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สินคาท่ีชาวอเมริกันนิยมเลือกซ้ือหลังการแพรระบาด 

 
เนื้อหาสาระขาว: แนวโนมการแจกจายวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส COVID – 19 อยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับปจจัยดานภูมิอากาศท่ีอบอุนขึ้นในสหรัฐฯ สงผลทำใหผูบริโภคชาวอเมริกันเริ่มกลับมาใชชีวิตและ
ดำเนินกิจกรรมนอกบาน เชน การเดินทางทองเท่ียว การออกไปเลือกซ้ือสินคา และการทำกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ 
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มากขึ้น โดยแนวโนมดังกลาวมีสวนทำใหชาวอเมริกันเริ่มใหความสำคัญกับการแตงกายและเลือกซื้อสินคาเสื้อผา
เครื่องนุงหมรวมถึงสินคาอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึนดวย 

ขอมูลรายงานตลาดโดยกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ (U.S. Department of Commerce) ระบุวา 
ยอดจำหนายสินคาปลีกสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.8 โดยมีปจจัยสนับสนุนมาจาก
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่งจะอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 1.9 ลานลานดอลลารสหรัฐไปเม่ือ
ชวงกลางเดือนมีนาคมที่ผานมา โดย Mr. Jamie Dimon ตำแหนงประธานกรรมการบริหารธนาคาร JPMorgan 
Chase กลาววา เงินงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจท่ีไดรับอนุมัติและแจกจายใหกับประชาชนเมื่อเดือนท่ีแลวมีสวน
สำคัญกระตุนใหชาวอเมริกันเริ่มใชจายมากข้ึน และจะชวยสงเสริมการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในอนาคตดวย 

ท้ังนี้ จากขอมูลการสำรวจตลาดคาปลีกพบวา ในชวงเดือนมีนาคม 2564 ผูบริโภคชาวอเมริกันมี
แนวโนมนิยมเลือกซื้อสินคาอุปกรณกีฬาและอุปกรณเดินปา (ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 23.5) และสินคาเสื้อผา
เครื่องนุงหม(ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.3) เพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา นอกจากนี้ Mr. Marshal Cohen 
ตำแหนงหัวหนานักวิเคราะหบริษัท NPD Group ยังระวา สินคาท่ีมีชาวอเมริกันนิยมบริโภคและมียอดจำหนาย
ปลีกขยายตัวเพ่ิมข้ึนในขณะนี้ยังมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตอเนื่องในอนาคตดวยโดยเฉพาะกลุมสินคาดังตอไปนี้  

1. สินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมผูหญิง จากขอมูลรายงานวิจัยตลาดโดยบริษัท Refinitiv และบริษัท 
StyleSage พบวา กลุมสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมสตรี เชน กระโปรง ชุดยาว และจัมพสูท (Jumpsuits) มียอด
จำหนายขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราสูงในชวงสัปดาหที่ผานมาโดยเฉพาะกระโปรง จากการสำรวจยอดจำหนายปลีก
สนิคากระโปรงตามรานคาปลีกรายใหญในสหรัฐฯ พบวา มีอัตราจำหนายหมด (Sold-Out Rate) ขยายตัวเพ่ิมจาก
รอยละ 11 ในเดือนกุมภาพันธ 2564 เปนรอยละ 21 ในเดือนมีนาคม 2564 โดยสวนหนึ่งมาจากปจจัยดานการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล รวมถึงแนวโนมลักษณะการใชชีวิตของชาวอเมริกันที่เริ่มผอนคลายมากขึ้น ทำใหชาว
อเมริกันตองการเลือกซ้ือเสื้อผาใหมสำหรับสวมใสเพ่ือพบปะสังสรรคและทำกิจกรรมตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

2. สินคากางเกงยีนส ยอดจำหนายสินคากางเกงยีนสมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกับกลุม
สินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมประเภทอื่น โดยบริษัท Levi Strauss & Co. ผูผลิตและจำหนายสินคากางเกงยีนสราย
ใหญในสหรัฐฯ คาดวา ยอดจำหนายสินคากางเกงยีนสและเสื้อยืดจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงในชวงครึ่งปแรกปนี้หลังจาก
ท่ีหดตัวลงในชวงระหวางการแพรระบาด ท้ังนี้ Mr. Chip Bergh ตำแหนงประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ระบุวา 
ยอดจำหนายสินคากางเกงยีนสในตลาดมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นในปนี้ โดยเฉพาะในกลุมประชากรวัยรุนและ 
Generation Z ท่ีปจจุบันนิยมเลือกซื้อกางเกงยีนสแบบหลวมขนาดใหญมากขึ้น ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
บริษัท American Eagle Outfitter ท่ีคาดวา ยอดจำหนายปลีกสินคาเสื้อผาเครื่องแตงกายมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน
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ในปนีจ้ากปจจัยการการขยายตัวของการใชจายผูบริโภคในตลาดท่ีปจจุบันเริ่มกลับไปซ้ือสินคาตามรานคาปลีกและ
หางสรรพสินคามากข้ึน 

3. สินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล มาตรการการจำกัดการแพรระบาดในสหรัฐฯ หลายพ้ืนท่ีเริ่มผอน
คลายรานอาหารสามารถเปดใหบริการไดมากขึ้น ทำใหชาวอเมริกันในตลาดมีแนวโนมที่จะพบปะสังสรรคและ
เฉลิมฉลองมากข้ึน จากขอมูลโดย NielsenIQ พบวา ในชวง 4  สัปดาหระหวางเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายนท่ี
ผานมายอดจำหนายสินคาเครื่องดื่มแชมเปญในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 103 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันในปที่ผานมา โดย Dizly ผูจำหนายสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานชองทางออนไลนไดรายงานสัดสวน
ยอดจำหนายสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบอัดลมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.6 ของยอดจำหนายสินคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมดในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ป 2563 เปนรอยละ 8.4 ในชวงเวลาเดียวกันของปนี้ 
อีกทั้งยังเปนที่นาสังเกตวา ผูบริโภคชาวอเมริกันในปจจุบันนิยมเลือกดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลระดับต่ำ 
เชน ไวน แชมเปญ เบียร และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลประเภทอัดลม (Hard Seltzers) มากกวาพวกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลสูง (Hard Liquors) เชน วิสก้ี และบรั่นดี เปนตน 

4. สินคารองเทา ในชวงระหวางที่มีการดำเนินมาตรการเวนระยะหางทางสังคมผูบริโภคชาว
อเมริกันบางสวนมีพฤติกรรมชะลอการซื้อสินคารองเทาลง เนื่องจากไมมีความจำเปนตองใชงานมากนัก ทั้งนี้ เม่ือ
สถานการณการแพรระบาดเริ่มดีข้ึนจนเกือบสามารถใชชีวิตไดตามปกติ ทำใหผูบริโภคเริ่มตองการท่ีจะหาซ้ือสินคา
รองเทาเพื่อใชในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลรายงานโดย StyleSage พบวา ยอดจำหนายปลีกสินคา
รองเทาในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ รอยละ 22 ในเดือนมีนาคมป 2564 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา นอกจากนี้
ยังพบวา กลุมสินคารองเทาที่มียอดจำหนายสูงสวนใหญเปนกลุมรองเทาที่สวมใสสบายหรือรองเทากีฬามากกวา
รองเทาสำหรับใสทำงานหรือออกงาน  

5. สินคาดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลผูชาย ภายหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสกลุมผูบริโภคชาว
อเมริกันเพศชายหันไปไวหนวดเครา เนื่องจากปจจัยดานความสะดวกสบายในชวงระหวางที่ตองทำงานที่บาน 
(Work From Home) มีแนวโนมที่จะกลับมาโกนหนวดเครามากขึ้น เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและเพื่อหนาที่การ
งานเมื่อตองพบปะผูคนภายนอก จากขอมูลรายงานโดย Refinitiv และ StyleSage พบวาในชวงระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 2564 ยอดจำหนายสินคาสำหรับโกนหนวดเคราในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงจนสินคา
บางรายการเริ่มขาดตลาด  

6. สินคาชุดวายน้ำ การปดภาคเรียนชวงฤดูใบไมผลิ (Spring Break) และสภาพภูมิอากาศใน
สหรัฐฯ ท่ีเริ่มอุนข้ึนทำใหผูบริโภคชาวอเมริกันเริ่มหันไปเลือกซ้ือสินคาชุดวายน้ำสำหรับสวมใสระหวางการพักผอน
หรือทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัท Summersalt ผูจำหนายสินคาชุดวายน้ำออนไลนรายงานวา ยอดจำหนาย
สินคาชุดวายน้ำในเดือนเมษายน 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 850 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา 
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อีกทั้ง Ms. Lori Coulter ตำแหนงประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ยังกลาววา ผูบริโภคชาวอเมริกันในปจจุบัน
สนใจเลือกซ้ือสินคาชุดวายน้ำสีสันสดใสและมีลูกเลนทำใหรูสึกสนุกสนานในระหวางสวมใส 

บทวิเคราะห: สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสหรัฐฯ เริ่มดีขึ้นจาก
การเรงแจกจายวัคซีนปองกันของสหรัฐฯ ปจจุบันมีชาวอเมริกันผูไดรับวัคซีนแลวราวรอยละ 40.3 ของประชากร
ทั้งหมดโดยมีผูที่ไดรับวัคซีนครบจำนวนโดสแลวรอยละ 26.0 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ประธานาธิบดีสหรฐัฯ 
คาดวา ชาวอเมริกันจะสามารถเริ่มดำเนินชีวิตไดตามปกติอยางเร็วที่สุดภายในตนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ 
นอกจากนี้ การแจกจายเงินชวยเหลือตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงเดือนมีนาคมที่ผาน
มามีสวนชวยใหระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอยางเห็นไดชัดทั้งตลาดการจางงานและการใช
จายภาคประชาชน โดยพบวาสภาวะการวางงานในสหรัฐฯ เริ่มกลับเขาสูในระดับใกลเคียงกับชวงกอนการแพร
ระบาด อีกท้ัง ชาวอเมริกันยังมีความเชื่อม่ันตอระบบเศรษฐกิจในอนาคตมากข้ึน ทำใหผูบริโภคชาวอเมริกันกลาท่ี
จะจับจายใชสอยเพื่อซื้อสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งนาจะสงผลทำให
บรรยากาศการคาการลงทุนในภูมิภาคกลับมาคึกคักอีกครั้งในชวงครึ่งปหลังปนี้  

