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แนวโน้มร้านค้าปลีกปิดตัวมากขึ้นในสหรัฐฯ 

 
“ร้านจ าหน่ายเสื้อผ้า rue 21 ประกาศแผนปิดร้านค้าปลีกในเครือทั้งสิ้น 400 แห่งทัว่สหรัฐฯ ในปี 2560” 

 
เนื้อหาสาระข่าว: กล ่มธ รกิจค้าปลีกสหร ฐฯ มีแผนปิดกิจการร้านค้าเพ่ิมขึ้นในปีนี้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น

เพราะมีปริมาณร้านค้ามากเกินความจ าเป็น อีกท ้งผู้บริโภคชาวอเมริก นย งห นไปนิยมเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน มากขึ้นในปัจจ บ น 

โดยล่าส ดเมื่อส ปดาห ที่ผ่านมา บริษ ท Bebe Stores Inc. ผู้จ าหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ส าหร บผู้หญิงชื่อด งประกาศแผนปิดกิจการร้านค้าปลีกที่เหลืออยู่ในสหร ฐฯ ท ้งหมด 170 สาขาลงเพ่ือที่จะม ่ง
จ าหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน เพียงช่องทางเดียว นอกจากนี้ บริษ ท Rue21 Inc. ผู้จ าหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายส าหร บว ยร ่นก็ได้ประกาศแผนปิดกิจการร้านจ าหน่ายปลีกท ้งสิ้น 400 สาขาจากที่มีอยู่ท ้งหมด 1,100 
สาขาท ่วสหร ฐฯ เช่นเดียวก น 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 
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Mr. Mark Cohen ผู้อ านวยการศูนย วิจ ยการค้าปลีกแห่งคณะบริหารธ รกิจมหาวิทยาล ย
โคล มเบีย ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารห้างค้าปลีกรายใหญ่หลายแห่ง เช่น บริษ ท Sear Canada Inc. กล่าว
ว่า ปัจจ บ นย งไม่มีปัจจ ยใด ๆ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มธ รกิจค้าปลีกในสหร ฐฯ จะปร บต วดีขึ้นในอนาคตอ นใกล้นี้ 

ข้อมูลสถิติบริษ ท Credit Suisse พบว่า น บต ้งแต่ต้นปีจนถึงว นที่ 6 เมษายนที่ผ่านมามีห้างค้า
ปลีกในสหร ฐฯ ปิดต วลงท ้งสิ้น 2,880 ร้าน โดยส่วนมากเป็นห้างจ าหน่ายสินค้าปลีกเครือข่ายรายใหญ่ เช่น บริษ ท 
Payless ShoeSource Inc. (สินค้ารองเท้า) และบริษ ท RadioShack Corp. (ผู้จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) เป็นต้น 
ซ่ึงสูงเป็นสองเท่าเมือ่เทียบก บช่วงเวลาเดียวก นของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามคาดว่า ปีนี้จะมีร้านค้าปลีกในสหร ฐฯ 
ปิดต วลงสูงถึง 8,600 ร้าน ซ่ึงจะมีจ านวนร้านค้าปลีกทีป่ิดต วสูงที่ส ดน บต ้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 อีกด้วย  

ซึ่ งปีนี้มีผู้ ค้าปลีกอย่างน้อย 10 รายยื่นขอพิท กษ ทร พย เ พ่ือฟ้ืนฟูกิจการ (Bankruptcy 
Protection) แล้ว เช่น บริษ ท Limited Stores Co. (สินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย) บริษ ท Hhgregg Inc. (สินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า) และ บริษ ท Gander Mountain Co. (สินค้าอ ปกรณ กีฬา) เป็นต้น โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีผู้ค้าปลีก
ท ้งสิ้น 9 รายในสหร ฐฯ ยื่นขอล้มละลาย ซึ่งคิดรวมเป็นมูลหนี้ท ้งสิ้นกว่า 50 ล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 1,850 
ล้านบาท)   

