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Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ในแคนาดา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้

ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้  

 

ทัศนคติในการบริโภคสื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวจีนและเอเชียใต้ในแคนาดา 
ท่ีมา: http://www.marketingmag.ca/brands/south-asian-chinese-canadians-more-brand-loyal-study-169696 

 

ปี 2559 IPG Mediabrand ท ำกำรส ำรวจ

ทัศนคติและพฤติกรรมกำรติดตำมสื่อโฆษณำของ 

2 กลุ่มชำติพันธุ์คือชำวจีนและเอเชียใต้จ ำนวน 

1,250 คน ในนครโทรอนโตและแวนคูเวอร์ 

ประเทศแคนำดำ จำกที่ได้เคยส ำรวจครั้งแรกเมื่อ

ปี 2555 ทั้งนี้ สถิติแคนำดำคำดกำรณ์ว่ำใน อีก 12 ปีข้ำงหน้ำ (ปี 2574) ประเทศแคนำดำจะมีจ ำนวน

ประชำกรชำวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และชำวเอเชียใต้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 131  

 ชำวจีนร้อยละ 64 และชำวเอเชียใต้ร้อยละ 69 ในแคนำดำเชื่อว่ำโฆษณำช่วยให้พวกเขำทัน
กับข่ำวสำรและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เมื่อเทียบกับร้อยละ 44 ของประชำกรทั่วไป 

 ชำวจีนร้อยละ 61 และชำวเอเชียใต้ร้อยละ 64 มีแนวโน้มที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำที่คุณภำพ
ไม่ใช่รำคำ เมื่อเทียบกับร้อยละ 54 ของประชำกรทั่วไป 

 ชำวจีน (ร้อยละ 52) และชำวเอเชียใต้ (ร้อยละ 58) มีควำมภักดีต่อยี่ห้อสินค้ำมำกกว่ำ เมื่อ
เทียบกับประชำกรทั่วไป (ร้อยละ 44) 

 ร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบสอบถำมชำวจีนมักจะยึดติดกับยี่ห้อสินค้ำที่ตนคุ้นเคยจำกประเทศ
บ้ำนเกิด และร้อยละ 46 ให้ควำมส ำคัญกับกำรโฆษณำท่ีเป็นภำษำประจ ำชำติของตนเอง 
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ควำมแตกต่ำงในกำรบริโภคสื่อ 

 ผู้บริโภคชำวจีนจะมีควำมรู้สึกที่ดีกับบริษัทที่ลงโฆษณำภำษำจีนถึงร้อยละ 45 มำกกว่ำชำว
เอเชียใต้ (ร้อยละ 39) 

 ร้อยละ 45 ของผู้บริโภคชำวจีนยอมรับว่ำพวกเขำจะมี "ควำมผูกพัน" กับยี่ห้อสินค้ำที่โฆษณำ
ภำษำจีนเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 36 ของผู้บริโภคชำวเอเชียใต้  

แม้ว่ำกฎระเบียบกำรน ำเข้ำของประเทศแคนำดำในปัจจุบัน ก ำหนดให้ต้องติดฉลำก

บรรจุภัณฑ์ 2 ภำษำคืออังกฤษและฝรั่งเศส แต่ส ำหรับผู้ส่งออกไทยที่ต้องกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยชำติ

พันธุ์ชำวจีนนั้น ควรพิจำรณำกำรใส่ภำษำจีนใว้บนฉลำกด้วย ซ่ึงจะท ำให้ชำวจีนเกิดควำมรู้สึกและ

ทัศนคติที่ดีต่อยี่ห้อสินค้ำดังกล่ำว ทั้งนี้ ส ำหรับยี่ห้อสินค้ำ Ethnic Foods ของไทยที่ขำยดีในตลำดจีน

จะมีโอกำสมำกกว่ำในกำรเข้ำสู่ตลำดกลุ่มชำติพันธุ์ชำวจีนในประเทศแคนำดำ 

 

มุมมองของห้างค้าปลีกระดับหรูต่อนักช้อปกลุม่มลิเลนเนียลในแคนาดา  

ท่ีมา: http://www.thestar.com/business/personal_finance/spending_saving/2016/03/11/high-end-retailers-try-to-unravel-
millennials-idea-of-luxury.html 

