
แนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า  

 
คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้ารูปแบบการบริโภคสินค้าและบริการของชาวจีนจะเปลี่ยนแปลงไปมาก 

โดยปัจจุบันทัศนคติของผู้บริโภคชาวจีนเริ่มให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา นอกจากนี้ 
ประเทศจีนก าลังก้าวสู่การเป็นประเทศผู้น าด้านนวัตกรรมดิจิตอล ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยสามารถสรุปแนวโน้มผู้บริโภคชาวจนีได ้ดังนี้ 

1. ในช่วง 10 ปีข้างหน้า คนจีนชนชั้นกลางจะกลายเป็นผู้บริโภคหลัก ซึ่งการบริโภคในครัวเรือนจีนจะ
เติบโตในอัตราเฉลี่ยปีละ 6% และรายได้ของครอบครัวจะขยายตัวประมาณร้อยละ 5 ต่อปี  

2. ประเทศจีนก าลังประสบปัญหาประชากรผู้สูงอายุ โดยคาดว่าในปี 2027 ประเทศจีนจะมีประชากร
ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 324 ล้านคน สัดส่วนของประชากรแรงงานจะลดลงและความกดดันด้านสวัสดิการทาง
สังคมจะเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีจ านวนผู้สูงอายุชาวจีนเพิ่มมากข้ึนก็นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ 
เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มใช้จ่ายเงินไปกับสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพมากข้ึน อาทิ อาหารเสริม การรักษา
โรคและการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึง การซื้อประกันชีวิตและสุขภาพประเภทต่างๆ มากข้ึน โดยผู้สูงอายุจีนยุคใหม่
จะชอบผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่มีราคาย่อมเยา ผู้สูงอายุรุ่นใหม่จะ
เป็นตัวของตัวเองต่างจากผู้สูงอายุรุ่นก่อนที่ชอบให้ลูกหลานคอยดูแลเอาใจใส  ผู้สูงอายุรุ่นใหม่จึงมีความสนใจ
บ้านพักคนชราและบริการดูแลคนชรามากขึ้น  

3. ชาวจีนยุคดิจิตอลจะยกระดับการบริโภคให้มีมาตราฐานมากขึ้น ในปี 2027 ประชากรที่เกิด
ระหว่างปี 1990 -1999 จะครองสัดส่วนร้อยละ 15 ของจ านวนประชากรจีน และประชากรที่เกิดในช่วงต้น
ศตวรรษท่ี 21 จะมีจ านวนร้อยละ 21 ของประชากรจีน ซ่ึงผู้บริโภคชาวจีนยุคใหมน่ี้จะให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีลูกเล่นที่หลากหลายและยังชอบการแชร์ประสบการณ์สินค้าและบริการร่วมกันใน
โลกออนไลน์  ผู้ประกอบการจึงต้องติดตามกระแสความนิยมของชาวจีนยุคดิจิตอลอยู่เสมอเพ่ือน าไปปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ส่งผลให้สินค้า
และบริการในประเทศจีนจะมีแนวโน้มมาตรฐานสูงขึ้น นอกจากนี้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า สังคมชาวจีนจะมี 
ครอบครัวที่มีลูก 2 คนมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 
อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับเด็ก  การดูแลสุขภาพ การศึกษา และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

4. ประเทศจีนจะมีการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
๒๐๒๗ จีนจะมสีังคมเมืองถึงร้อยละ ๗๐ จากร้อยละ ๕๗ ในปี 2016  ซ่ึงรัฐบาลจีนจะพยายามขยายสังคม 
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เมืองจากเมืองขนาดใหญโ่ดยการสร้างกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เขตเศรษฐกิจใหม่ซงอาน ( Xiongan 
New Area) และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแยงซีเกียง เป็นต้น  

5. ประเทศจีนจะมีการขยายเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) มากขึ้น จากสิถิติในปี 2016 
ธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในประเทศจีนมีมูลค่าราว ๓.๔๕ ล้านล้านหยวนหรือประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ ล้าน
เหรียญสหรัฐ ข้อมูลจากศูนย์ State Information Centre แห่งชาติจีน เปิดเผยว่าในปี ๒๐๒๕ การเติบโตของ
ธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปันจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 และครองสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของ GDP ประเทศจีน ซึ่งธุรกิจ
รูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่มีชาวจีนจ านวนมากให้การยอมรับ อาทิ การให้บริการรถรับส่งโดยรถยนต์ส่วน
บุคคล (DIDi) การเช่ารถจักรยาน (OFO) บริการส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ (E-Le-Me) เป็นต้น  

๖. ระบบดิจิตอลยุคใหม่จะเปลี่ยนแปลงวงการการค้าปลีกในประเทศจีน ในปี ๒๐๒๗ เทคโนโลยี
Internet of Things และปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) จะพลิกโฉมธุรกิจการค้าปลีกของจีน โดยรถยนต์ไร้คนขับและ
โดรนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยกตัวอย่างเช่น โด
รนจะช่วยแก้ปัญหาในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ การช าระเงินผ่านมือถือในจีนปัจจุบันมีมูลค่าถึง ๑ 
ล้านล้านหยวน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าเพียง ๑,๐๐๐ ล้านเหรยีญสหรัฐ จาก
รายงานของสถาบัน Ipsos ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระ พบว่าในปี๒๐๑๗ ชาวจีนกว่าครึ่งประเทศหรือร้อยละ 
๕๒ ใช้เงินสดในการช าระเงินเพียงร้อยละ ๒๐ หรือน้อยกว่า 

 ๗. กลยุทธ์การตลาดแบบ Personalization จะได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ในยุค
ดิจิตอลมากข้ึน ในปี ๒๐๒๗ รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะบุคคลจะพบเห็นบ่อยขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์  หุ่นยนต์  และการพิมพ์ 3 มิติจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์
และช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเฉพาะบุคคลมากข้ึน    

8. ข้อมูลสถิตจิะกลายเป็นทรัพยากรใหม่ที่ส าคัญ บริษัทที่มีข้อมูลตัวเลขของผู้บริโภคจะเข้าใจตลาด
และความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้ง บริษัทยังสามารถน าข้อมูลของผู้บริโภคเหล่านั้นมาก าหนดแผน
กลยุทธ์ทางการค้า ท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น 

9. ปัญหาด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดจากเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและผลเสียต่อ
ผู้บริโภคและสังคม ดิจิตอลกับความเป็นส่วนตัวจะเดินสวนทางกันและมีความตึงเครียดมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น
เทคโนโลยีท าให้ผู้บริโภคสามารถช าระเงินออนไลน์ได ้และแม้ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์มีความสะดวกสบายแต่
ก็มีความเสี่ยงที่ข้อมูลของผู้บริโภคจะไมมี่ความเป็นส่วนตัว  

10. การใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคจะแบ่งเป็น ๒ รูปแบบหลักอย่างชัดเจน ได้แก่ รูปแบบการใช้จ่ายแบบ
ตะวันตกและการใช้จ่ายแบบจีน การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปิดประเทศของจีนในระยะหลังจะท าให้ชาวจีน
ได้รับอิทธิพลในการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมจากประเทศแถบตะวันตกได้ง่ายมากขึ้น ผู้บริโภคท่ีมีมุมมองแบบ 
ตะวันตกจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารระดับไฮเอนด์ นิยมการออกไปรับประทานข้าวนอกบ้าน เข้าฟิตเนสและอ
อกไปเที่ยวยังต่างประเทศ ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีมุมมองแบบจีนจะนิยมผลิตภัณฑ์ออแกนิคเพ่ือสุขภาพ การรักษา
โรค การท่องเที่ยวเดินป่า ไต่เขา และดูหนัง เป็นต้น  

แหล่งที่มา https://baijiahao.baidu.com/s?id=1608216774060458527&wfr=spider&for=pc 
สคต.ชิงต่าว 
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