สาเหต ส าค ญของแนวโน้มการปิดต วร้านค้าปลีกด งกล่าวต้องเกิดข้ึนเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วซึ่งเป็นย ค
ร ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหร ฐฯ ผู้บริโภคชาวอเมริก นนิยมใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าอย่างส ร ่ยส ร่ายท าให้ผู้ค้าปลีกหลาย
รายเร่งที่จะเปิดร้านค้าปลีกเพ่ือรองร บกระแสความบริโภคนิยมด งกล่าวจนท าให้มีร้านค้าปลีกในระบบเศรษฐกิจ
มากเกินความจ าเป็นจนกลายเป็นภาวะฟองสบู่ 

Mr. Richard Hayne ประธานกรรมการบริหาร บริษ ท Urban Outfitters Inc. (สินค้าเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย) กล่าวว่า ผู้ค้าปลีกต่างแข่งข นก นที่จะเปิดร้านใหม่ท าให้เกิดภาวะฟองสบู่ในกล ่มธ รกิจคล้ายคลึงก บ
ภาวะฟองสบู่ในกล ่มอส งหาริมทร พย ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจสหร ฐฯ ก่อนหน้านี้ 

Mr. Manny Chirico ประธานกรรมการบริหาร บริษ ท PVH Inc. ซึ่งเป็นบริษ ทแม่ของแบรนด 
เสื้อผ้าชื่อด ง เช่น Calvin Klein และ Tommy Hilfiger กล่าวว่า จ านวนร้านค้าปลีกที่เพ่ิมมากขึ้นประกอบก บการ
หล ่งไหลเข้ามาของกล ่มธ รกิจแฟช ่นรวดเร็ว (Fast-Fashion) และร้านค้าปลีกลดราคาในตลาดท าให้การแข่งข นใน
ตลาดสูงขึ้นจนธ รกิจแทบจะไม่สามารถปร บขึ้นราคาสินค้าได้ 

ในขณะที่กล ่มผู้ค้าปลีกเร่งขยายจ านวนสาขาเพ่ิมขึ้นอยู่น ้น อิทธิพลของอินเตอร เน็ตเริ่มเข้ามามี
บทบาทส าค ญในกล ่มธ รกิจค้าปลีกมากขึ้นโดยเฉพาะกล ่มสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนื่องจากการจ าหน่ายสินค้า
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ผ่านทางออนไลน มีจ ดเด่นด้านราคาสินค้าที่ถูกกว่าซึ่งตอบโจทย ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคสินค้า
ราคาถูก  

ข้อมูลส ารวจตลาดบริษ ท eMarketer พบว่า แม้ว่าผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่
จะนิยมทดลองสวมเสื้อผ้าก่อนที่จะต ดสินใจซื้อ แต่คาดว่าสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประด บจะ
ครอบครองตลาดการค้าออนไลน และมียอดจ าหน่ายสูงส ดแซงหน้ากล ่มสินค้าอ่ืน ๆ เนื่องจากผู้บริโภคเห็นว่าการ
เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผ่านช่องทางออนไลน ท าไดค้่อนข้างสะดวกถูกท่ีท กเวลา อีกท ้ง ผู้จ าหน่ายสินค้า
บางรายย งเสนอบริการส่งฟรีและร บคืนสินค้าอีกด้วย 

ท ้งนี้ การจ าหน่ายสินค้าออนไลน ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกท าให้มีต้นท นการจ าหน่ายสูงขึ้น
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจ ดส่งสินค้า การดูแลลูกค้า และระบบเทคโนโลยีมีราคาค่อนข้างสูง ข้อมูลจาก บริษ ท 
AlixPartners LP ที่ปรึกษาทางธ รกิจรายงานว่า ส ดส่วนก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน ลดลง
จากร้อยละ 10.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9 ในปี 2560 ในทางกล บก นพบว่ายอดจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน ขยายต วเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2560 

