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 ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z คลื่นลูกใหม่ในสหรัฐอเมริกา 

ประเด็นขา่ว 

 

ประชากรกลุ่ม Generation Z หรือเรียกสั้นๆ ว่า Gen Z หรือทีเ่รียกแบบ
ไม่เป็นทางการว่ากลุ่ม Zoomers คือ ผู้ทีเ่กิดระหว่างป ีพ.ศ. 2540 – 2555 ส่วน
ใหญ่เป็นลกูของกลุ่ม Generation X ในปีนี้ Gen Z เป็นกลุม่ประชากรทีม่ีอายุ
ระหว่าง 9-24 ปี เป็นกลุ่มที่ถูกจัดให้อยู่ต่อจากกลุม่ Millennials (หรอื Gen Y)    

ผู้บริโภคกลุม่ Gen Z จัดเป็นผู้บริโภคกลุม่คลื่นลูกใหม่ในสหรัฐฯ และเป็น
กลุ่มที่มากด้วยความหลากหลายมากที่สุด (diversity) ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ 
ดังนั้น Gen Z จงึเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายของผู้ประกอบการ ในสหรัฐฯ ต้องการ
เจาะตลาด เพราะเป็นกลุม่ที่มกีำลงัการซื้อ และมีการใช้จ่ายมากกว่า 140 พันล้าน
เหรียญฯ ประมาณว่า ปัจจุบัน มจีำนวนประชากรของกลุ่ม Gen Z มจีำนวน 68 
ล้านคนหรอืคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทัง้หมดในสหรัฐฯ  

Gen Z เป็นผู้ไม่นิยมผกูติดกับการดูโทรทัศน์ การเจาะตลาดโดยช่องทางนี้
จึงไม่ได้ผลสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี ้ Gen Z ผูกติดกบัการใช้โทรศัพทม์ือถือสมารท์
โฟนและใช้สื่อสังคมตลอดเวลาและใช้โทรศัพท์มือถือในการสั่งซือ้สินค้า ซึ่งจากผล
การสำรวจพบว่า ร้อยละ 45 ของกลุ่ม Gen Z ระบุว่า อยู่กับสื่อสังคมออนไลน์
ตลอดเวลาซึ่งมีความต่างและใช้สือ่มากกว่ากลุ่ม Millennials                  

Gen Z จะมีการตั้งกลุ่มของตนเอง มีการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มสื่อสงัคมที่
นิยมใช้ เช่น TikTok และ Instagram จึงเป็นช่องทางการตลาดในการใช้ 
Influencer เข้ามามบีทบาทในการสื่อสารกับกลุ่ม Gen Z ซึ่ง Influencer มี
อิทธิพลอย่างมากต่อความคิด การรับรู้และการตัดสินใจในการซื้อสินค้า อีกทั้งมี
การติดตาม Influencer ที่ช่ืนชอบ ทัง้นี้ กลุ่ม Gen Z จะมีลกัษณะคล้ายกับกลุ่ม 
Millennials แตม่ากกว่าสองเท่าในการซื้อสินค้าตามคำแนะนำของ Influencer    

Gen Z ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ 
(Trust) ในตัวสินค้าและมีความคาดหวังสงู ดังนั้น จึงมีข้อแนะนำผู้ประกอบการว่า
หากทำใหผู้บ้ริโภคกลุ่มนี้มีความไว้วางใจในตัวสินค้าแล้ว จะมีผลตอบรับที่ดีต่อทาง
ธุรกิจ และจะเป็นไปในระยะยาว   

นอกจากนี้ จากการสำรวจวิจัยศึกษาพบว่า กลุม่ Gen Z ร้อยละเกือบ 40 
ระบุว่าเป็น LGBT  เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่ากลุ่ม Millennial 
ซึ่งมเีพียงร้อยละ 30   

ที่มา: Rolling Stone วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
 

Thai Trade Center, 

 

 

Weekly News from the USA 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์ากสหรัฐอเมริกา 
 



