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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

พฤติกรรมชาวจีนที่เปลี่ยนไป
ปัจจัยที่ SME ไทยต้องปรับตัว

ข้อมูลวิจัย พฤศจิกายน 2563
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จีนนับเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยตัวเลขเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 3/2563 ออกมาในทิศทางที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 (YoY) 
ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่อเน่ืองติดต่อกันสองไตรมาส อันเป็นผลสืบเนื่องจากการกลับมาด�าเนินสายการผลิต 
ได้อกีครัง้ โดยเฉพาะกจิกรรมการผลิตสินค้าทีต่อบโจทย์ค�าสัง่ซือ้ทีส่งูขึน้ในช่วงทีย่งัมกีารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควิด-19 ทั่วโลก ประกอบกับการทยอยฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชนของจีน ซึ่งส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จาก 
กจิกรรรมการท่องเทีย่วภายในประเทศทีก่ลบัมาคกึคกัอกีครัง้ ภายหลังจากทีท่างการจนีได้ออกมาตรการผ่อนคลาย 
การท่องเทีย่วภายในประเทศซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ช่วงกลางเดอืน ก.ค. 2563 ทัง้นี ้สองปัจจยัข้างต้นจะยงัคงเป็น 
ปัจจัยหลักที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า  
ภาพการขยายตวัของเศรษฐกจิจีนตลอดทัง้ปี 2563 จะอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.0 - 3.0 ต่อปี (ค่ากลางทีร้่อยละ 1.7 ต่อปี 
บนสมมติฐานไม่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างระลอกสอง) อนึ่ง ถึงแม้เศรษฐกิจจีนในปีนี้จะเริ่มฟื้นตัวได้  
หากแต่มุมมองต่อภาพรวมการบริโภคของจีนในช่วงที่เหลือของปี 2563 จะยังไม่กลับไปสู่ระดับของการขยายตัว 
ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนได้จากอัตราการขยายตัวของรายได้สุทธิที่แท้จริง 
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 ทีพ่ลิกกลบัมาขยายตวัเพยีงร้อยละ 0.6 เมือ่เทยีบกบัในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาทีข่ยายตวั 
เฉล่ียกว่าปีละร้อยละ 7.0 อีกทั้งแรงกดดันการบริโภคของจีนอาจลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 ท่ามกลาง 
หลากหลายความเส่ียงทีจ่นีอาจยงัคงต้องเผชญิในระยะข้างหน้าซึง่อาจส่งผลต่อทศิทางการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิจนี 
อาทิ แนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังน่ากังวล หรือความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทา
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ดังน้ีแล้ว ในระยะนี ้ผู้บรโิภคจนีอาจชะลอการบรโิภคสนิค้าฟุ่มเฟือยหรอืสนิค้าท่ีไม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตออกไป 
จนกว่าจะมคีวามชดัเจนของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ อาทิ เฟอร์นเิจอร์ ผลติภณัฑ์ตกแต่งบ้าน แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 
ยอดขายยานยนต์ของจีนขยายตัวอย่างโดดเด่นติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาด้วยอานิสงส์
ของมาตรการกระตุ้นการบริโภคยานยนต์จากภาครัฐอย่างการให้เงินอุดหนุน ซึ่งอาจมีส่วนสนับสนุนการส่งออก
ของ SME ที่อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ อุปกรณ์ตกแต่งหรือประดับยานยนต์ที่ผลิตจากยาง ในทางกลับกัน 
สินค้าที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและอยู่ในหมวดที่ตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพน่าจะยังสามารถท�าตลาดในจีนได้ดี 
ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความส�าคัญอยู่ก่อนแล้วจากการมีความรู้ทางด้านสุขภาพที่มากขึ้น โดยภาวะ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งท่ีท�าให้ทิศทางของการบริโภคเพ่ือสุขภาพของจีนเด่นชัด
มากยิ่งขึ้นไปอีก โดยสินค้าที่ SME ไทยยังสามารถบุกตลาดจีนในช่วงนี้ อาทิ ผลไม้ไทย ผลไม้แปรรูป อาหารและ
เครื่องดื่มสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อาหารหรืออาหารส�าเร็จรูปท่ีปรุงแต่งด้วยเนื้อสัตว์ท่ีท�าจากพืช 
ซึง่ก�าลงัเป็นทีนิ่ยมมากขึน้ในจนีจากความกงัวลทางด้านสขุอนามยัทีม่ต่ีอเนือ้สตัว์จรงิทีอ่าจปนเป้ือนเชือ้โรคระบาด
ได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวดัหมหูรือโรคไข้หวดันก รวมถงึเครือ่งดืม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (Functional 
drink) อย่างเครื่องดื่มผสมวิตามิน 

