
1 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถปุระสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจ
เท่านั้น โดยส านกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึน้จากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไป
ใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

 www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126                     

       

 

 

 

ห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบหนักกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในสหรัฐฯ 

 

  เนื้อหาสาระข่าว  ขนบธรรมเนียมในการช็อปปิ้งซื้อของในห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ อาจถึงจุดจบ
ในอนาคตอันใกล้ Mr. Greg Portell ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการค้าปลีก บริษัท A.T. Kearney กล่าวว่า อนาคตของ
ห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ ถูกก าหนดไว้แล้ว ปัจจุบันเมื่อห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ ปิดตัวลง ไม่ได้ส่งผลกระทบกับ
ผู้บริโภคสหรัฐฯ แต่อย่างใด แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเมื่อห้างสรรพสินค้าปิดกิจการคือพนักงาน ซึ่งในปี 2560 นี้ 
พนักงานห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบหนักกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา 

  กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ระหว่างปี 2544 ถึงปี 2559 การจ้างงานของ
ห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ ลดลงถึงร้อยละ 46 ซึ่งปรับตัวลดลงมากกว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในสหรัฐฯ 
เช่น การจ้างงานเหมืองถ่านหินปรับตัวลดลงร้อยละ 32 และการจ้างงานของโรงงานผลิตสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง  
ร้อยละ 25 

ข่าวเด่นประจ าสปัดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
 (Weekly News from USA) 
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  พนักงานห้างสรรพสินค้าร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เมื่อเทียบกับร้อยละ 47 ของแรงงานใน
อุตสาหกรรมทั้งหมด ชนกลุ่มน้อย ผู้สูงอายุ และเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะหางานท าในห้างสรรพสินค้าและ
ห้างลดราคามากว่าที่อ่ืน โดยพนักงานห้างสรรพสินค้าร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น เทียบกับร้อยละ 3 ของ
งานโดยรวม    Ms. Amanda Nicholson ศาสตราจารย์ด้านการค้าปลีก มหาวิทยาลัย Syracuse University 
กล่าวว่า ส าหรับเยาวชนการท างานในห้างสรรพสินค้าเป็นวิธีเรียนรู้การท างานและวิธีการจัดการกับลูกค้า 

  บริษัท Fung Global Retail & Technology กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 
ห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ ประกาศปิดสาขามากกว่า 3,300 สาขา ซึ่งเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อ
ปี 2559  Mr. Portell กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในปี 2560 นี้ จะมีจ านวนห้างสรรพสินค้าปิดกิจการมากที่สุดหลังจากยุค
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

  ห้างสรรพสินค้าในสหรัฐฯ ต่างประสบปัญหาด้านการเงิน เช่น Macy’s, JCPenny, Kohls, 
Dillards และ Nordstrom โดยห้างเหล่านี้ประสบปัญหายอดจ าหน่ายลดลงและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเนื่องจาก
ผู้บริโภคสหรัฐฯ หันไปซื้อสินค้าทางอ่ืนแทน 

  คู่แข่งของห้างสรรพสินค้าก็คือ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์อย่าง Amazon ที่มียอด
จ าหน่ายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ห้างยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart และ Target ลงทุนปรับปรุงและระบบ
จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์มากกว่าการปรับปรุงและขยายจ านวนสาขาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

  รัฐบาลสหรัฐฯ รายงานว่า ประชากรสหรัฐฯ ใช้จ่ายเงินเพื่อเลือกซื้อสินค้ามากกว่าปีผ่านๆ มา 
ในทางกลับกัน ร้านค้าปลีกสหรัฐฯ พบว่าร้านค้าที่เพ่ิงเริ่มกิจการอย่างน้อยหนึ่งปีก าลังประสบปัญหายอดจ าหน่าย
ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และร้านค้าท่ีมีสาขา (chain store) ต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด 

  ร้านเสื้อผ้ายี่ห้อดัง Abercrombie & Fitch ประกาศเม่ืออาทิตย์ที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ ต้องการ
ขายบริษัทฯ และก าลังมองหาผู้ซื้อและนักลงทุน ส่วนห้าง Sear และ Kmart ได้แจ้งกับนักลงทุนของบริษัทว่า
บริษัทฯ อาจไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สะสมตั้งแต่ปี 2553 มากถึง 10,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมูลค่าหุ้นที่ปรับตัวลดลงต่ าสุด 

  Mr. Marshall Cohen นักวิเคราะห์ บริษัท NPD Group กล่าวว่า ร้านค้าเครือข่ายในสหรัฐฯ 
บางร้านมีความล้าสมัยไปแล้ว และก าลังอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูง 

  บทวิเคราะห์  ปัจจุบันการจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ช่วยเพิ่มความง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการ
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จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน ผลส ารวจพบว่าผู้บริโภคสหรัฐฯ ร้อยละ 51 เลือกที่จะซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ 
โดยผู้บริโภคท่ีนิยมซื้อสินค้าทางออนไลน์ ได้แก่ Millennials ร้อยละ 67 Gen X ร้อยละ 56 Baby Boomers 
ร้อยละ 41 ผู้สูงอายุร้อยละ 28  Millennials และ Gen X ใช้เวลาในการชอปปิ้งออนไลน์ 6 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ 
Baby Boomers ใช้เวลาในการชอปปิ้งออนไลน์ 4 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และผู้สูงอายุใช้เวลาในการชอปปิ้งออนไลน์ 
2.5 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ สินค้าที่นิยมเลือกซื้อทางออนไลน์ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส าอางค์ หนังสือ ภาพยนต์ เพลง และดอกไม้ เป็นต้น 

  ปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในการเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ ได้แก่ ราคาสินค้า ราคา
ค่าขนส่งสินค้า ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า และสินค้าลดราคา นอกจากนี้ ผู้บริโภคท่ีเลือกซ้ือสินค้าทางออนไลน์
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก การแนะน าของคนใกล้ตัว สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดีย อีกด้วย 

  ในปี 2559 บริษัทจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ Amazon ครองตลาดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์
ในสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 43 และร้อยละ 53 ของการเพ่ิมข้ึนของยอดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ 
Amazon ยังมีแผนที่จะจ าหน่ายสินค้า Grocery ทางออนไลน์ (จัดส่งถึงบ้าน) อีกด้วย ท าให้ห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกอ่ืนๆ ในสหรัฐฯ ต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือการลงทุนในระบบออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร ท าให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกที่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องทยอยปิดสาขาและประกาศปิดกิจการไป 

  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ท าให้ห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าปลีกสหรัฐฯ ประสบปัญหายอดจ าหน่ายลดลงจนต้องท าการปิดจ านวนสาขา คาดว่าอาจส่งผลการทบต่อ
ปริมาณน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ท าการค้ากับ
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงของห้างฯ และร้านค้า
ปลีกไปด้วย ในขณะเดียวกันช่องทางการขายสินค้าออนไลน์จะขยายตัวมากข้ึน ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาระบบ
การขายสินค้าออนไลน์และระบบการค้าในสหรัฐฯ เช่น การประกันสินค้า การคืนสินค้า เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายผ่านออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจพัฒนาสินค้าเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเพ่ือ
จ าหน่ายให้กับร้านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะ (Specialty Store) เป็นต้น 

ที่มา: CNN.com 
เรื่อง: “Department stores have lost more jobs than coal mines” 

โดย: Chris Isidore  
จัดท าโดย: นายพีรภัทร ภัทรประสิทธิ์ 
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