      Weekly News from USA Issue No. 43   วนัที ่22-28 ตุลาคม 2564    Thai Trade Center-Chicago    ttcc@thaitradechicgo.com  
    Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฎ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น 

                                                โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนจากการท่ีมีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 2 

   

 

บทวิเคราะห์ ค้าขายกับ Gen-Z 

ผู้บริโภคกลุม่ Gen Z มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตัวเองและแตกต่างจาก
ผู้บริโภคกลุม่อื่นๆ ผูป้ระกอบการที่ประสงค์จะค้าขายกบั Gen Z จึงควรศึกษา
และทำเข้าใจกับพฤติกรรมการบริโภค นำไปประกอบการวางแผนการตลาดและ
พัฒนาสินค้า ประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจ 

1. Gen-Z ไม่ติดแบรนด์ แต่นิยมใช้สินค้าทีส่ามารถใช้งานไดห้ลากหลาย 
หากผูป้ระกอบการต้องการขายสินค้าแบรนด์ให้กบั Gen-Z ผู้ประกอบการ
จะต้องเสริมสร้างศักยภาพให้แกส่ินค้าให้ Gen Z มีความมั่นใจว่าสินค้าแบรนด์มี
ความโปร่งใส เช่ือถือได้ เป็นของแท้ และมีความเกี่ยวพันธ์ เช่น สินค้าแสดงการ
ได้รับการรับรองในด้านของแท้ เช่น อาหารโปรตีนจากพืช หรืออาหารวีแกนควร
มีตรารบัรอง เป็นต้น 

2. การที่ Gen Z ไม่ติด Brand name จงึแสดงให้เห็นว่า จะใช้สินค้าที่
สามารถใช้งานได้หลากหลาย ดังนั้น สินค้าแบบ Multifunction จะเป็นที่นิยมใน 
Gen Z เช่น เฟอร์นิเจอร์แบบอเนกประสงค์ หรือ ของใช้แบบเอนกประสงค์ ผู้
ประกอบ การธุรกจิ จึงควรพจิารณาปัจจัยดังกล่าวและนำไปปรบัรปูแบบสินค้า
ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายข้ึนเพื่อสนองความต้องการตลาดผูบ้ริโภค Gen Z 

3. Gen Z เน้นคุณภาพสินค้าเป็นปจัจัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
และนิยมซือ้สินค้าผ่านทางออนไลน์ ดังนั้น การรีวิวสินค้าจึงมีความสำคัญต่อการ
ทำการตลาดขายสินค้าทางออนไลน์ใหก้ับ Gen Z เพราะการรีวิวจะช่วยให้ได้
เห็นภาพรวมของสินค้าได้ชัดเจน และจะเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ
สินค้า ดังนั้น สินค้าที่จะนำเสนอขายให ้Gen Z ต้องเพรียบพร้อมด้วยคุณภาพ 
เพื่อสร้างความเช่ือถือให้มากยิง่ข้ึน และเพื่อให้ได้รบัรีวิวที่ด ี

4. Gen Z มักนิยมใช้รหสัภาษาย่อในการสือ่สารผ่านแอบพลิเคช่ัน Gen 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่า Gen Z ชอบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มคีอนเทนต์เป็น
ข้อความสั้นๆ ผู้ประกอบการจะต้องมุ่งการตลาดดจิิตอลในการสื่อสารเพื่อ
นำเสนอสินค้า/บริการ ผู้ประกอบการธุรกิจจึงควรปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยข้อความที่สั้นและกระชับ หรือใช้รปูภาพแบบ
อินโฟกราฟิกที่ดสูวยงามเข้าใจง่าย หรือ วิดีโอสั้นประกอบ ให้เข้าถึงทกุๆ 
แพลตฟอร์มในโลกออนไลน ์

5.  กลุ่มสินค้า 5 อันดับแรกที่ Gen Z ให้ความสนใจและซื้อ คือ Music 
เป็นอันดบัแรก (ร้อยละ 69) Film/Cinema (ร้อยละ 61) Food/Drink (ร้อยละ 
58 Gaming ร้อยละ 54 และ Technology (ร้อยละ 53) 

 

 
 


