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ใชจายกับเกมมือถอืมากกวา 900,000 หยวน

 นางสาว Shanshan ที่เกิดในปค.ศ. 1997 

Producer" (恋与制作人) กับเพื่อนๆ เธอใชจาย

ใชจายในเกมระดับเธอนี้ คือระดับที่นอยม

จายไปแลว 920,000 หยวน สําหรับเกมความรักที่เ

เทานั้น แตยงัซื้อสนิคาขางเคียงที่ไดพัฒนามา

ตุกตาโมเดล รองเทาแฟชั่น และกีฬาอิเล็กทรอนิกส เปนที่นิยมมากที่สุด

 ความสามารถในการจับจายและรสนิยมการบรโิภคของวัยรุนกลุม

จากขอมูลแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ T-mall 

การถายภาพและคอสเพลย เปน 5 ลําดับ

ที่สุดเชนกัน ทั้งนี้ รองเทาแฟชั่น ตุกตาโมเดล และ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในขณะที่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได รับความนิยมลดลงเร่ือยๆ เนื่องจากเร่ิมพนผานยุคทอง แต

อุตสาหกรรมสินคาสําหรับกลุม Gen Z ยังคงรักษาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยมากกวา

"Magic Ancestors" ราคา 9,999 หยวน

50,000 หยวน กย็ังหยุดการซ้ือหาจากกลุม 
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งานอดิเรกวัยรุนยคุ“Gen Z” : ตลาดกวาแสนลานหยวน 

 Generation Z หรือ Gen Z คือ บุคคลท่ีเกิดระหวางป

1996 – 2010 แมสวนมากจะยังเปนวัยรุนที่ยังอยูในการเรียน แต

กลับเปนกลุมประชากรที่มีแนวโนมจะกลายเปนกําลังซ้ือสําคัญ

เปนผูกําหนดทิศทางตลาดสนิคาและบริการในอนาคต 

 ในประเทศจีน ปจจุบัน กลุม Gen Z ไดเร่ิมกาวเขาสูวัย

มีรายไดและกลายเปนกลุมผูซ้ือท่ีมีการใชจายสูง

ของวัยรุนกลุมนี้จึงเปนตลาดใหญท่ีมีมูลคามากกวาแสนลานหยวน

หยวน 

1997 กลายเปนผูหญิงที่ใชเงินเปนเบ้ีย เพราะเธอเลนเกมมือถือ

เธอใชจาย 648 หยวนตอเดือน เพื่อเติมเงินสําหรับของขวัญใน

ที่นอยมากเมื่อเทียบกับกลุมท่ีเลนเกมดวยกัน เพื่อนกลุม Gen Z

สาํหรับเกมความรักที่เสมือนจริงนี้ และพวกเขาไมเพียงแตเติมเงินเพื่อ

พัฒนามาจากเกมน้ีอีกดวย 

และกีฬาอิเล็กทรอนิกส เปนที่นิยมมากท่ีสดุ 

และรสนิยมการบริโภคของวัยรุนกลุม Gen Z นั้น มีความแตกตาง

mall แสดงใหเห็นวาตุกตาโมเดล รองเทาแฟชั่น กีฬาอิเล็กทรอนิกส

ลําดับแรกที่ไดรับความนิยมจากกลุม Gen Z มากที่สุด และเปนส่ิง

ทั้งนี้ รองเทาแฟช่ัน ตุกตาโมเดล และกีฬาอิเล็กทรอนิกส กลายเปนธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับ

ในขณะที่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดรับความนิยมลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเร่ิมพนผานยุคทอง แต

ยังคงรักษาอัตราการเติบโตโดยเฉล่ียมากกวา 50% อาทิ ชดุคอสเพลย

หยวนของ Shi Weiwu คอมพิวเตอรรุนเซเลอรมูนรุนออกแบบ

ก็ยังหยุดการซ้ือหาจากกลุม Gen Z ไมได 
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บุคคลที่เกิดระหวางป ค.ศ. 

แมสวนมากจะยังเปนวัยรุนที่ยังอยูในการเรียน แต

เปนกลุมประชากรที่มีแนวโนมจะกลายเปนกําลังซื้อสําคัญ และ

สินคาและบริการในอนาคต  

ไดเร่ิมกาวเขาสูวัยทํางาน 

การใชจายสูงกลุมใหม งานอดิเรก

เปนตลาดใหญที่มีมูลคามากกวาแสนลานหยวน 

เพราะเธอเลนเกมมือถือ "Love and 

ของขวัญในเกม เธอกลาววาการ

Gen Z ของเธอรายหนึ่งใช

เติมเงินเพื่อของขวัญเสมือนจริง

แตกตางอยางหลากหลาย 

กีฬาอิเล็กทรอนิกส (E-SPORT) 

และเปนส่ิงที่สิ้นเปลืองมาก

ที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับ

ในขณะที่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได รับความนิยมลดลงเร่ือยๆ เนื่องจากเร่ิมพนผานยุคทอง แต

ชดุคอสเพลยจากการตูน 

รุนออกแบบเองท่ีราคาสูงเกือบ 
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ตลาดระดับแสนลานหยวน 

 เมื่อพิจารณาขนาดตลาดของกลุม Gen Z โดยการคํานวณจากสินคาหลักที่กลุม Gen Z บริโภค เชน รองเทาแฟชั่น

และตุกตาโมเดล นายจาง หลัว (Zhang Luo) จากสถาบันการลงทุน Vision Plus Capital มองวา “เพียงเฉพาะตลาด

รองเทาอยางเดียวก็มีมูลคาตลาดมากกวา 150,000 ลานหยวน ในขณะที่ของเลนก็มีมูลคาตลาดมากกวา 100,000 ลาน

หยวน” 

 ยกตัวอยางกีฬาอิเล็กทรอนิกส ที่กําลังไดรับความนิยมอยางมาก ประเทศจีนไดกลายเปนตลาดที่มศัีกยภาพในการ

เติบโตทางดานกีฬาอิเล็กทรอนิกสและทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ในป 2018 มีการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ

ความนยิมอยางมากกวา 500 รายการ นายเถิงฮวา (Teng Hua) หัวหนานักวิเคราะหขอมูลจากศูนยวิจัย CNG กลาววา: 

"มีผูใชงานมากกวา 500 ลานคน และมูลคาตลาดเกินกวา 100,000 ลานหยวน เพียงคร่ึงแรกของปนี้ก็มีรายไดจริงจาก

ธุรกิจนี้ราว 51,320 ลานหยวน อัตตราการเติบโต 22.8% พนักงานสายอาชีพรายไดตอเดือนมากกวา 11,000 หยวน 

 เศรษฐกิจกําลังเปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดของคนยุค Gen Z นํามาซึ่งการบริโภครูปแบบใหม ไมวาจะเปนการเลือก

บริโภคจากรสนิยมหรือการบริโภคจากความสวยงาม ในความเปนจริงชื่อเรียกเหลานี้เปนเพียงรูปแบบการนําเสนอเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมผูบริโภคยุค  Gen Z ท่ีเปนตลาดระดับแสนลานหยวน 

 

 
 

ท่ีมา : http://finance.cnr.cn/jjgd/20190812/t20190812_524727742.shtml 

แปลและเรยีบเรยีงโดยสานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองกวางโจว 

วันที่ 12 สงิหาคม 2562 
 


