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เศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจ าเขตนครซานฟรานซิสโก 
ให้ความเห็นว่า  แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ  มีแนวโน้มแจ่มใส ธนาคารกลางสหรฐัฯ อยู่ใน
ภาวะต้องตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือไม่ ในการการประชุมระดับนโยบาย
ในระหว่างวันที่ 14-15 เดือนมิถุนายน และการปรับอัตราเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยควรจะเป็น 2-3 
ครั้งในปีนี้เป็นการเหมาะสมที่สุด 

ในขณะเดียวกัน นายเจฟฟรี้ แลคเคอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจ าเขต
ริชมอนด์ กล่าวในท านองเดียวกันกับนายจอห์น วิลเลียมส์ สนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ 
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมระดับนโยบายในกลางเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ให้ความเห็น
ว่า ปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อได้สูงไล่เลี่ยกับระดับควบคุมแล้ว หรือเกินกว่าร้อยละ 2.0  และ
ตลาดแรงงานเข้มแข็งขึ้น แต่ ณ จุดในปัจจุบันนี้ เป็นเครื่องชี้ที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ควรจะมี
การปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน 

ที่มา: CNBC.com, May 16, 2016 

  
  จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ได้มีการส ารวจประจ าเดือนกับผู้บริโภค 500 

รายต่อทัศนคติด้านภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน นโยบายของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย ภาวะ
การเงินของผู้บริโภค  พบว่า ในเดือนพฤษภาคมผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมสูงถึง 95.8 จุดซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2558 และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ไว้ที่ 90 จุดเพิ่มข้ึนจาก 89 
จุดในเดือนเมษายน   

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
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 จากผลการส ารวจยังพบว่า ผู้ที่มีรายได้ต่ าและครอบครัวที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมีทัศนคติ
ที่ดีต่อตลาดการจ้างงานที่มีการปรับตัวที่ดีข้ึน ภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ าและอัตรา
ดอกเบี้ย แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลยังพบว่า ผู้บริโภคยังมีทัศนคติในทางลบต่อความไม่
แน่นอนที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี แต่ใน
ภาพรวมแล้วยังมีทัศนคติในทางบวกต่อเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาปรับตัวในทางท่ีดีขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม นายคริส รับคีย์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ MUFG Union Bank มี
ความเห็นว่า  เศรษฐกิจในปีนี้น่าจะไปได้ด้วยดี ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในช่วงที่มีการประชุมในเดือนมิถุนายนนี้   

      ที่มา: CNBC วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 
         

การค้า  
 ตามรายงานยอดค้าปลีกเดือนของสหรัฐฯ ของส านักสถิติแห่งชาติสหรัฐฯ ระบุว่า 

ยอดจ าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งและประดับ
บ้าน  ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 จากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และขยายตัวสูงกว่าเดือน
เดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 3.6  

หากพิจารณาในด้านช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าทั่วไปพบว่า ยอดจ าหน่ายสินค้าทั่วไป
ของเดือนเมษายนไม่ขยายตัวจากเดือนที่ผ่านแต่เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดขายของห้างสรรพสินค้า (ไม่รวมในส่วนเช่าพ้ืนที่ขาย) ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 จากเดือนมีนาคม แต่มียอดขายลดลงไปร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดค้าปลีกท่ีไม่ผ่านร้านค้า ได้แก่ การขายทางอีคอมเมอร์ซ 
และแคตาล๊อก เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม ร้อยละ 2.1 หรือ ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันกับปี 2558 

ยอดค้าปลีกรวมของประเทศมีจ านวน 453.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือน
เมษายน ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จากเดือนที่ผ่านมา หรือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

นายแจ๊ค คลายเฮนซ์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจ าสภาค้าปลีกฯ กล่าวว่า จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลของสภาค้าปลีกสหรัฐฯ พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นในการสนุนการผลักดันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ยังมีพลังขับเคลื่อนผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นภาพได้ชัดเจน
ในไตรมาสที่สอง และจะมีผลให้ธนาคารชาติสหรัฐฯ ต้องพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ที่มา:  HFN Magazine, www.hfn.com,  May 16, 2016  

 
 

  ในเร็วๆ นี้ ธุรกิจอีคอมเมิรซ์ Amazon.com Inc. จะจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์
ตนเอง (Private-Label) นับตั้งแต่สินค้าอาหารไปจนถึงของใช้ในบ้าน อาทิ ถั่ว เครื่องเทศ ชา 
กาแฟ อาหารเด็กอ่อน วิตามิน น้ ายาซักผ้า ผ้าอ้อมเด็ก โดยใช้ชื่อ Happy Belly, Wickedly 

สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนขยายตัวในเดือนเมษายน 

Amazon ขยายสินค้า Private Label จากอาหารไปจนถึงผ้าอ้อมเด็ก 

http://www.hfn.com/
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Prime และ Mama Bear ซึ่งอาจจะเริ่มมีจ าหน่ายภายในสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนมิถุนายน 