Mr. Joel Bines ห ้นส่วนและผู้บริหารบริษ ท AlixPartners LP กล่าวว่า อินเตอร เน็ตเป็น
เครื่องมือส าค ญช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น และเป็นเครื่องมือ
ส าค ญช่วยให้ผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองราคาสินค้าก บผู้ค้าปลีกมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงในอ ตสาหกรรมค้าปลีกคร ้งนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงคร ้งแรกที่ เคยเกิดขึ้นใน
สหร ฐฯ  โดยก่อนหน้านี้กล ่มผู้ค้าปลีกเครือข่ายรายใหญ่ ได้แก่ บริษ ท Wal-Mart Stores Inc. บริษ ท Target 
Corp. บริษ ท Kmart บริษ ท Barnes & Noble Inc. และ บริษ ท Toy “R” Us Inc. ก็เคยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การท าธ รกิจค้าปลีกในตลาดสหร ฐฯ และท าลายผู้ค้าปลีกรายย่อยในตลาดจนหมดสิ้นมาแล้ว  

ท ้งนี้ จ านวนผู้บริโภคชาวอเมริก นเดินห้างสรรพสินค้าในปัจจ บ นย งลดลงมากอย่างเห็นได้ช ด
เนื่องจากผู้บริโภคร ่นใหม่มีท ศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปและคิดว่าการเดินห้างสรรพสินค้าไม่ใช่เรื่องบ นเทิงอีกต่อไป 

อย่างไรก็ตาม Mr. Bines กล่าวว่าแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของตลาดค้าปลีกในสหร ฐฯ ย งจะ
ไม่ส่งผลกระทบข ้นร้ายแรงต่อตลาดค้าปลีกในสหร ฐฯ เนื่องจากชาวอเมริก นบางกล ่มย งคงต้องการที่จะซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกอยู่บ้าง  
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อีกท ้งย งพบว่า กล ่มธ รกิจค้าปลีกสินค้าลดราคา (Off-Price Retailer) เช่น บริษ ท TJX Cos.          
ซึ่งเป็นบริษ ทแม่ของห้างจ าหน่ายสินค้าลดราคา ได้แก่ Marshalls, T.J. Maxx และ HomeGoods กล บมีแนวโน้ม
เติบโตสวนทางตลาดอีกด้วย 

ท ้งนี้ เพ่ือความอยู่รอดของธ รกิจผู้ค้าปลีกเครือข่ายรายใหญ่หลายรายในตลาดต่างต้องพิจารณา
ปร บกลย ทธ ทางการตลาด โดยห้างจ าหน่ายปลีกย กษ ใหญ่ในตลาดสหร ฐฯ อย่าง Wal-Mart ประกาศอย่างช ดเจนที่
จะแข่งข นในตลาดการค้าออนไลน ก บ Amazon.com ผู้จ าหน่ายปลีกออนไลน รายใหญ่ซึ่งเป็นผู้น าตลาดอยู่ใน
ขณะนี้ โดยบริษ ท Wal-Mart ได้เข้าซื้อกิจการค้าปลีกออนไลน รายย่อยหลายรายในตลาด เช่น Jet.com และ 
ModCloth.com เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาดการค้าออนไลน  นอกจากนี้ บริษ ท PetSmart Inc. ผู้จ าหน่ายสินค้า
ส าหร บส ตว เลี้ยงก็ได้ประกาศซื้อกิจการ Chewy.com ซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดออนไลน เช่นเดียวก น  

Mr. Jerry Storch กรรมการบริหาร บริษ ท Hudson’s Bay Co. บริษ ทแม่ของห้าง Saks Fifth 
Avenue และ ห้าง Lord & Taylor คาดว่าสถานการณ ตลาดค้าปลีกของสหร ฐฯ คงไม่มีทางกล บไปเป็นเหมือน
เมื่อก่อนแล้วและได้เตรียมพร้อมปร บต วร บมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วยแล้วเช่นก น 

