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ผู$บริโภคชาวอเมริกันมีกำลังซ้ือขยายตัว 

 
เนื้อหาสาระขAาว: ผู 9บริโภคชาวอเมริกันมีกำลังความต9องการบริโภคสินค9าขยายตัวตQอเนื่อง

โดยเฉพาะในชQวงเทศกาลปลายป\น้ี แม9วQาขณะน้ีแนวโน9มอัตราเงินเฟaอในตลาดสหรัฐฯ จะมีแนวโน9มปรับตัวเพ่ิม
สูงข้ึนก็ตาม ท้ังน้ี ผู9ประกอบการในตลาดสQวนใหญQคาดวQาผลประกอบการโดยรวมในป\น้ีจะฟijนตัวดีข้ึน 

โดยเม ื ่อว ันอ ังคารที ่ผ Qานมากระทรวงพาณิชย kสหร ัฐฯ (United States Department of 
Commerce) รายงานตัวเลขยอดจำหนQายสินค9าผQานชQองทางร9านค9าปลีกทั่วไป ชQองทางออนไลนk และร9านอาหาร
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ในสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปรับปyจจัยด9านฤดูกาล (Seasonally Adjusted) พบวQา ขยายตัวเพิ่มขึ้นร9อย
ละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผQานมา อีกทั้ง ยังมีแนวโน9มขยายตัวตQอเนื่องไปจนกระทั่งถึงสิ้นป\น้ี แม9วQาจะมีปyจจัยลบ
ในตลาดท่ีสQงผลกระทบหลายปyจจัยท้ังการแพรQระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาในสหรัฐฯ ซ่ึงสหรัฐฯ มีแนวโน9มจำนวนผู9
ติดเชื้อขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รวมถึงปyจจัยด9านอัตราเงินเฟaอในสหรัฐฯ เองที่กำลังมีแนวโน9มปรับตัวเพิ่มขึ้นซ่ึง
สร9างความกังวลในกลุQมผู9ประกอบการในตลาดก็ตาม 

บริษัท JP Morgan ผู9ประกอบการด9านการเงินรายใหญQในสหรัฐฯ ได9รายงานข9อมูลแนวโน9มการ
ใช9จQายเงินของชาวอเมริกันเป�นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานกระทรวงพาณิชยkสหรัฐฯ โดยคาดวQา ผู9บริโภคชาว
สหรัฐฯ จะมีแนวโน9มใช9จQายเงินมากขึ้นในชQวงเทศกาลปลายป\น้ี และจะสQงผลให9เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
อีกทั้ง ยังได9ประกาศปรับเพิ่มประมาณอัตราการขยายตัวด9านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4 ป\ 2564 จากเดิมท่ี
พยากรณkไว9ท่ีร9อยละ 4 เป�นร9อยละ 5 ด9วย  

ยอดจำหนQายปลีกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผQานมา สQวนมากเป�นยอดจำหนQายผQานชQองทาง
ออนไลนk โดยกลุQมสินค9าที่มียอดจำหนQายขยายตัวสูง ได9แกQ สินค9าเครื่องใช9ไฟฟaา สินค9าอุปกรณkอิเล็กทรอนิกสk 
รวมถึงสินค9าอุปโภคบริโภค  

นอกจากนี ้ ผู 9ประกอบการค9าปลีกรายใหญQในตลาด เชQน บริษัท Walmart Inc. และบริษัท 
Home Depot Inc. ตQางคาดวQายอดจำหนQายของบริษัทในชQวงเทศกาลปลายป\จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปyจจัยกำลัง
ความต9องการบริโภคของชาวอเมริกันท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนด9วย 

 Mr. Gus Faucher ตำแหนQงหัวหน9านักเศรษฐศาสตรk บริษัท PNC Financial Services Group 
กลQาววQา แม9วQาผู9บริโภคในตลาดจะคQอนข9างกังวลกับสถานการณkด9านอัตราเงินเฟaอในตลาด แตQความเป�นจริงแล9ว
อัตราเงินเฟaอในตลาดสหรัฐฯ ขณะน้ียังถือวQาอยูQในเกณฑkที่ดี อีกทั้ง ปyจจัยด9านเงินเหลือเก็บของผู9บริโภคชาว
อเมริกันจากชQวงที่เกิดการแพรQระบาดและไมQสามารถใช9จQายเพื่อซื้อสินค9าและบริการได9ตามปกติที่มีมากถึงราว 2 
ล9านล9านดอลลารkสหรัฐนQาจะมีสQวนสำคัญสนับสนุนการขยายตัวของยอดค9าปลีกในชQวงปลายป\น้ีด9วย  

