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ชาวอเมริกนักว่าร้อยละ 70 นิยมซื้อสนิค้าที่ท าในสหรัฐฯ จากร้านค้าในท้องถิ่นมากขึ้น 

 

เนื้อหาสาระข่าว: ผู้บริโภคในท กว นนี้ม กจะมีหลายเหต ผลที่ในการเลือกซื้อสินค้า ต ้งแต่การเลือก
ซื้อสินค้าจากแบรนด ไปจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและความร กชาติ จากการเปิดเผยของ Cox Business Consumer 
2019 เกี่ยวก บตลาดของธ รกิจขนาดย่อมพบว่า ร้อยละ 70 ของชาวอเมริก นซื้อสินค้าที่ผลิตในสหร ฐฯ โดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการสน บสน นธ รกิจขนาดย่อม โดยส่วนใหญ่ยืนย นว่าจะใช้จ่ายในร้านที่ขายสินค้าที่ผลิตในสหร ฐฯ เท่าน ้น 
ท าให้ธ รกิจท้องถิ่นในช มชนเล็ก ๆ หลายแห่งเน้นจ ดขายในเรื่องนี้ โดยใชเ้ป็นวิธีดึงลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้น ท ้งนีบ้รรดา

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา 
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ธ รกิจขนาดย่อมในปัจจ บ นต้องแข่งข นก บธ รกิจท้องถิ่นก นเอง กิจการระด บชาติและกิจการระด บนานาชาติที่ขาย
ของท ้งในร้านและบนโลกออนไลน ด้วย ด งน ้นท ศนคติของผู้บริโภคก าล งมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แสดงให้ส งคมร บรู้
ด้วยการใช้จ่ายของพวกเขา งานวิจ ยด งกล่าวชี้ให้เห็นถึงเหต ผลที่ผู้บริโภคนิยมจ บจ่ายก บร้านเล็ก ๆ อาทิ ความ
พอใจส่วนบ คคล บริการทีด่ี และความผูกพ นก นยาวนาน เป็นต้น 

แนวโน้มของผู้บริโภคในปี 2019 

ผู้บริโภคมีแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มน่าสนใจเป็น
พิเศษคือ การมีจิตส านึกทางส งคมของบรรดาน กช๊อปเหล่านี้ รวมถึงการแสดงท่าทีที่ช ดเจนว่าเทคโนโลยีควรมี
บทบาทอย่างไรในการจ บจ่ายของพวกเขา  

กระแสผู้บริโภค – ผู้บริโภคต้องการสน บสน นธ รกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นของพวกเขา แต่แรง
สน บสน นด งกล่าวก็มาพร้อม ๆ ก บส ญญาณอย่างอื่นแฝงอยู่ด้วย เพราะนอกจากผู้บริโภคร้อยละ 70 ที่สน บสน น
ร้านขายสินค้าอเมริก นแล้ว ผู้บริโภคในจ านวนเท่าก นย งบอกอีกว่า จะใช้จ่ายมากขึ้นในร้านที่ส่งเสริมสิ่งที่เป็น
ประโยชน ต่อส งคมและสิ่งแวดล้อม และมีกว่าครึ่งหนึ่งที่จะหย ดให้การสน บสน นใด ๆ ต่อกิจการที่มีแนวคิดด้าน
ส งคมและสิ่งแวดล้อมต่างไปจากตน ซึ่งย งครอบคล มไปถึงการจ้างงานด้วย มีถึงร้อยละ 72 ที่ตอบว่าการยึดหล ก
ความแตกต่างและเป็นหนึ่งเดียวก น (Diversity & Inclusion) ในการบริหารงานบ คคลของกิจการเป็นปัจจ ยหนึ่งใน
การต ดสินใจเลือกให้การสน บสน น นอกเหนือจากเรื่องทางส งคมแล้ว เรื่องเทคโนโลยีเป็นปัจจ ยที่ส าค ญกว่าแต่ก่อน
ส าหร บผู้บริโภคที่ใช้บริการของกิจการขนาดย่อมด้วย 

