวกให้กับผู้ใช้ได ้แตใ่นวันนี้เมื่อผู้คน
ต้องต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตและอีกจำนวนมากเผชิญความยากลำบากจากสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ที่ยืดเยื้อและยังไม่มีแนวโน้มที่จะหายไปเร็ววันนี้ ดังนั้น การแต่งหน้าในทุกๆ เช้าของหลายคนที่ปกติ
ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและดีต่อสภาพจิตใจนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยบรรเทาความเครียดในยุคนี้ได้  

เมื่อผู้หญิงหลายคนต้องทำงานจากบ้านและลดการพบปะกับบุคคลภายนอกอย่างมากในช่วง COVID-19 ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางจึงถูกลดการใช้งานอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น เมื่อรัฐมีการสั่งการปิดเมืองและร้านค้าต่างๆ ช่องทางการ
เลือกซื้อยังไม่สะดวกเช่นในอดีต ซึ่งตามปกติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะมียอดขายจากร้าน offline ที่สูงมาก 
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเองอยากได้ลองที่จะสัมผัสหรือทดสอบกับตนเองก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นแล้ว
ธุรกิจผลิตภัณฑ์บิวตี้จึงได้รับผลกระทบยอดจำหน่ายหดตัวอย่างหนักในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอย่างเลี่ยงไม่ได้  

ในการนี้ เจ้าของแบรนด์บิวตี้และเครื่องสำอางจึงต้อง
ปรับกลยุทธ์การค้าโดยการคิดค้นกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือ
แคมเปญใหม่ๆ เพื่อคงรักษาสัดส่วนตลาดและกิจการ
เอาไว้ อาทิแบรนด์ Maybelline เครื ่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์เพื ่อความงามอันดับ 1 ของโลก ได้ออก
โครงการ “Brave Together” โดยมีว ัตถุประสงค์
ช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า โดยระบุ
บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในช่วง 5 ปีข้างหน้าสำหรับโครงการ Kids Help Phone และเปิดแพลทฟอร์ม #45daysofbrave ให้ผู้คนสามารถ
ออนไลน์เข้าร่วมระบายออกถึงสถานการณ์ความเครียด พร้อมสัมผัสกับเรื่องราวที่อาจสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่มี
ภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าคนอื ่นๆ รวมถึงคำแนะนำและเคล็ดลับช่วยเหลือมากมายจากผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
สุขภาพจิต   

นอกจากนั้น ด้านแบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่ Rare Beauty ของนักร้องสาว Selena Gomez ประกาศแผน
บริจาคเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอด 10 ปีข้างหน้ากับองค์กร Rare Impact Fund ของตัวเองซ่ึงจะบริจาค
เงินบางส่วนจากยอดขายให้กับ Rare Impact Fund เพื่อช่วยเหลือให้ผู ้คนเข้าถึงข้อมูลและบริการด้าน
สุขภาพจิต เพ่ือให้สามารถศึกษาและเยียวยาสุขภาพจิต รวมไปถึงแบรนด์ดูแลผิวอย่าง Erno Laszlo ที่ร่วมมือ

 นโยบายภาครัฐ   เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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กับ Poppy Jamie เจ้าของแอปพลิเคชันสำหรับรักษาสุขภาพจิต เพ่ือให้ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกสมาธิ
ผ่อนคลายความเครียดควบคู่ไปกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตนเองได้ 

ด้าน Ms. Alecsandra Hances ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากบริษัทวิจัย
การตลาดชั้นนำ NPD กล่าวว่า บริษัทด้านความงามหลายแห่งได้เริ่มมีการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์เน้นสื่อ
ถึงความซื่อสัตย์ (Honest) และความโปร่งใส (Transparency) มาตั้งแต่ช่วงก่อน COVID-19 แล้ว กล่าวคือ 
ต้องพยายามสร้างการรับรู้ของคุณภาพผลิตภัณฑ์ มีการเปิดเผยส่วนประกอบและขั้นตอนที่ชัดเจน และยังต้อง
ผสมผสานความเข้าใจทางด้านจิตใจที่ดีสำหรับผู้ใช้และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  แต่วิกฤตโรคระบาดนี้
กลายเป็นตัวเร่งที่ส่งให้ผู้ประกอบการบิวตี้ต่างๆ ต้องปรับแผนออกมาอย่างชัดเจนและเร็วขึ้น เพราะด้วย
ภาพลักษณ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กลุ่มความงามโดยเฉพาะประเภทน้ำหอม (Fragrance) ขึ้นชื่อได้ว่า
เป็นสิ่งสร้างแรงบันดาลใจและเพ่ิมพลังที่เป็นบวกให้กับผู้ใช้มานาน  