ท้ังนี้ จากแนวโนมการดำเนินชีวิตท่ีเริ่มเปนปกติมากข้ึนในสหรัฐฯ ในปจจุบันผูบริโภคชาวอเมริกัน
เริ่มสงสัญญาณความตองการบริโภคสินคาในกลุมสินคาอุปโภคบริโภค เชน อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผาเครื่องนุงหม 
รองเทา เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เพ่ิมมากข้ึนและนาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนไปจนกระท่ังป 2565 รวมถึงกลุมสินคา
เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยวที่นาจะเริ ่มกลับมามาฟนตัวในชวงครึ่งปหลังนี้ดวย 
นอกจากนี้ จากปจจัยการขยายตัวของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากปจจัยดานอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดท่ีคอนขางต่ำยังนาจะสงผลทำใหกลุมสินคาอุปกรณกอสรางและตกแตงบานและสินคาเฟอรนิเจอร
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องในปนี้ดวย 

ปจจัยดังกลาวนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสงออกไปยังสหรัฐฯ 
ที่ปจจุบันยังคงดำเนินมาตรการตอบโตทางการคากับจีนซึ่งเปนประเทศแหลงนำเขาที่สำคัญเปนอันดับหนึ่ง ทำให
สหรัฐฯ ตองแสวงหาแหลงนำเขาสินคาจากประเทศผูผลิตรายอ่ืนรวมถึงไทยดวย โดยกลุมสินคาสงออกไทยท่ีไดรับ
อานิสงคในปที่แลวและนาจะมีโอกาสขยายตลาดสงออกไปยังสหรัฐฯ ตอเนื่องในปนี้ ไดแก สินคาอาหารและ
เครื่องดื่ม สินคาเครื่องใชไฟฟา สินคาเฟอรนิเจอร สินคาของใชในบาน และสินคาของใชสวนบุคล เปนหลัก ในสวน
ของกลุมสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหม สินคารองเทา และสินคาเครื่องประดับ แมวาจะไดรับอานิสงคจากการดำเนิน
นโยบายตอบโตทางการคาจีนของสหรัฐฯ แตดวยปจจัยดานการสิ้นสุดอายุของโครงการใหสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (Generalized System of Preference หรือ GSP) และปจจัยดานตนทุนการผลิตสินคาไทยที่คอนขาง
สูงเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงรายอ่ืนจึงอาจจะทำใหสินคาไทยแขงขันในตลาดไดคอนขางลำบาก 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ปจจุบันเปนท่ีคอนขางแนชัดแลววาพฤติกรรมและความตองการ
บริโภคสินคาและบริการของผูบริโภคชาวอเมริกันนั้นคอนขางเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากภาวะการแพรระบาด 
ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรติดตามและศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภคชาวอเมริกันเพ่ือนำไปปรับใช
ในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อทำตลาด โดยพฤติกรรมผูบริโภคชาวอเมริกันที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด เชน ความนิยมบริโภคสินคาผานชองทางออนไลน ความนิยมสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมที่สวมใส
สบาย และความนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ีใหประโยชนดานการผอนคลาย เปนตน  

ทั้งนี้ ผลกระทบจากปจจัยตางๆ ที่สงผลใหตนทุนของสินคาไทยสูงขึ้น ไดแก การสิ้นอายุของ
โครงการ GSP ราคาคาขนสงในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ ้น และแนวโนมตนทุนการผลิตสินคาที่สูงขึ ้น จึงสงผล
กระทบตอความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดสหรัฐฯ ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะให
ความสำคัญในการควบคุมระดับตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับประเทศคูแขงในตลาดไดโดย
อาจจะพิจารณานำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใชในการผลิตหรือการเลือกใชวัตถุดิบการผลิตทดแทนเพื่อให
แขงขันไดในตลาด นอกจากนี้ การพัฒนาสินคาบรรจุภัณฑที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดยังนาจะสามารถชวยลดพื้นท่ี
ขนสงและคาขนสงสินคาไดดวย  

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

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC  
เรื่อง: “The Post-Pandemic Spending Spree Has Begun. Here are 6 Things Americans are Buying” 

โดย: Melissa Repko และ Lauren Thomas 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 21 เมษายน 2564 
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