เทคโนโลยีและกิจการขนาดย่อม – ในขณะที่การค้าแบบไร้พน กงานเก็บเงินดูเหมาะก บร้านของ 
Amazon แต่ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นน ้นในร้านขนาดเล็ก มีถึงร้อยละ 77 ที่ย งต้องการพูดค ยก บคนจริง ๆ 
ตอนจ่ายค่าสินค้า แต่ก็มีร้อยละ 23 ที่ต้องการระบบไร้พน กงานเก็บเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอาย  18-29 ปี และ
นอกจากการพูดค ยก นในร้านแล้ว ผู้บริโภคย งอยากให้มีโอกาสพูดค ยก นได้ในโลกออนไลน ด้วย ผู้บริโภคร้อยละ 40 
เสนอว่าร้านเล็ก ๆ ควรมีช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถพูดค ยด้วยได้ผ่านสื่อส งคมออนไลน ด้วย 

การสนับสนุนจากภาครัฐฯ – ในสหร ฐฯ มีกิจการขนาดย่อมถึงกว่า 30 ล้านแห่งซึ่งจ้างงานอยู่
หลายสิบล้านต าแหน่งงาน ผู้บริโภคจึงอยากให้ภาคร ฐให้การส่งเสริมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้กิจการขนาดย่อมเติบโตได้ ซึ่ง
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ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเหล่านี้ต่างบอกว่าตนก็ได้ช่วยสน บสน นให้กิจการเหล่านี้เติบโตอยู่แล้ว ซึ่งร ฐบาลควรมี
บทบาทในเรื่องนี้ด้วย โดยร้อยละ 69 เห็นว่าภาคร ฐควรท ามากกว่าเดิมเพื่อให้กิจการขนาดย่อมเติบโตขึ้น 

การวิจ ยผ่านระบบออนไลน แบบส ่มประจ าปีคร ้งนี้ มีกล ่มต วอย่างเป็นชาวอเมริก น 1,036 คน 
จากการส ารวจความเห็นในช่วงเดือนเมษายน 2562 ด้วยว ตถ ประสงค เพื่อศึกษาแนวโน้มของผู้บริโภคและกิจการ
ขนาดย่อม 

บทวิเคราะห์: โดยสร ปผู้บริโภคชาวอเมริก นเริ่มมีกระแสชาตินิยมเกิดขึ้น และมีความใส่ใจก บ
สภาวะแวดล้อมมากขึ้น ส่วนในประเด็นเรื่องการเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่ยึดหล กในการบริหารงานบ คคล
แบบแตกต่างแต่ร่วมเป็นหนึ่ง (Diversity & Inclusion) น ้น ถือเป็นเทรนด ในการบริหารองค กรที่ก าล งอยู่ในกระแส
หล กในปี 2562 น้ี อ่านแล้วรู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง เพราะเท่าที่ทราบมาแม้แต่บริษ ทในระด บที่ขึ้นบนบอร ดของ Forbes 
1000 เอง ย งพบว่ามีถึงร้อยละ 75 ที่ได้ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด งกล่าว แต่ในร้อยละ 70 ของ
บริษ ทเหล่าน ้น ที่เชื่อว่าบริษ ทตนประสบผลส าเร็จในนโยบายด งกล่าวแล้ว กล บมีเพียงร้อยละ 11 เท่าน ้นที่เข้าใจว่า 
Diversity หมายถึงอะไรจริง ประเด็นนี้ยากที่ผู้บริโภคจะเข้าใจพอจะใช้เป็นเกณฑ ในการเลือกซื้อสินค้าได้จริง 

ส่วนการที่ผู้บริโภคอยากส่งเสริมผู้ประกอบการในกิจการขนาดย่อมน ้น เหต หนึ่งก็น่าจะมาจาก
เพราะกิจการขนาดย่อมน ้น ถือเป็นประชากรนิติบ คคลส่วนใหญ่ในสหร ฐฯ ในขณะนี้และจากการส ารวจของ US 
Census Bureau พบว่ากิจการขนาดย่อมส่วนใหญ่ในสหร ฐฯ ย งเป็นกิจการแบบไร้ลูกจ้างซึ่งมีจ านวนถึงประมาณ 25 
ล้านกิจการท ่วประเทศแต่เทียบเป็นส ดส่วนแล้ว มีมากถึงร้อยละ 76.2 ของจ านวนกิจการท ้งหมดในสหร ฐฯ ซึ่งกิจการ
เหล่านี้อาจมีท ้งที่เป็นรายได้หล กและรายได้เสริมของเจ้าของกิจการก็ได้ มีอยู่ในท กภาคธ รกิจของสหร ฐฯ และในบาง
ประเภทธ รกิจ ก็แทบจะมีแต่ผู้ประกอบการประเภทนี้เท่าน ้นเลย อาทิ ธ รกิจให้เช่าอส งหาริมทร พย  ซึ่งมีถึง 1.1 ล้าน
กิจการแต่มีส ดส่วนถึงร้อยละ 90.2 ของจ านวนกิจการในธ รกิจนี้  