มองไปในระยะกลาง-ยาว ปัจจยัชัว่คราวทีก่ระทบเศรษฐกจิจนีและเศรษฐกจิโลกอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะเริ่มบรรเทาลง ภายใต้ความหวังของความส�าเร็จของการพัฒนาวัคซีน 
โควิด-19 ที่อาจสามารถปรับใช้ได้อย่างกว้างขวางในช่วงปลายปี 2564 ขณะที่มุมมองต่อก�าลังซื้อและการใช้จ่าย 
ภาคครัวเรือนของจีนในระยะข้างหน้าคาดว่าจะยังสามารถขยายตัวในอัตราท่ีสูง ท่ามกลางความพยายาม 
ของทางการจีนที่ต้องการเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า โดยมีปัจจัย
สนับสนุนส�าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) อตัราการเตบิโตของชนชัน้กลางในจนีทีน่่าสนใจ โดยสดัส่วนของจ�านวนชนชัน้กลาง 
ที่มีรายได้ค่อนข้างดีถึงดีมากของจีน1  เพิ่มขึ้นจากเพียงราว 50 ล้านคนในปี 2553 ขึ้นมาเป็นราว 400 ล้านคน 
ในปี 2561 โดยเฉพาะในหัวเมืองรองในแต่ละมณฑล (เมืองใน Tier-3 หรือ Tier-4) อาทิ เมืองเหมียนหยางและ 
เมอืงจือ้ก้ง มณฑลเสฉวน 2) อตัราการเป็นเมอืง (Urbanization rate) ทีส่งูขึน้ทัว่ประเทศ ผ่านการปฏริปูระบบทะเบยีนบ้าน 
รวมถึงความพยายามของทางการจีนในการพัฒนาหัวเมืองตอนกลางและทางตะวันตกของประเทศผ่านนโยบาย  
Go West Policy ซึง่ท�าให้ระดบัรายได้ต่อหัวของประชากร (GDP per capita) ในมณฑลตอนใน อาท ิกุย้โจว หูเป่ย 

1 ข้อมูลจาก Mckinsey “China Consumer Report 2020: The many faces of Chinese consumer”
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ยนูนาน เตบิโตสงูกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศ 3) การเข้าถงึผลิตภัณฑ์ทางการเงนิท่ีสะดวกข้ึน มส่ีวนช่วยการบรโิภค 
สินค้าคงทน และ 4) ภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่เข้มข้นขึ้น มีส่วนช่วยให้ราคาสินค้าอยู่ในระดับ
ที่จับต้องได้มากขึ้น 

จากทิศทางข้างต้น โอกาสในการท�าตลาดผู้บริโภคในจีนของ SME ไทยในระยะข้างหน้าจึงไม่ได้จ�ากัด 
อยู่เพียงตามหัวเมืองหลักริมทะเลอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีแตกต่างกันระหว่างผู้บริโภค 
ในหัวเมืองหลักและเมืองรองอาจส่งผลต่อการเข้าท�าตลาดของ SME ไทย อาทิ สินค้าที่เจาะหัวเมืองรองอาจเน้น
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมากกว่าหัวเมืองหลัก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับแม่และเด็กท่ีเน้นออร์แกนิค 
ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวในหัวเมืองรองส่วนมาก 
ยงัเป็นลกัษณะครอบครวัขยาย ทัง้นี ้หวัเมอืงรองส�าคญัๆ ของจนี อาทิ ฉางซา คนุหมงิ อู่ฮัน่ ค่อนข้างท่ีจะคุน้เคย 
กบัผลติภณัฑ์หรือตราสนิค้าของไทย จากการทีน่กัท่องเท่ียวจากเมอืงเหล่านีนิ้ยมเดินทางมาท่องเท่ียวในเมอืงไทย
มากขึ้นด้วยอานิสงส์จากเที่ยวบินตรงระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 

