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การจ าหน่ายเครื่องส าอางเมคอัพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนปี 2564 

ปัจจุบัน ผู้บริโภคจีนซื้อเครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มในเครือถำวป่ำว (Taobao) ลดลง 

แต่ซื้อบนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกมำกขึ้น โดยยอดจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มในเครือถำวป่ำว

เมื่อเดือนธันวำคม 2564 มีมูลค่ำทั้งสิ้น 5,630 ล้ำนหยวน หรือประมำณ 28,150 ล้ำนบำท ลดลงถึงร้อยละ 

22.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นับตั้งแต่เดือนมีนำคม 2564 เป็นต้นมำ มูลค่ำกำรจ ำหน่ำย

เครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มในเครือถำวป่ำวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง (ยกเว้นเดือนมิถุนำยนที่ขยำยตัวสูงขึ้น

เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมโปรโมชั่นครั้งใหญ่) ซึ่งมีสำเหตุส ำคัญมำจำกกระแสกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในติ๊กต๊อกและ

โรคโควิด 19 ที่ระบำดอยู่เป็นระยะ ๆ รวมถึงกำรใช้สินเชื่อ OD (Overdrafts) ซื้อสินค้ำจ ำนวนมำกในช่วง

ดับเบิ้ล 11 ของลูกค้ำ โดยยอดจ ำหน่ำยเมคอัพบนแพลตฟอร์มในเครือถำวป่ำวในไตรมำสสี่ปี 2564 มีมูลค่ำ

ทั้งสิ้น 20,070 ล้ำนหยวน หรือประมำณ 100,350 ล้ำนบำท ลดลงถึงร้อยละ 23.7 ใกล้เคียงกับอัตรำกำรหด

ตัวในเดือนธันวำคม 2564 ในขณะที่ไตรมำสหนึ่งขยำยตัวขึ้นร้อยละ 17.3 ไตรมำสสองขยำยตัวขึ้นร้อยละ 1.9 

และไตรมำสสำมหดตัวลงร้อยละ 23.72 รำยละเอียดดังภำพด้ำนล่ำงแสดง 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจำรณำยอดจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มในเครือถำวป่ำวทั้งปี 2564 พบว่ำ

มีมูลค่ำทั้งหมด 69,415 ล้ำนหยวน หรือประมำณ 347,075 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 11.55 เมื่อเทียบกับปี

ก่อนหน้ำ และนับเป็นครั้งแรกที่หดตัวลงนับตั้งแต่ปี 2562 ในขณะที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งปีลดลงถึงร้อยละ 

47 รำคำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67 ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์แบรนด์เมคอัพ TOP 10 บนแพลตฟอร์มใน

เครือถำวป่ำวระหว่ำงปี 2561 - 2564 พบว่ำแบรนด์เมคอัพ TOP 10 ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์สำกลและมีกำร

กระจุกตัวมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่แบรนด์จีน ได้แก่ Perfect Diary และ Florasis เป็นต้น เริ่มหันไป
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จ ำหน่ำยสินค้ำบนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกมำกขึ้น เมื่อพิจำรณำยอดจ ำหน่ำยแบรนด์เมคอัพ TOP 20 ใน Tmall 

ปี 2564 พบว่ำ เมคอัพแบรนด์สำกลมียอดจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ในขณะที่แบรนด์จีนมียอดจ ำหน่ำย

ลดลงร้อยละ 9.9 ชี้ให้เห็นว่ำ ผู้บริโภคจีนนิยมเมคอัพแบรนด์ต่ำงชำติมำกกว่ำแบรนด์ของจีนเอง 

นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำยอดจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกพบว่ำ ระหว่ำง

เดือนมกรำคม - ตุลำคม 2564 แบรนด์เมคอัพ TOP 300 บนติ๊กต๊อกมียอดจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องจำก

ที่มีอัตรำส่วนเพียงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับยอดจ ำหน่ำยในเครือถำวป่ำวในเดือนมกรำคม ขยับตัวขึ้นเป็นร้อย

ละ 36 เมื่อเทียบกับยอดจ ำหน่ำยในเครือถำวป่ำวในเดือนตุลำคม แต่ในเดือนพฤศจิกำยนกลับหดตัวลง

เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมดับเบิ้ล 11 ในเครือถำวป่ำว จนท ำให้มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 แต่ในเดือนธันวำคมก็

ฟ้ืนตัวขึ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับยอดจ ำหน่ำยในเครือถำวป่ำว 

เมื่อพิจำรณำยอดจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกตลอดทั้งปี 2564 พบว่ำมี

มูลค่ำรวม 8,800 ล้ำนหยวน หรือประมำณ 44,000 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 12.8 หำกเทียบกับ

ยอดจ ำหน่ำยทั้งหมดในเครือถำวป่ำว เมื่อพิจำรณำด้ำนรำคำพบว่ำรำคำเฉลี่ยของเมคอัพ TOP 300 ที่

จ ำหน่ำยในติ๊กต๊อกมีรำคำต ่ำกว่ำในเครือถำวป่ำว เนื่องจำกเครื่องส ำอำงเมคอัพที่จ ำหน่ำยในติ๊กต๊อกส่วนใหญ่