กระแสชาตินิยมก็เชื่อว่ามีแรงข บมาจากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะสหร ฐฯ และจีน และย งคงต้องคอยจ บตาดูก นต่อไปว่าจะขยายวงออกมากลายเป็นความเกลียดช งในหมู่
ประชาชนด้วยหรือไม่หากย งคงยืดเยื้อยาวนานออกไปอีก 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ไม่ว่าชนชาติใดในโลกนี้ เมื่อประเทศชาติเกิดวิกฤติขึ้น ประชาชนที่ร ก
ชาติรู้ส านึกบ ญค ณแผ่นดินท กคน ย่อมจะหวงแหนและสาม คคีก น ร่วมก นต่อสู้ปัดเป่าภ ยให้หมดสิ้นไปท ้งสิ้น 
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สหร ฐฯ เป็นประเทศที่ให้ส าค ญก บประเด็นนี้อย่างมาก ทหารผ่านศึกที่แม้จะไปรบนอกประเทศ ไม่ได้ปกป้อง
บ้านเมืองตนเองเหมือนประเทศอื่น ๆ แต่ก็ได้ร บความร ก เทิดทูนและห่วงใยจากคนท ้งส งคม ก่อนใครจะมาเป็น
ประชากรของสหร ฐฯ ก็ต้องปฏิญาณว่าจะจงร กภ กดีต่อชาติ ปกป้องกฎหมายและร ฐธรรมนูญ และจะแบกอาว ธไป
รบ จะท างานให้กองท พ และท าท กอย่างส ดก าล งเพื่อปกป้องชาติ น่าจะเป็นส านึกที่มน ษย ท กคนท กชาติท กสีผิว
และท กศาสนามีก นอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว 

ระยะนี้สงครามการค้าเกิดค กร ่นขึ้น ส านึกความเป็นชาตินิยมก็ย่อมจะร นแรงขึ้น และอาจส่งผล
กระทบในการเลือกซื้อสินค้าบ้าง ซึ่งก็หว งว่าคงไม่กระทบอะไรก บสินค้าไทยมากน ก เพราะคงมีเป้าเน้นหนี สินค้า
จากจีนก นเป็นหล ก ในประเด็นนี้เพียงต้องร บทราบไว้เท่าน ้น ส าหร บประเด็นเรื่องความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมถือได้ว่า
เป็นโอกาสส าหร บสินค้าที่เป็นมิตรก บสิ่งแวดล้อมอย่างเปิดเผยอยู่แล้ว อาทิ เสปรย สูตรน้ า เครื่องส าอางไร้สารเคมี  
และสินค้าใหม่ ๆ ที่ใช้เพื่อร กษาสิ่งแวดล้อมด้วย อาทิ หลอดที่ท าจากกระดาษ กล่องบรรจ อาหารที่ท าจากกระดาษ 
ขวดแก้ว ถ งกระดาษ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ ที่ในข่าวนี้ไม่ได้พูดถึงย งมีสินค้าเพื่อส ขภาพ อาหารออร แกนิคที่ก าล งมี
กระแสที่แรงมากขึ้น ๆ  

ผู้ประกอบการไทยในกล ่มสินค้าเหล่านี้จึงควรพิจารณาเจาะเข้าสู่ตลาดสหร ฐฯ โดยเฉพาะสินค้า
อาหารที่หลาย ๆ อย่างของไทยขายได้ดี หากเห็นว่าสหร ฐฯ คือตลาดเป้าหมายแล้วควรหาทางเตรียมความพร้อมให้
สามารถส่งไปขายสหร ฐฯ ได้ท นที อาทิ เรียนรู้ถึงการจ ดท าป้ายติดสินค้าอย่างถูกต้องและการขอ USFDA ไม่ควร
จะรีรอ มีผู้ส่งออกหลายรายที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะน าเสนอ เพราะย งไม่ผ่าน FDA ผู้ประกอบการสหร ฐฯ แม้จะ
ต้องการสินค้ามาก แต่เลือกที่จะเสาะหารายอื่นที่ผ่านการอน ม ติแล้วต่อไปแทน จึงต้องเสียโอกาสไปอย่างน่า
เสียดาย 
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