ส�าหรับช่องทางการท�าตลาดในเมืองจีนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การเข้าท�าตลาด SME  
ประสบความส�าเร็จโดยช่องทางค้าปลีกแบบดั้งเดิมอาจจะเหมาะสมส�าหรับตราสินค้าไทยที่อาจจะพอเป็น 
ที่คุ้นเคยส�าหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เคยมาเยือนประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ช่องทางค้าปลีกบน Online platform  
นบัได้ว่าเป็นช่องทางทีไ่ด้รบัความนยิมสูงขึน้มากภายหลงัจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 โดยเฉพาะสนิค้า
ประเภทเส้ือผ้าและรองเท้า เครือ่งส�าอาง ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Online platform ยอดนยิมในจนีอย่าง Tmall, JD.com 
หรือหากต้องการเจาะตลาดหัวเมืองรอง ผู้ประกอบการ SME ไทยอาจรวมกลุ่มกันหาพันธมิตรที่มีการท�าตลาด 
ใน Online platform เฉพาะกลุ่มอย่าง Juhuasuan.com ซึง่เป็นของ Alibaba ทีเ่น้นโมเดลธรุกจิของการรวมกลุม่ 
ของผูซ้ือ้ (Group buying) และเน้นท�าการตลาดด้วยกลยทุธ์ Flash sale ท่ีอาจเป็นท่ีนยิมของผูบ้รโิภคในหัวเมอืงรอง 
ที่อาจมีความอ่อนไหวทางด้านราคามากกว่าผู้บริโภคในหัวเมืองหลัก
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ทัง้นี ้SME ไทยทีส่นใจน�าสนิค้าเข้าไปจ�าหน่ายในจนี โดยเฉพาะในกรณีท่ี SME ไทยมตีราสินค้ายงัไม่ค่อยเป็นทีรู่จั้ก 
หรือยังไม่มีประสบการณ์ในการท�าการตลาดในจีนควรเริ่มต้นจาก 1) การหาพันธมิตรตัวแทนจ�าหน่ายในจีน 
ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกต่อการเข้าสู่ตลาด การช�าระเงิน การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขาย 
โดยสามารถท�าได้โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในจนี ซึง่ในกรณนีี ้SME ไทยควรจะมคีวามช�านาญด้านภาษาจนี
แมนดารินดีในระดบัหนึง่ หรอืติดต่อกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณชิย์ (www.ditp.go.th)2 
โดยคุณสมบัติของพันธมิตรตัวแทนจ�าหน่ายในจีนควรจะมีความช�านาญหรือประสบการณ์ในตลาด อุตสาหกรรม
หรือแม้แต่ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ SME ไทยต้องการน�าไปจ�าหน่ายและควรสอบถามให้แน่ชัดว่าไม่ได้เป็น 
ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันหรือสามารถทดแทนกันได้อยู่ก่อนแล้ว รวมถึงมีความสัมพันธ์ (Guanxi) 
ทางธุรกิจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในจีนที่แนบแน่น และมีเครือข่ายกระจายสินค้าในเมือง 
หรือมณฑลที่ SME ไทยต้องการเจาะตลาด 2) เริ่มกระบวนการทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า
หรอืการวางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ในจนีกบัทางตวัแทนจ�าหน่าย อาทิ กระบวนการจดทะเบียน CFDA (China Food 
and Drug Administration) (หรือ อย. ของจนี) ในกรณทีีเ่ป็นสนิค้าประเภทเครือ่งส�าอาง สดุท้ายนี ้ยงัคงย�า้เตอืน 
ให้ผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีตราสินค้าเป็นของตนเองต้องท�าการจดทะเบียนตราสินค้า (Trademark) ในจีน 
เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบตราสินค้าซึ่งเป็นความท้าทายส�าคัญของการท�าตลาดในประเทศจีน

2 ซึ่งมีเครือข่ายส�านักงานส่งเสริมการค้าตั้งอยู่ 8 แห่งในจีน ประกอบด้วยเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี 
  เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝู่เจี้ยน เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เมืองเซี่ยงไฮ้ และเกาะฮ่องกง