จะเป็นสินค้ำตัวอย่ำงและแบรนด์ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์สินค้ำรำคำค่อนข้ำงต ่ำ รำยละเอียดดังภำพด้ำนลำ่ง

แสดง 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์วันที่ 17 - 23 มกราคม 2565 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
www.ttcshanghai@thaitradechina.cn 

Diclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการ

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริม

การค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่มี

บุคคลน าข้อมลูนี้ไปใช้ไม่ว่าทางใด   

3 

เมื่อพิจำรณำสถำนกำรณ์แบรนด์เมคอัพ TOP 20 บนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกในปี 2564 พบว่ำมีแบ

รนด์จีนหลำยแบรนด์ติด TOP 20 และแบรนด์จีนที่ติด TOP 10 ยังมีจ ำนวนมำกกว่ำแบรนด์บนแฟลตฟอร์ม

ในเครือถำวป่ำว โดยแบรนด์เมคอัพที่ติดอันดับหนึ่งในติ๊กต๊อกคือแบรนด์ Florasis ซึ่งเป็นแบรนด์ของจีนที่

ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันทั้งสี่ไตรมำส อย่ำงไรก็ดี แบรนด์ TOP 10 และ TOP 20 บนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก

สำมำรถครองตลำดได้อย่ำงมีเสถียรภำพ แต่เมื่อดูกำรกระจุกตัวพบว่ำแบรนด์เหล่ำนี้มีกำรกระจุกตัวมำกสุดใน

ไตรมำสแรกและเริ่มกระจำยตัวในไตรมำสสอง 

เมื่อพิจำรณำกลุ่มผู้บริโภคในติ๊กต๊อกพบว่ำ ไตรมำสสี่ปี 2564 กลุ่มผู้บริโภคเครื่องส ำอำงเมคอัพ

เพศหญิงในติ๊กต๊อกส่วนใหญ่จะมีอำยุระหว่ำง 25-40 ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 60 ของผู้บริโภคเพศหญิง

ทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคเพศชำยที่มีอำยุน้อยกว่ำ 24 ปีมีกำรบริโภคเครื่องส ำอำงเมคอัพมำกกว่ำเพศ

หญิงที่มีอำยุเท่ำกัน นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับเครื่องส ำอำงประเภทบ ำรุงผิวจะพบว่ำ ผู้บริโภคที่มีอำยุระหว่ำง 

19-30 ปีจะบริโภคเมคอัพมำกผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว รำยละเอียดดังภำพด้ำนล่ำงแสดง 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้  

จำกข้อมูลข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ ปัจจุบัน ผู้บริโภคจีนยังคงนิยมเครื่องส ำอำงเมคอัพแบรนด์

ต่ำงชำติมำกกว่ำแบรนด์ของจีนเอง และเพียงแค่เริ่มหันไปซื้อเครื่องส ำอำงเมคอัพบนแพลตฟอร์มติ๊กต๊อกมำก

ขึ้น ท ำให้ยอดจ ำหน่ำยบนแพลตฟอร์มในเครือถำวป่ำว เช่น ถำวป่ำว ทีมอลล์ เสียนหยี เป็นต้น ลดลงอย่ำง

ต่อเนื่อง เนื่องจำกรูปกำรจ ำหน่ำยและกำรโฆษณำเครื่องส ำอำงเมคอัพบนติ๊กต๊อกมีหลำยรูปแบบ และยัง

สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่ำงดี โดยมีทั้งกำรเชิญ KOL มำทดลองใช้และไลฟ์สด ท ำให้ผู้บริโภคเกิดกำร

รับรู้เสมือนได้เข้ำไปทดลองใช้สินค้ำเอง ท ำให้เกิดควำมต้องกำรซื้อได้ง่ำยกว่ำกำรขำยบนแพลตฟอร์มในเครือ
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ถำวป่ำว อย่ำงไรก็ตำม ช่องทำงจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงเมคอัพที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคจีนไม่ได้มีเพียงบน

ออนไลน์เท่ำนั้น ปัจจุบัน ผู้บริโภคจีนยังนิยมซื้อเครื่องส ำอำงในร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงจำกทั่วโลกรูปแบบ

ใหม่ที่ไม่มีพนักงำนขำยแต่ละแบรนด์คอยแนะน ำสินค้ำ ซึ่งสำมำรถกระตุ้นควำมต้องกำรซื้อของผู้บริโภคได้ดี

เช่นกันเนื่องจำกผู้ซื้อสำมำรถทดลองสินค้ำได้อย่ำงอิสระ อำทิ ร้ำน The Colorist, Wow Colour, HARMAY 

เป็นต้น ร้ำนจ ำหน่ำยเครื่องส ำอำงรูปแบบใหม่นี้ถือเป็นช่องทำงที่ดีอีกหนึ่งช่องทำงที่ ผู้ประกอบกำร/เจ้ำของ

แบรนด์สำมำรถพิจำรณำใช้ควบคู่กับช่องทำงออนไลน์ ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ทั้งทำงออนไลน์และ

ออฟไลน์ 

 

แหล่งที่มำ 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/455532667 


