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 ตลาดผูบ้ริโภคฮสิแปนิกในสหรัฐอเมริกาเป็นที่น่าจบัตามอง 

ประเด็นขา่ว 

 

ในรายงานตลาดล่าสุด New American Mainstream Series เรื่องตลาด
ผู้บริโภคฮิสแปนกิในปี  2564 (The 2021 Hispanic Market Report) จัดทำโดย
บริษัท Clairitas LLC เปิดเผยว่า ผูบ้ริโภคเช้ือสายฮสิแปนิกที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ  มี
จำนวนมากกว่า 63.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของอตัราการเติบโตของ
จำนวนประชากรของสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา  

หากมองในแง่กำลังซือ้ของชาวฮิสแปนิกในตลาดสหรัฐฯ ประมาณว่ามี
มูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญฯ  และคาดว่าในช่วงระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้านี้ 
หรือในช่วงระหว่างปี 2564 – 2569 จำนวนประชากรอเมรกิันเช้ือสายฮสิแปนกิจะ
ขยายตัวพุ่งสูงข้ึนรอ้ยละ 67 ของการเติบโตของจำนวนประชากรทั้งหมดในสหรัฐฯ 
เป็นการเพิม่ขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ 3,517 คน ซึ่งจะตรงกันข้ามกับประชากรอเมริกัน
กลุ่ม Non-Hispanic White กลบัมีจำนวนลดลงเฉลี่ยวันละ 1,057 คน 

 ด้วยนักการตลาดมองเห็นว่าประชากรอเมริกันเช้ือสายฮสิแปนิกในสหรัฐฯ 
จะมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงพุ่งเป้าการเจาะตลาดผูบ้ริโภคฮิสแปนิกกลุ่ม 
Millennial ซึ่งมจีำนวนร้อยละ 23.5 และคาดว่าภายในปี 2569 ร้อยละ 27.2 ของ
ประชากรอเมริกันที่มีอายุต่ำกว่า 30 เป็นชาวฮิสแปนกิ  

รายงานฯ ไดเ้ปิดเผยพฤติกรรมการบรโิภคของชาวฮิสแปนิกที่น่าสนใจ ดังนี้ 
• ร้อยละ 58 ไม่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวี ร้อยละ 34 นิยมชม Live TV ทาง

โทรศัพทม์ือถือ และร้อยละ 63 นิยม Netflix  
• ในรอบ 12 เดือน สินค้าที่ซือ้มากทีสุ่ด: เสื้อผ้าเครือ่งแต่งกาย ของ

ประดบัตกแต่งบ้าน และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง  
• ตลาดสินค้าเสื้อผ้าเป็นที่น่าจบัตามองของผู้บริโภคชาวฮีสแปนิก คาด

ว่าการใช้จ่ายสินค้าเสื้อผ้าจะเติบโตร้อยละ 34 ในอีก 5 ปีข้างหน้า   
• กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ ส่วนประกอบและประดับยนต์ จะเติบโต ร้อยละ 

66 ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือมีมลูค่ามากกว่า 12.5 พันล้านเหรียญฯ  
• เมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มเช้ือสายอื่นๆ ชาวฮีสแปนกิ นิยม

รับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครั้งกว่า โดยเฉพาะร้านแบบบรกิาร
ด่วน (Quick Service Restaurant-QSR) เฉลี่ยประมาณเดอืนละ 10 
ครั้งหรือมากกว่า   

ที่มา: Marketing Technologies Insights วันที่ 21 กันยายน 2564  

 

Thai Trade Center, 

 

 

Weekly News from the USA 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสหรัฐอเมริกา 
 



      Weekly News from USA Issue No. 38   วนัที ่17-23 กันยายน 2564    Thai Trade Center-Chicago    ttcc@thaitradechicgo.com  
    Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น 

                                                โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ีมีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 2 

   

 