ซึ่งกลิ่นต่างๆ ที่เรารับรู้นั้นจะส่งผลต่อความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป โดยการที่เราสูดกลิ่นเข้าไปมันจะเดินทาง
ไปสู่สมองและระบบรับรู้ของเราจะส่งผลทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ออกมาได้ ดังนั้น Ms. Jules Miller ผู้
ก่อตั้งบริษัท Nue Co. ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพ (Wellness) จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์ในไลน์
ของอาหารเสริมและสเปรย์น้ำหอมบำบัดความเครียดที่มีการพัฒนาสูตรตามข้อมูลวิจัยความสัมพันธ์ของกลิ่น
น้ำหอมและอารมณ์ของผู้ใช้จากมหาวิทยาลัยเจนีวา เช่น กลิ่น woody เพ่ือสร้างความอบอุ่น หรือกลิ่น citrus 
เพ่ือสร้างความรู้สึกสดชื่นและเติมพลัง เป็นต้น 

นอกจากกลิ่นที่รู้จักและคุ้นเคยตามที่ว่านั้น ปัจจุบันผู้ผลิตสินค้าความงามได้มีการนำกัญชาเข้ามาใช้ผลิตเป็น
น้ำมัน CBD จนถือว่ากลายเป็นดาวเด่นในอุตสาหกรรมบิวตี้ที่หลายแบรนด์เลือกใช้เป็นส่วนผสมหลัก ในสินค้า
ที่แตกต่างกันไป อาทิ เซรั่ม ครีม มาสคาร่า สบู่ เป็นต้น โดยเชื่อว่าสามารถช่วยผ่อนคลายได้ดีกว่า และยังมี
คุณสมบัติเพิ่มเติมช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด ทั้งนี้ เจ้าของแบรนด์มองว่าการที่ลูกค้าเลือกใช้สินค้าสำหรับ
คลายเครียดลักษณะใดนั้นเป็นความชอบเฉพาะตัว เพราะบางชิ้นใช้ได้ดีกับบางรายแต่อาจจะไม่ช่วยบำบัด
สำหรับลูกค้าอีกราย ทางแบรนด์จึงพยายามที่จะออกแบบและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้า
มากขึ้น 

แม้จะมีงานวิจัยว่าด้วยคุณสมบัติของกลิ่นต่างๆ ที่ช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้นั้น ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพและโภชนาการบางรายที่ยังไม่เห็นด้วยกับการใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมน้ำมัน
หอมระเหย (Functional fragrance) ซึ่ง Ms. Emily Isaacson ผู้อำนวยการอาวุโสหน่วยงานศูนย์ดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม Holistic Vision Canada เนื่องจากเห็นว่าเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้สำหรับ
ลูกค้าบางราย จึงแนะนำให้ใช้น้ำมันหอมระเหยที่เป็นน้ำมันที่พืชผลิตขึ้นตามธรรมชาติแทนและมีสรรพคุณ
บำบัดคลายความเครียดและเหนื่อยล้า และยังปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคได้เช่นกัน 
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ที่มาของข่าว https://www.theglobeandmail.com/life/style/article-beauty-brands-step-into-the-wellness-space-
to-address-our-collective/  

ข้อคิดเห็นจากสำนักงาน: วิกฤต COVID -19 ได้กระทบต่อธุรกิจความงามโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางอย่างหนัก 
จนผู้ประกอบการบิวตี้หลายแบรนด์ต้องหาทางออกด้ายผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดี โดยหนึ่งในนั้นพบว่าผู้บริโภคล่าสุดค่อนข้างมีความเครียดสะสมเกิดขึ้น จึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่มา
บำรุงร่างกาย สร้างเสริมจิตใจและผ่อนคลายให้ตัวเอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงผิวพรรณ น้ำมันหอมระเหย รวม
ไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดน้ำมัน CBD ซ่ึงกำลังได้รับการตอบรับที่ดีกว่ากลุ่มเครื่องสำอางสีสันจัดจ้าน นอกจากนั้น 
เห็นว่า เทรนด์ด้านความงามและเครื่องสำอางที่มีโอกาสขยายตัวหลังยุค COVID-19 น่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ไปที่ส่วนผสมของธรรมชาติหรือโทนธรรมชาติมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัว 
โดยเฉพาะการเข้าใจความพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคโควิด-19 นี้ให้มากขึ้น ติดตามกระแสบิวตี้ของโลก พัฒนา
สินค้าและหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ นอกเหนือจากหน้าร้าน offline พร้อมกับการแสดงทัศนคติที่ดีและความ
จริงใจก็จะยิ่งทำให้แบรนด์ตนเองเข้าถึงลูกค้าอย่างดีที่สุด 
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