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พฤติกรรมผูบริโภคอเมริกันเปล่ียนแปลงทำยอดคาปลีกชะลอตัว 

 
เนื้อหาสาระขาว: เม่ือวันอังคารท่ี 15 มิถุนายน 2564 ทางการสหรัฐฯ รายงานยอดคาปลีกเดือน

พฤษภาคมปรับตัวลดลงเล็กนอยเนื่องจากผูบริโภคชาวอเมริกันเริ่มหันไปเลือกซื้อสินคาบริการโดยเฉพาะการ
รับประทานอาหารนอกบานมากขึ ้น ภายหลังจากท่ีภาครัฐเริ ่มผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาด
ภายในประเทศ อีกทั้ง ภาวะระดับราคาสินคาในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันเปนผลกระทบมาจากปญหาในระบบ
หวงโซอุปทานเองก็ยังมีสวนทำใหชาวอเมริกันชะลอการเลือกซ้ือสินคาลงดวย  

ขอมูลรายงานยอดคาปลีกสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ 
ระบุวา ผูบริโภคชาวอเมริกันลดการใชจายเพ่ือซ้ือสินคาลงรอยละ 1.3 เทียบกับเดือนท่ีแลว โดยกลุมสินคาท่ีมียอด
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การบริโภคลดลง ไดแก ยานยนต เฟอรนิเจอร อิเล็กทรอนิกส อุปกรณกอสรางและตกแตงบาน เปนตน ซ่ึงเปนท่ีนา
สังเกตวา สินคาสวนใหญเปนสินคาที่เคยมีอัตราการขยายตัวสูงในชวงที่เกิดภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
ในชวงท่ีผานมา 

ในขณะท่ีปจจัยดานการผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดในสหรัฐฯ ทำใหผูบริโภคใน
ตลาดหันไปเลือกซื้อสินคาบริการมากขึ้น เชน การบริการรานอาหาร คลับ และบาร เปนตน โดยอุตสาหกรรม
บริการรานอาหารในสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนราวรอยละ 1.8 ในชวงเดือนท่ีผานมา อยางไรก็ตาม มูลคา
การใชจายดังกลาวไมไดมีผลตอยอดรวมการคาปลีกสหรัฐฯ เนื่องจากจะไมถูกนำไปคำนวนรวมกับยอดดังกลาว 

รายงานดังกลาวยังพบวา ผูบริโภคชาวอเมริกันหันไปเลือกซื้อสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมเพิ่มมาก
ขึ้นดวยหลังจากที่ชะลอการเลือกซื้อสินคากลุมนี้ในชวงการแพรระบาด ในขณะท่ียอดจำหนายสินคาปลีกผาน
ชองทางออนไลนเริ่มสงสัญญาณชะลอตัวลงซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริโภคชาวอเมริกันเริ่มกลับไปเลือกซื้อสินคาผาน
ชองทางหนารานท่ีสามารถเลือกและทดลองคุณภาพสินคาจริงไดมากข้ึน 

นอกจากนี้ ภาวะการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคสวนหนึ่งยังมาจากกำลัง
การซ้ือในกลุมผูบริโภคท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการใหเงินชวยเหลือภาครัฐซ่ึงดำเนินการในชวงตนปท่ีผานมา
เริ่มลดลง นอกจากนี้ ภาวะการขาดแคลนสินคาและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินคาในตลาดอันเปนผลมาจาก
การแพรระบาดก็มีสวนสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ดวย อยางไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบยอดการคาปลีกสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคมที่ผานกับชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมายังถือวาปรับตัวดีข้ึน
คิดเปนอัตราการขยายตัวรอยละ 28  

รายงานขอมูลสำรวจการใชจายชาวอเมริกันในตลาดโดย Earnest Research พบวา ชาวอเมริกัน
ใชจายเงินผานบัตรเครดิตและบัตรเงินสดเพื่อการบริการสันทนาการเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงเดือน
พฤษภาคมที่ผานมา โดยยอดใชจายสำหรับการพนันคาสิโนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17 ยอดใชจายสำหรับการ
ทองเที่ยวทีมปารคและสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9 และการใชจายสำหรับการบริการสถาน
ออกกำลังกายขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 ตามลำดับ  

โดยรวมมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงที่ผานมามีสวนชวยสงเสริมให
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 6.4 ในชวงไตรมาสแรกของปนี้ โดยนักเศรษฐศาสตรคาดวาการใชจาย
ภาคประชาชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องจะชวยผลักดันใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปนี้ อีกท้ัง 
ปจจัยดานความมั่งคั่งของผูบริโภคชาวอเมริกันบางสวนท่ีมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นในชวงระหวางการแพรระบาด 
รวมถึงการขยายตัวของการจางงานในตลาดในขณะนี้ นาจะมีสวนชวยสงเสริมใหผูบริโภคชาวอเมริกันมีกำลังการใช
จายมากขึ้นดวย นอกจากนี้ มาตรการการควบคุมการแพรระบาดที่เริ่มผอนปรนมากขึ้นและจำนวนชาวอเมริกันท่ี
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ไดรับวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้นยังทำใหชาวอเมริกันกลาที่จะเดินทางออกจากบานและใชจายเพื่อซื้อสินคามากขึ้นและ 
ทำใหตลาดคาปลีกขยายตัวดวย 