บทวิเคราะห์ ตลาดผูบ้ริโภคฮสิแปนิก 

ผลการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ประจำปี 2563 เผยว่า ผู้บริโภค
ฮิสแปนิกถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในสหรัฐฯ หรือมจีำนวน 62.1 
ล้านคน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.8 ของประชากรรวมของสหรัฐฯ และคิดเป็น
อัตราเพิม่ขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับการสำรวจในครัง้ทีผ่่านมาหรอืเมือ่ 10 ปีที่
แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิกจะเป็นผูท้ี่มีอทิธิพลต่อการค้าและ
เติบโตของเศรษฐกจิสหรัฐฯ และคาดว่าภายในปี 2050 ผู้บรโิภคฮิสแปนิคใน
สหรัฐฯ จะมจีำนวนสงูถึง 105 ล้านคน หรือหนึง่ในสี่ของประชากรสหรัฐฯ 

พื้นที่ที่มผีู้บริโภคฮิสแปนิกอาศัยหนาแน่นได้แก่ ภูมิภาคฝั่งตะวันตก คือ 
รัฐแคลิฟอร์เนีย (15.58 ล้านคน) และ รัฐวอชิงตัน (1.05 ล้านคน) ภูมิภาคฝั่ง
ตะวันออก (รัฐนิวยอร์ก 3.40 ล้านคน และ รัฐนิวเจอรซ์ี่ 2.02 ล้านคน) ภูมิภาค
ตอนกลาง (รัฐอลิลินอยส์ 2.34 ล้านคน) ภูมิภาคตอนใต ้(รัฐอริโซ่น่า 2.19 ล้าน
คน รัฐนิวเม็กซิโก 1.01 ล้านคน รัฐเท็กซัส 11.44 ล้านคน  รัฐฟลอริดา 5.69 
ล้านคน รัฐจอร์เจีย 1.12 ล้านคน และ นอร์ธแคโรไลน่า 1.12 ล้านคน) 

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

ผู้บริโภคฮิสแปนกิชอบการใช้จ่าย มักไมเ่ก็บออม และจะยึดติดกับ     
แบรนด์สินค้า แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกบัคุณภาพของสินค้า คำบอกเล่า
จากปากต่อปากมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าผู้บริโภคฮิสแปนกิ
ค่อนข้างเช่ือข้อมูลจากการโฆษณาบอกเล่า อย่างไรก็ตาม มลูค่าการใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยยังต่ำกว่าคนอเมรกิันทั่วไป แตผู่้บริโภคฮิสแปนิกมอีัตราการเพิม่ทีร่วดเร็ว 
จึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทีผู่ป้ระกอบการไทยควรให้ความสนใจ 

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดสินค้าไปยังสหรัฐฯ ควรให้
ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิกซึ่งจะเป็นตลาดใหม่สำหรับสินค้าไทย 
และควรศึกษาสร้างความเข้าใจผู้บริโภคพฤติกรรมการบริโภคชาวฮิสแปนิก
เพื่อนำมาประยุกต์และปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ  

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการไทยควรคำนึงถึงวัฒนธรรมของชาว    
ฮิสแปนิก ซึง่ผูบ้รโิภคต้องการให้สินค้าสะทอ้นด้านวัฒนธรรม ดังนั้น ภาษาเป็น
วัฒนธรรมที่ผูบ้ริโภคต้องการ ดังนั้น จงึควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับฉลากสินค้า
และคำแนะนำ ซึง่ควรม ี2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาสเปนกำกับควบคู่
กันไปเพื่อสร้างความเข้าใจและดึงดูดการซื้อ  

กลุ่มสินค้าไทยที่มีศักยภาพ ในการนำเสนอต่อกลุ่มผู้บริโภคชาวฮิสแปนิก 
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กะทิ น้ำผลไม้ชนิดต่างๆ (น้ำมะพร้าว น้ำสับปะรด น้ำฝรั่ง 
น้ำว่านหางจระเข้ น้ำมะขาม น้ำข้าว และ เครื่องดืม่ชูกำลงั)  สินค้าอาหารทะเล 
ได้แก่ กุ้ง และปลาหมกึ  ผลไม้อบแหง้ ขนมขบเค้ียว และซ้อสปรุงรสต่างๆ  
 

 