  บริษัท Amazon ได้มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองมาเป็นเวลาหลายปีโดยมี 
บริษัทที่ปรึกษาและผู้ผลิตอย่าง TreeHouse Foods Inc. ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นห้างค้าปลีก
ยักษ์ใหญ่อย่าง ห้าง Wal-Mart ไปจนถึงร้านจ าหน่ายเครื่องส าอางอย่าง Sephora ไปจนถึง
บริษัท Dean & DeLuca ต่างมสีินค้าจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ตนเอง ซ่ึงถือว่าสินค้ามีคุณภาพ
ระดับสูง และจากข้อมูลของสมาคม Private Label Manufacturers แจ้งว่า ยอดขายสินค้า
แบรนด์ของร้านค้าในปี 2558 มีมูลค่าถึง 118.4 พันล้านเหรียญฯ เพ่ิมข้ึน 2.2 พันล้านเหรียญ
ฯ จากปีก่อนหน้านี้  

จากความคิดเห็นของนายบิล บิชอป หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาแบรนด์สินค้าของบริษัท 
Brick Meets Click แจ้งว่า แบรนด์สินค้าของ Amazon เป็นการทดสอบตลาดราคาใหม่และ
ทดสอบความนิยมที่มีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้นายบิชอปแจ้งว่าสินค้าท่ีมีแบรนด์ของตนเอง หรือ 
private label จะเพ่ิมผลก าไรมากกว่าสินค้าแบรนด์ เพราะเป็นการช่วยประหยัดให้บริษัท
ทางด้านการตลาดและการพัฒนาแบรนด์สินค้า ซึ่งคาดว่าแบรนด์ของ Amazon จะขายดี 

 แบรนด์ Elements ของ Amazon เริ่มจ าหน่ายให้กับสมาชิกประเภท Prime 
Membership (ค่าสมาชิกปีละ 99 เหรียญฯ) เมื่อปลายปี 2557  ซึ่งคาดว่าสมาชิก Prime 
Membership ของ Amazon มีประมาณ 50 ล้านคนหรือมากกว่า  นอกจากนี้ Amazon ยัง
มีแบรนด์ Pinzon (ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว) และแบรนด์ Elements (กระดาษเช็ดท าความ
สะอาดของเด็กอ่อน)  และยังมีเสื้อผ้าแบรนด์ Lark & Ro และผ้าพันคอ North Eleven ซ่ึง
แบรนด์ใหม่ชื่อ Happy Belly จะมีสินค้า ถั่วต่างๆ ชา น้ ามันพืช และ แบรนด์ Wickedly 
Prime จะเป็นสินค้า Snack Foods ส่วนแบรนด์ Mama Bear จะเป็นสินค้าเด็กอ่อน เช่น 
Diapers อาหารขวดของเด็กอ่อน รวมทั้งน้ ายาซักผ้า  

    ที่มา: Wall Street Journal วันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 
 

  
 
 

 จากเก็บข้อมูลล่าสุดของบริษัท Melaniphy & Associates ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้าน
ให้ค าปรึกษาด้านการค้าและอสังหาริมทรัพย์ ได้รายงานพบว่า ยอดขายปลีกในเขตเมืองและ
ปริมณฑลของชิคาโกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 ในปี 2558 หรือเพ่ิมข้ึนมูลค่า 12.1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายและออมเงินสดมากข้ึนและพวกเขา
ไม่ให้ความส าคัญกับการสะสมสิ่งของ  

 นายจอห์น เมลานิฟี ประธานบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ยอดขายในปี 2558 เติบโต
ช้ากว่า 2 ปีที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 4.9 ในปี 2556 และร้อยละ 4.8 ในปี 2557  ซึ่งจากรายงาน 
ยอดขายอาหารและสินค้า Grocery มียอดขายเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 5.3   ผู้คนยังคงจับจ่ายใช้
สอยกับห้างใหญ่ๆ อย่างเช่น Wal - mart  และห้างร้านค้าอ่ืนๆในประเภทเดียวกัน  รวมถึง
ยอดขายร้านปรับปรุงบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องไฟฟ้า เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 3.3 ซึ่งน้อยกว่า
ในปี 2550  ซึ่งท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ระวังมากข้ึนเหมือนในช่วงภาวะ

ยอดขายปลีกในชิคาโกเพิ่มข้ึนแต่เติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ 
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เศรษฐกิจถดถอย แต่มีการใช้จ่ายในร้านขายปลีกที่เป็นอิสระมากข้ึน ซึ่งแม้ว่าขณะนี้เศรษฐกิจ
จะฟ้ืนตัวและราคาน้ ามันจะถูกลง จะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น การเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ าและมีความ
มั่นคงของครัวเรือน และการปรับปรุงเครดิตที่ดีขึ้นก็ตาม   

 ตัวเลขยอดขายปลีกดังกล่าว ทางบริษัทฯได้น าเอาข้อมูลภาษีจากกรมสรรพากรของ
รัฐอิลินอยส์มาค านวน ซึ่งเมืองชิคาโกเจริญเติบโตที่สูงขึ้นในการใช้จ่ายค้าปลีกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.4 หรือ 28.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในเขตปริมณฑลเมือง โดยรวมยอดค้าปลีกเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 4.3 ในปี 2015  เขต Kane County ที่ยอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4  ในเขต Lake County 
ยอดค้าปลีกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
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เทรนด์  
 ตามรายงานการส ารวจการบริโภคอาหารและสุขภาพประจ าปี 2559  จัดท าโดย 