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในชวงที่ผานมายังทำไดไมเตม็ท่ี
มากนัก เนื่องจากหลายอุตสาหกรรมในตลาดยังคงประสบปญหาในการดึงดูดใหแรงงานในอุตสาหกรรมตัดสินใจ
กลับเขาสูตลาดแรงงาน เพราะแรงงานบางสวนท่ียังคงไดสวัสดิการและรับเงินชดเชยจากทางภาครัฐอยู 

ในสวนของภาคการผลิตภายในประเทศของสหรัฐฯ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial 
Production) สหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 หากคิดเฉพาะการผลิตสินคาในกลุม
อุปโภคบริโภค วัสดุและอุปกรณทางธุรกิจมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นราวรอยละ 1.0 ในขณะที่อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนตยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร ทำใหไมสามารถผลิตรถยนตได
ตามที่กำหนดสงผลทำใหยอดจำหนายรถยนตในตลาดปรับตัวลดลงเล็กนอยในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา โดย
ผูประกอบการในตลาดตางเรงการผลิตสินคามากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นใน
ขณะนี้  

นอกจากนี้ การจำหนายปลีกสินคาเฟอรนิเจอรในตลาดก็เริ่มมีแนวโนมที่จะชะลอลงหลังจากท่ี
ขยายตัวเพิ ่มขึ ้นสูงในชวงระหวางการแพรระบาด โดย Ms. Danielle Sandusky เจาของบริษัท Modern 
Bungalow ผูจำหนายสินคาเฟอรนิเจอรคาดวา การคาปลีกสินคาเฟอรนิเจอรจะชะลอตัวลงโดยสวนหนึ่งเปน
ผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนสินคา เนื่องจากปญหาการขนสงและหวงโซอุปทานในตลาด ทำใหการขนสง
สินคาไดรับผลกระทบ รวมถึงปจจัยดานแนวโนมราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสินคาเฟอรนิเจอรที่ เชน ไม โฟม ไม
อัด และพลาสติก เปนตน ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นในปจจุบันก็มีสวนทำใหสินคามีราคาปรับตัวสูงขึ้น และทำใหผูบริโภค
ชะลอการเลือกซ้ือลง  

บทวิเคราะห: แนวโนมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ท่ีเริ่มดีข้ึน ทำใหรัฐบาลทองถ่ินเริ่ม
มีนโนบายควบคุมการแพรระบาดท่ีผอนปรน สงผลทำใหวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในประเทศเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ 
โดยในชวงท่ีผานมามาตรการปองกันการแพรระบาดไดจำกัดการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ซึ ่งเปนที ่นิยมในกลุ มชาวอเมริกัน เชน การออกไปรับประทานอาหาร การเดินทาง การชม
ภาพยนตรและคอนเสิรต และการทำกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ดังนั้น เมื่อภาครัฐมีนโยบายที่ผอนปรนชาว
อเมริกันจึงหันไปเลือกใชจายเงินเพื ่อเลือกซื้อการบริการเหลานั้นมากขึ้น ซึ่งแนวโนมพฤติกรรมผู บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงดังกลาวนาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมรานอาหารไทยในสหรัฐฯ ที่มีจำนวนมากและกระจายตัวอยู
เกือบทุกรัฐในสหรัฐฯ ทำใหมียอดจำหนายขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่ปกติแลวชาวอเมริกันมักจะ
เดินทางทองเที่ยวและพักผอน จึงจะทำใหเกิดการขยายตัวมากขึ้น และสงผลใหเกิดความตองการบริโภคสินคา
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วัตถุดิบในการปรุงอาหารไทยมากขึ้นตามไปดวย เชน ขาวหอมมะลิ เสนกวยเตี๋ยว ซอสปรุงรส กะทิกระปอง 
เครื่องแกง และสมุนไพรตาง ๆ เปนตน  

อยางไรก็ตาม แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ภายหลังจากการแพรระบาดอยาง
รวดเร็ว ประกอบกับปญหาดานการขาดแคลนสินคาเนื่องจากประเทศผูผลิตหลายแหงยังคงประสบปญหาดานการ
แพรระบาดไมสามารถผลิตสินคาเพื่อสงออกไดเต็มศักยภาพ รวมถึงผลกระทบจากการแพรระบาดในระบบหวงโซ
อุปทานท่ีทำใหราคาคาขนสงสินคาในตลาดปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางนอย  2 – 3 เทาตัวเริ่มสงผลกระทบตอระดับราคา
สินคาในตลาดทำใหปรับตัวสูงขึ ้นจนทำใหเริ ่มมีสัญญาณของการเกิดภาวะเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ ในเดือน
พฤษภาคมที่ผานมาปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ระดับรอยละ 5 ซึ่งถือเปนระดับอัตราเงินเฟอที่สูงที่สุดของสหรัฐฯ 
นับตั้งแตชวงวิกฤตเศรษฐกิจในป 2551  

โดยปจจัยดานการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ อยางรวดเร็วอาจจะกดดนัให
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจประกาศปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดกอนกำหนดเพ่ือควบคุมอัตราเงินเฟอ
ท่ีสูงเกินระดับเปาหมาย (โดยท่ัวไปอัตราเงินเฟอเปาหมายมักจะรักษาระดับไวท่ีอัตรารอยละ 2) จากเดิมท่ีมีแผนจะ
ไมปรับเพิ่มขึ้นภายในปนี้ โดยลาสุดเมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติประกาศปรับเพ่ิม
อัตราดอกเบี้ยอางอิงในตลาดจากเดิมระดับรอยละ 0 – 0.25 เปนรอยละ 0.6 ซึ่งในระยะสั้นมาตรการดังกลาว
อาจจะสงผลทำใหผูประกอบการในตลาดชะลอการตัดสินในลงทุนขยายกิจการ และสงผลกระทบใหผูบริโภคใน
ตลาดชะลอการใชจายเพื่อบริโภคสินคาและบริการลงตามไปดวย อีกทั้งยังอาจจะสงผลกระทบตอความตองการ
นำเขาสินคาและบริการในอนาคตดวย ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาและบริการของไทยในภาพรวมท่ี
สหรัฐฯ เปนประเทศคูคาหลักได 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ภาวะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบริการในสหรัฐฯ สงผลดีตอ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมรานอาหารไทยในสหรัฐฯ ที่ไดรับผลกระทบมาตั้งแตชวงที่เกิดการแพรระบาด ทำให
มีแนวโนมขยายตัวและมีความตองการใชวัตถุดิบการปรุงอาหารไทยในอุตสาหกรรมมากข้ึน  

อยางไรก็ดี ปญหาคาระวางเรือขนสงสินคาท่ีพุงสูงข้ึนจากเดิมถึง 3-4 เทา ปญหาตูคอนเทนเนอร
ไมเพียงพอ ตนทุนสินคาของผูสงออกท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะการณนำเขา
สินคาในปจจุบันเปนอยางมาก และสงผลใหผูซื้อชะลอการซื้อสินคาจากประเทศไทยได การเรงแกปญหาดังกลาว
จะชวยใหสินคาไทยสามารถเขาตลาดไดในราคาที่แขงขันได โดยเฉพาะกลุมวัตถุดิบอาหารที่กำลังจะไดรับผลตอบ
รับท่ีดีจากผูบริโภคในตลาด  

                    ปจจุบันตนทุนวัตถุดิบการผลิตสินคารวมถึงตนทุนดานพลังงานและการขนสงสินคาในตลาดลวน
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทบตอราคาจำหนายสินคาและสัดสวนกำไรสำหรับผูประกอบการ ดังนั้น ผูประกอบการ
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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หลายรายจึงหันไปพิจารณาตัดลดตนทุนการผลิตเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาด อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะ
ความตองการบริโภคสินคาของผูบริโภคในสหรัฐฯ ที่แมปจจัยดานราคาจะมีอิทธิพลสำคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
แตผู บริโภคก็ยังใหความสำคัญกับปจจัยดานคุณภาพและความสม่ำเสมอของสินคาเปนสำคัญดวย ดังนั้น 
ผูประกอบการไทยท่ีกำลังทำตลาดหรือสนใจทำตลาดสงออกสินคาไปสหรัฐฯ จึงควรใหความสำคัญกับรักษาราคา
และคุณภาพสินคาใหเหมาะสมเพ่ือใหสามารถรักษาสัดสวนตลาดสงออกไดอยางยั่งยืน 

แนวโนมการขยายตลาดดังกลาวยังถือเปนจังหวะที่ดีในการเรงประชาสัมพันธสินคาอาหารจาก
ไทย รานอาหารไทยและตราสัญลักษณ Thai Select ใหเปนท่ีรูจักมากข้ึนในกลุมผูบริโภคในตลาดดวย อีกท้ัง การ
จัดดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธสินคาอาหารไทยในลักษณะ In-Store Promotion รวมกับผูประกอบการในพ้ืนท่ี
อยางตอเนื่องในชวงดังกลาวยังนาจะมีสวนชวยใหสามารถขยายตลาดสินคาอาหารและการใหบริการอาหารของ
ไทยไดในอนาคต 

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

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal  
เรื่อง: “Retail Sales Dropped 1.3% in May as Pandemic Shopping Habits Shifted” 

โดย: Sarah Chaney Cambon 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 16 มิถุนายน 2564 
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