ห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำจำกสหรัฐอเมริกำ อย่ำงเช่น Saks Fifth Avenue และ Nordstrom ที่

ได้ท ำกำรเปิดตัวใน ประเทศแคนำดำเมื่อไม่นำนมำนี้ ไดใ้ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับผู้บริโภคแคนำดำว่ำเป็น

กลุ่มท่ีมีควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำระดับไฮ-เอน ในขณะที่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรขำยและนักวิเครำะห์

อย่ำง Doug Stephens กลับมองว่ำขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่ำงเช่นกลุ่มมิลเลนเนียล 
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(Millennials) ซึ่งเกิดระหว่ำงปีพ.ศ.2523 - 2543 จัดเป็นกลุ่มที่เข้ำถึงยำกเพรำะคนกลุ่มนี้จะตีควำมค ำ

ว่ำสินค้ำไฮ-เอน ที่แตกต่ำงจำกควำมหมำยของรุ่นพ่อแม่ 

ในอดีต ค ำว่ำสินค้ำไฮ-เอน หมำยถึงสินค้ำระดับหรูรำคำแพง อย่ำงเช่นแว่นตำกันแดดของ Prada หรือ

กระเป๋ำถือของ Louis Vuitton แต่ส ำหรับกลุ่ม Millennialsแล้ว สินค้ำท่ีมีรำคำถูกแต่ว่ำหำยำก  มี

จ ำนวนจ ำกัด หรอื Limited Edition ก็นับเป็นสินค้ำไฮ-เอนได้เช่นกัน  

กลุ่มผู้บริโภค Millennials มีมุมมองที่แตกต่ำงจำกกลุ่มผู้บริโภคอ่ืนๆ คนกลุ่มนี้ต้องกำรสิ่งที่ต่ำงออกไป

จำกสินค้ำทั่วไป หรือไม่ก็ประสบกำรณ์ทีจ่ะได้รับจำกกำรซื้อผลิตภัณฑ์และจะแชร์ประสบกำรณ์

ดังกล่ำวกับเพ่ือนฝูงและคนรู้จัก นอกจำกนี้ ก็ยังให้ควำมส ำคัญกับขั้นตอนกำรผลิตสินค้ำด้วยเช่นกัน

โดยเฉพำะงำนฝีมือ ดังนั้น กำรแยกแยะสินค้ำไฮ-เอน ส ำหรับคนกลุ่มนี้จึงไม่ไดข้ึ้นอยู่กับรำคำเพียง

อย่ำงเดียว แตข่ึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย เพรำะส ำหรับคนกลุ่มนี้ กำรซื้อสินค้ำก็เหมือนกับกำรลงทุน 

แม้ว่ำกลุ่ม Millennials นั้นจะมีอ ำนำจซื้อหรือมีรำยได้น้อยกว่ำกลุ่มอ่ืน แต่ผู้ค้ำปลีกจ ำนวนมำกก็ยังคง

ให้ควำมส ำคัญ เพรำะมองว่ำในอนำคต คนกลุ่มนี้จะกลำยเป็นกลุ่มท่ีมีขนำดใหญ่และมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่ำงมำก 

จำกข้อมูลข้ำงต้น ส ำนักส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ พิจำรณำเห็นแม้ไทยจะ

ไม่ได้มีชื่อเสียงในด้ำนกำรผลิตสินค้ำแบรนด์หรูระดับโลก แต่จำกทัศนคติของกลุ่มมิลเลนเนียล แสดงให้

เห็นถึงโอกำสและช่องทำงกำรตลำดของสินค้ำไทย โดยสินค้ำไทยที่มีศักยภำพในกำรเจำะกลุ่ม Niche 

Market นี้ ได้แก่ สินค้ำผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ ที่ให้ควำมส ำคัญทำงงำนฝีมือ และหรือนวัตกรรมที่มี 
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เอกลักษณ์ สร้ำงควำมโดดเด่นที่แตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป และยำกต่อกำรเลียนแบบ และเนื่องจำกคน

กลุ่มนี้ มีควำมเคยชินกับโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ดังนั้น ช่องทำงที่มีประสิทธิภำพในกำร

เข้ำถึงคนกลุ่มนี้จึงเป็นสื่อประเภทโซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ นั่นเอง 

 

จัดท ำโดย สคร. แวนคูเวอร์ และ สคร. โตรอนโต 