บทวิเคราะห์:  

จากปัจจ ยด้านล กษณะการใช้ชีวิตในปัจจ บ นของชาวอเมริก นที่ค่อนข้างเร่งรีบท าให้ผู้บริโภคชาว
อเมริก นม กจะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน มากขึ้นเนื่องจากเป็นช่องทางที่ค่อนข้างง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
อีกท ้งย งท าได้ท กที่ท กเวลา ซึ่งท าให้สหร ฐฯ ถือได้ว่าเป็นตลาดการค้าออนไลน ที่ใหญ่ที่ส ดของโลก จากการส ารวจ
ของกระทรวงพาณิชย สหร ฐฯ (The U.S. Commerce Department) ล่าส ดพบว่ามูลค่าตลาดการจ าหน่ายสินค้า
ปลีกผ่านช่องทางออนไลน ในสหร ฐฯ มีขนาดท ้งสิ้นกว่า 4 แสนล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ  14.8 ล้านล้านบาท) 
ในปี 2559 ซึ่งขยายต วเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15.5 จากปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการขยายต วสูงที่ส ดในรอบ 3 ปี อีกท ้งย ง
พบว่ามูลค่าจ าหน่ายสินค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน ย งมีส ดส่วนในตลาดค้าปลีกในสหร ฐฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 
7.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี 2559 อีกด้วย  

กล ่มสินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประด บมีส ดส่วนในตลาดสินค้าออนไลน สูงที่ส ดเป็น
มูลค่ากว่า 9 หมื่นล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท) ในปี 2559 โดยกล ่มผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายและเครื่องประด บที่ส าค ญในตลาดสหร ฐฯ คือกล ่มประชากร Millennials ซึ่งมีจ านวนประชากรสูง
ที่ส ดในปัจจ บ นประมาณ 80 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 25 ของประชากรท ้งหมด โดยประชากรกล ่มด งกล่าวมี
อ านาจในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น อีกท ้ง ย งมีพฤติกรรมการบริโภคที่ม กจะเลือกซื้อสินค้าแฟช ่นและเครื่องแต่งกายที่
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มีราคาไม่แพงมากน กและม กจะเปลี่ยนบ่อยคร ้งท าให้สินค้ากล ่มแบรนด แฟช ่นรวดเร็ว (Fast Fashion) เช่น H&M, 
Zara, Uniqlo, Topshop และ Zara เป็นต้น ได้ร บความนิยมและมีการขยายต วเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงระยะ 10 ปีที่
ผ่านมาในตลาดสหร ฐฯ  

นอกจากนี้ย งพบว่า ผู้บริโภคกล ่ม Millennials ใช้จ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าแฟช ่นและเครื่องแต่งกาย
เฉลี่ยเป็นมูลค่าท ้งสิ้น 900 ดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 3.3 หมื่นบาท) ต่อปี ซึ่งสูงกว่ากล ่มผู้บริโภค Baby Boomer 
ซึ่งมีขนาดประชากรมากเป็นอ นด บสองในสหร ฐฯ ถึงร้อยละ 65 อีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม ปัจจ ยด้านราคาสินค้าเป็นปัจจ ยที่ค่อนข้างส าค ญและมีอิทธิพลต่อการต ดสินใจซื้อ
สินค้าแฟช ่นและเครื่องประด บในตลาดสหร ฐฯ เนื่องจากผู้บริโภคเน้นบริโภคสินค้าราคาไม่แพงท าให้ผู้ผลิตไทย
เสียเปรียบผู้ส่งออกหล กที่ครองตลาดสหร ฐฯ ในปัจจ บ น ได้แก่ จีน เวียดนาม และอินเดีย เนื่องจากประเทศเหล่านี้
มีต้นท นการผลิตต่ ากว่าโดยเฉพาะค่าแรงงานที่ย งอยู่ในระด บต่ าเมื่อเทียบก บค่าแรงงานฝีมือของไทย ท าให้ไทยมี
ส ดส่วนตลาดในสหร ฐฯ คิดเป็นมูลค่าเพียง 1 พ นล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท) หรือร้อยละ 1 
ของมูลค่าน าเข้าสินค้าท ้งหมดของสหร ฐฯ ที่มปีระมาณ 1 แสนล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ  3.7 ล้านล้านบาท)  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  

