
จับตาลูกเล่นใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนในช่วงเทศกาลวันคนโสด 11.11 

 
เทศกาลลดราคา 11.11 ของปี ค.ศ. 20201 ก าลังใกล้เข้ามา ท าให้ในช่วงเดือนกันยายนเป็น

ต้นไปของทุกปีจะเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าบนแพลตฟอร์ม Taobao และ Tmall ยุ่งที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
เทศกาลมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่แห่งปี โดยในปีนี้พบว่าธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาแรงบนแพลตฟอร์ม 
Tmall ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม ผลิตภัณฑ์ส าหรับแม่และเด็ก ของเล่น อุปกรณ์ท าความสะอาด
บ้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง น้ าหอม และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาส าหรับผู้ชาย 
ดังนั้น ช่วงเทศกาล 11.11 ของทุกปี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีส าหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยในปีนี้
พบว่าจะมีปัจจัยทีเ่ป็นโอกาสใหม่ๆ ส าหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดข้ึนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) มีโอกาสในการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากช่วงเทศกาล 11.11 เป็นช่วงที่ส าคัญท่ีผู้ขายจะได้
พบกับลูกค้าใหม่ๆ ที่มีพฤติกรรมในการเข้ามาส ารวจราคาสินค้าและเยี่ยมชมสินค้ามากกว่าการตัดสินใจซื้อ
ในทันที ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะจัดโปรโมชันและผลประโยชน์ที่ต่ ากว่าลูกค้าประจ าให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ เพ่ือดึงดูด
ให้เข้ามาเป็นลูกค้าประจ า และลูกค้า VIP ต่อไป โดยใช้กลยุทธ์ในการเสนอราคาที่เน้นความคุ้มค่า และมีส่วนลด
ส าหรับการซื้อในครั้งถัดไป เพ่ือให้ลูกค้าใหม่มีส่วนร่วมและเลือกซื้อกิจกรรมในช่วงเทศกาล 11.11 ให้มากขึ้น 
และมีแนวโน้มที่จะใช้บริการในระยะต่อไปมากข้ึนด้วยเช่นกัน  

2) มีการเติบโตและความต้องการสินค้าใหม่ๆ ในหลังช่วงเทศกาล 618 ของแพลตฟอร์ม 
JD.com ในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ พบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาส าหรับผู้ชาย น้ าหอม และ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ดังนั้นในช่วงเทศกาล 11.11 จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่
จะต้องเร่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโปรโมชันส่งเสริมการขายในช่วงเดือนสิงหาคม –กันยายน เพ่ือแสดงสินค้าให้ 
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ผู้บริโภคเห็นและมีความเคยชิน จึงจะท าให้มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์มหาศาลในช่วงกิจกรรม 11.11 
นอกจากนี้ ผู้ขายหรือผู้ผลิตยังต้องให้ความส าคัญต่อกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่มักจะสนใจสินค้าที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) หรือมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น (Limited) ซึ่งท าให้ผู้ขายหรือผู้ผลิตสามารถร่วมมือ
กับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง หรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบโดดเด่น และมีความแปลกใหม่ รวมทั้งมีเพียง
ไม่กี่ชิ้น เพ่ือจะสามารถวางจ าหน่ายในช่วงกิจกรรม 11.11 และสามารถดึงดูดความต้องการจากกลุ่มผู้บริโภค
วัยหนุ่มสาวเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า แพลตฟอร์มออนไลน์
มักจะใช้กลยุทธ์การจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลาก่อนวันที่ 11.11 และช่วงวันที่ 11.11 
โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ขายใช้กลยุทธ์ 2 ช่วงเวลา แต่สินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน หรือสินค้าที่ซ้ ากัน  
ท าให้ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าในช่วงก่อนกิจกรรม 11.11 ไปแล้ว จะไม่มีความกระตือรือร้นในการซื้อในช่วงกิจกรรม 
11.11 อีก ดังนั้น ในปีนี้ ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการจ าหน่ายสินค้าใน 2 ช่วงเวลาให้มีความ
แตกต่างกัน โดยช่วงแรกของกิจกรรม 11.11 จะเป็นการจ าหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ช่วงกิจกรรม 11.11 จะเป็นการจ าหน่ายสินค้าใหม่ และสินค้าที่มีเพียงไม่ กี่ชิ้น เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทั้งสองช่วงเวลา และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ซึ่งถือเป็นกล
ยุทธ์ที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) มีวิธีการ และลูกเล่นใหม่ๆ ในการดึงดูดผู้บริโภค โดยปีนี้แพลตฟอร์มจะร่วมกับร้านค้า
ท าการขายล่วงหน้า (Pre-order) โดยร้านค้าที่มีสินค้าพรีออเดอร์สามารถน าสินค้าออกมาเสนอขายในช่วงต้น
ก่อนวันที่ 11.11 เพ่ือให้สามารถจัดส่งได้ในช่วงกิจกรรม 11.11 ได้อย่างทันท่วงที  

นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงเทศกาล 618 แพลตฟอร์มออนไลน์ได้สนับสนุนให้ร้านท าการ
ถ่ายทอดสด (Livestreaming) อย่างต่อเนื่อง ท าให้ในช่วงกิจกรรม 11.11 มีผู้บริโภคหลายรายต่างก็คาดหวัง
และรอคอยการถ่ายทอดสดของร้านค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้บริโภคให้ความสนใจต่อการถ่ายทอดสดเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับคลิปวิดีโอสั้น ก็ยังคงเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการดึงดูดความต้องการซื้อของผู้บริโภคในตลาดจีนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคลิปวิดีโอสั้นจะ
เป็นเสมือนการสรุปคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้ค่อนข้างครบถ้วนภายในเวลาเพียง 
20 – 40 วินาที ซึ่งจะช่วยอธิบายและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น ร้านค้าออนไลน์ต่างๆ จึงต้องให้ความส าคัญต่อการถ่ายทอดสด และการลงทุนจัดท าคลิปวิดีโอสั้น 
เพ่ือดึงดูดลูกค้าทั้งใหม่และเก่าให้ได้มากท่ีสุด  

เทศกาล 11.11 ในปีนี้ จะมีกิจกรรมใน 2 ช่วงเวลา โดยร้านค้าออนไลน์ทั่วไปจะใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดหลักๆ ได้แก่ (1) การลดราคา คือ การลดราคาสินค้าโดยตรงเป็นเปอร์เซ็นต์ทันทีที่เลือกซ้ือสินค้า 
(2) การให้ของแถม หรือการให้ของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าครบตามจ านวนหรือมูลค่าที่ร้านค้าก าหนด และ (3) 
การแจกคูปองลดราคาส าหรับการซื้อในครั้งถัดไป เพ่ือดึงดูดให้เกิดการซื้อซ้ า นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการตั้งกฎ/ 
กติกาในการเข้าร่วมเทศกาลลดราคา 11.11 ในปี ค.ศ. 2021 นี้ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) ร้านที่อนุญาตให้เข้าร่วมเทศกาล 11.11 บนแพลตฟอร์ม Tmall ปีนี้ ต้องเป็นร้านที่มี
ยอดขายถึงเป้าตามกฎของ Tmall  

2) ช่วงเวลาที่เปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในเทศกาล 
11.11 แบ่งเป็นหลายช่วงเวลาตามรอบของกิจกรรม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการจ าหน่ายได้ตั้งแต่กลางเดือน
กันยายนไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 
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3) ก าหนดการจ าหน่ายสินค้าราคาโปรโมชันในช่วงเทศกาล 11.11 บนแพลตฟอร์ม Tmall 
ปีนี้แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ กิจกรรมรอบที่ 1 คือวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2021 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ
จ าหน่ายสินค้าแบบพรีออเดอร์ ซึ่งจะเปิดให้เริ่มสั่งพรีออเดอร์ในช่วงเดือนตุลาคม และกิจกรรมรอบที่ 2 คือ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2021 ซึ่งเป็นการจ าหน่ายตามเทศกาล 11.11 และจัดจ าหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วโลก 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

เทศกาลวันคนโสด 11.11 เป็นเทศกาลที่ผู้ขายต่างมุ่งมั่นและคาดหวังที่จะกอบโกยรับทรัพย์
และผู้ซื้อต่างตั้งตารอคอยการจับจ่ายสินค้าราคาถูกและคุ้มค่า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้ามาขยาย
ตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนจึงควรศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการจีน และน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
การจ าหน่ายสินค้าไทย เพ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าควบคู่กันไป เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสินค้ามากที่สุด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องปรับ
ลูกเล่นและก าหนดกติกาใหม่ๆ ในการซ้ือขายอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึง การร่วมกับบริษัทหรือแบรนด์ที่มี
ชื่อเสียงในการท า Co-brand เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวที่มีก าลังซื้อให้มากข้ึน ไม่เพียงเท่านั้น ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นที่มีลักษณะเฉพาะและมีความเป็นเอกลักษณ์ในการ
น าเสนออยู่เสมอ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยังคงสามารถสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้าชาวจีนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทั้งนี้ เพ่ือให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จัก และสามารถขยายตลาดส่งออกในจีน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แหล่งที่มา: https://www.cbndata.com/information/201626 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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