มูลนิธิสภาข้อมูลอาหารนานาชาติของสหรัฐฯ พบว่า ผู้บริโภคอเมริกันมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความคิดหรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการในปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 31 ของผู้บริโภคแจ้งว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเก่ียวกับจ านวนของ
องค์ประกอบอาหารอย่างน้อยหนึ่งรายการ  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ  

นางคิมเบอร์ลี่ รีด ประธานมูลนิธิ ให้ความเห็นว่า ปี 2559  เป็นปีของการตัดสินใจ
ครั้งส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอเมริกัน เนื่องจาก เทคโนโลยีใหม่ของ
อาหาร และ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบประชากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคอาหาร 

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว การส ารวจในครั้งนี้ ยังพบว่า การหารือถกสาระเก่ียวกับอาหาร
ได้รับความสนใจในระดับสูงกว่าในปีที่ผ่านมา อันเป็นผลเนื่องมาจาก สุขภาพ เพศ รายได้ 
การศึกษา และ อายุ ซึ่งเข้ามีอิทธิพลและมุมมองต่อการบริโภคอาหารของชาวอเมริกัน 

ผลการส ารวจที่น่าสนใจมี ดังนี้ 
(1)  ร้อยละ 47 ของผู้บริโภคกล่าวว่า ได้ตรวจสอบฉลากโภชนาการของสินค้าอาหาร

ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่ง สัดส่วนดังกล่าวเพ่ิมจากร้อยละ 40 ในปี 2558 
(2)  ร้อยละ 35 ของผู้บริโภค ให้ค าจ ากัดความ อาหารเพื่อสุขภาพ ว่า เป็นอาหารที่

ไม่มีไขมันหรือน้ าตาลเป็นส่วนผสม หรือมีในอัตราต่ า 
(3)  ร้อยละ 57 ของผู้บริโภคมีความต้องการลดน้ าหนัก โดยร้อยละ 23 ต้องการลด

น้ าหนักไม่เกิน 10 ปอนด์ และ อีกร้อยละ 34 ต้องการลดน้ าหนักมากกว่า 10 ปอนด์ 
(4)  หนึ่งในสี่ของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงชนิดอาหารที่บริโภคในปีที่ผ่านมา โดย

บริโภคผักและผลไม้มากข้ึน ดื่มน้ ามากขึ้น หรือ ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่หรือมีในอัตราต่ า 
(5)  ผู้บริโภคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 มีความม่ันในใจความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตใน

ประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 24 มั่นในใจความปลอดภัยของสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

ที่มา: Supermarket News, May 12, 2016 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารของคนอเมริกัน 
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  จากรายงานข้อมูลเดือนมีนาคม 2016 ของ Federal Reserve แจ้งว่า ผู้บริโภค
สหรัฐฯ มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 3.59 ล้านล้านเหรียญฯ ซึ่งเป็นยอดหนี้สินที่ไม่
หมุนเวียนจ านวน  2.64 ล้านล้านเหรียญฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5  ส่วนตัวเลขหนี้สินบัตร
เครดิตการ์ดคิดเป็นเงิน 951.6 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.2 ในเดือนมีนาคม  

 คนอเมริกันมีหนี้สินจ านวนมาก ด้วยสาเหตุ 3 ประการ คือ  
 1. จากบัตรเครดิตการ์ด สืบเนื่องจากกฏหมายปกป้องการล้มละลายปี 2005 ซึ่งท า
ให้การยื่นเรื่องขอเป็นบุคคลล้มละลายมีความยากขึ้น จึงส่งผลให้ยอดหนี้สินจากบัตรเครดิต
การ์ดมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหนี้สินทิ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นสาเหตุอันดับ 
1 ในการล้มละลาย ซึ่งเมื่อปี 2008 หนี้สินบัตรเครดิตการ์ดสูงสุดเป็นจ านวน 1.028 ล้านล้าน
เหรียญฯ  คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ย 8,640 เหรียญฯ ต่อครัวเรือน   
 2.  เงินกู้เพ่ือการผ่อนรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่การกู้ยืมเผื่อผ่อนรถยนต์จะมีระยะเวลา 3-
5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า จึงท าให้ผู้บริโภคกู้เงินผ่อนรถมากขึ้น  
 3.  เงินกู้เพ่ือการศึกษา ส่วนใหญ่มีระยะเวลา 10 ปี หรืออาจจะขยายไปจนถึง 25 ปี  
ซึ่งธนาคารไม่สามารถขอทรัพย์สินใดๆ ได้จากการปล่อยเงินกู้เพ่ือการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
อัตราดอกเบี้ยต่ าและได้รับการค้ าประกันและสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริม
การศึกษาอันจะส่งผลให้คนมีงานท าและส่งผลต่อความแข็งแรงทางเศรษฐกิจในระยะยาว  แต่
ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ท าให้คนตกงานจ านวนมากและไม่สามารถผ่อนช าระหนี้สินเพ่ือ
การศึกษาได้  
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