แนวโน้มกล ่มธ รกิจผู้ค้าปลีกในตลาดสหร ฐฯ เริ่มประสบปัญหายอดจ าหน่ายลดลงจนต้อง
พิจารณาปิดกิจการสาขาที่ไม่ท าก าไรลงหลายแห่งน บเป็นส ญญาณเตือนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของล กษณะ
ตลาดผู้บริโภคในสหร ฐฯ ที่เข้าสู่ย คดิจิตอลเน้นการค้าออนไลน มากขึ้น ด งน ้น ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกไทยที่ท า
ธ รกิจก บผู้ประกอบการค้าปลีกในสหร ฐฯ โดยเฉพาะกล ่มสินค้าแฟช ่นและเครื่องประด บจึงควรที่จะเพ่ิมความ
ระม ดระว งในการท าการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะบริษ ทที่อยู่ในกล ่มเสี่ยงที่อาจจะประสบปัญหาทางธ รกิจถึงข ้น
ล้มละลายหรือเลิกกิจการในปีนี้ ได้แก่ บริษ ท Sear Holding, บริษ ท DGSE Companies Inc., บริษ ท Appliance 
Recycling Centers of America Inc., บริษ ทThe BonTon Stores Inc., บริษ ท Bebe Stores Inc., บริษ ท 
Destination XL Group Inc., บริษ ท Perfumania Holdings Inc., บริษ ท Fenix Parts Inc. Tailored Brands Inc. 
และ บริษ ท Sears Hometown and Outlet Stores Inc.   

ท ้งนี้ การที่ผู้ประกอบการไทยจะแข่งข นในตลาดสหร ฐฯ ที่ผู้บริโภคเน้นบริโภคสินค้าแฟช ่น
รวดเร็ว (Fast Fashion) ที่เน้นสินค้าราคาถูกอาจจะท าได้ค่อนข้างล าบากเนื่องจากผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบ
ประเทศคู่แข่งอ่ืน ๆ ที่มีต้นท นค่าแรงงานถูกกว่า ด งน ้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรที่จะปร บต วพ ฒนาสินค้าไปสู่กล ่ม
สินค้าตลาดบนเกรดพรีเมี่ยม โดยเน้นการสร้างแบรนด  ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี นว ตกรรม และการออกแบบ 
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ให้ตรงก บความต้องการของกล ่มผู้บริโภคเป้าหมายทดแทน โดยอาจจะมีการผสมผสานเรื่องการอน ร กษ ธรรมชาติ 
(Conservation) หรือการพ ฒนาอย่างย ่งยืน (Sustainability) เช่น การใช้เส้นใยธรรมชาติ สีย้อมธรรมชาติ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคชาวอเมริก นเริ่มให้ความส าค ญเข้ามาเป็นจ ดขายร่วมด้วย 

นอกจากนี้ ย งควรที่พิจารณาวางแผนกลย ทธ ปร บต วเพ่ือเสาะหาตลาดศ กยภาพใหม่เพ่ือทดแทน
กล ่มตลาดเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล ่มประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กล ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น 

******************************************************** 

ทีม่า: หน งสือพิมพ  Wall Street Journal 
เรื่อง: “Brick-and-Mortar Stores are Shuttering at a Record Pace” 

โดย: Suzanne Kapner  
จ ดท าโดย: นายพงษ ระพี ซื่อส ตย บ ญ 

สคต. ไมอามี / ว นที่ 26 เมษายน 2560 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/