อยQางไรก็ตาม ปyจจัยด9านความต9องการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ระบบการขนสQงและหQวงโซQ
อุปทานในตลาดโลกยังคงสQงผลกระทบตQอภาวะการขาดแคลนสินค9า ทำให9ราคาสินค9าปรับตัวสูงขึ้นมากและอาจจะ
สQงผลกระทบตQอแนวโน9มการค9าปลีกโดยรวมได9 อีกทั้ง ปyจจัยด9านอัตราเงินเฟaอที่ปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับราคา
สินค9าที่แพงขึ้นอาจจะสQงผลกระทบให9ผู9บริโภคกลุQมที่มีรายได9น9อยตัดสินใจชะลอการบริโภคได9ด9วย แม9วQาปyจจุบัน
สถานการณkด9านการขนสQงในตลาดจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นก็ตาม แตQก็ยังคงไมQสามารถปรับเพิ่มกำลังได9ทันตามแนวโน9ม
ความต9องการของผู9บริโภคท่ีขยายตัวในปyจจุบันได9 



 
 

 
 

3 

Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข-อมูลต3าง ๆ ที่ปรากฎเป?นข-อมูลที่ได-จากแหล3งข-อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร3ข-อมูลเป?นไปเพื่อวัตถุประสงคQในการให-ข-อมูล
แก3ผู-สนใจเท3านั้น โดยสำนกั งานส3งเสริมการค-าในต3างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม3รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำข-อมูลนีไ้ปใช-ไม3ว3าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

Mr. Faucher ยังกลQาววQา หากปyจจัยด9านการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟaอในตลาดยังคงรักษา
ตัวในระดับสูงตQอเนื่องในระยะยาวอาจจะสQงผลกระทบตQอกำลังการซื้อของผู9บริโภคในตลาดทำให9ลดลง ผู9บริโภคมี
แนวโน9มจะชะลอการซื้อลงซึ่งอาจจะสQงผลกระทบตQอยอดจำหนQายสินค9าได9 อยQางไรก็ตาม หากผู9ประกอบการ
สามารถบริหารจัดการการจัดการระบบหQวงโซQอุปทานของกิจการได9อยQางมีประสิทธิภาพก็นQาจะชQวยให9สามารถ
สร9างจุดแข็งและชQวยเพ่ิมยอดจำหนQายของกิจการได9มากข้ึน 

ข9อมูลจากบริษัท Panjiva ผู9วิจัยด9านระบบหQวงโซQอุปทานกลQาววQา ผู 9ประกอบการในตลาด
บางสQวนได9ปรับตัวเพื่อรับกับแนวโน9มปyญหาด9านระบบหQวงโซQอุปทาน โดยมีคำสั่งซื ้อสินค9าเร็วขึ้นราว 2 – 3 
สัปดาหkจากชQวงปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงปyญหาด9านระบบขนสQงและหQวงโซQอุปทานในตลาดที่อาจจะทำให9ได9รับสินค9า
ลQาช9าทำให9มั่นใจวQาจะมีสินค9าเพียงพอสำหรับจำหนQายในชQวงเทศกาลปลายป\ สQงผลให9ปริมาณการนำเข9าสินค9าของ
สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2564 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนสูงถึงร9อยละ 20.5 เม่ือเทียบกับชQวงเดียวกันในป\ท่ีผQานมา 

นอกจากนี้ ปyจจัยด9านปyญหาในระบบการขนสQงและหQวงโซQอุปทานในตลาดยังมีสQวนสQงเสริมให9
ยอดจำหนQายสินค9าผQานชQองทางออนไลนkขยายตัวสูงขึ้นด9วย เนื่องจากผู9บริโภคบางสQวนตัดสินใจสั่งซื้อสินค9า
ลQวงหน9าผQานชQองทางออนไลนkเพื่อเลี่ยงปyญหาการได9รับสินค9าลQาช9า อยQางไรก็ตามคาดวQา เมื่อใกล9ถึงชQวงเทศกาล
ปลายป\ผู9บริโภคในตลาดนQาจะหันไปเลือกซื้อสินค9าผQานร9านค9ามากขึ้น เพื่อให9มั่นใจวQาจะได9รับสินค9าทันสำหรับชQวง
เทศกาล 

อยQางไรก็ตาม ปyจจัยด9านการขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรมก็มีสQวนทำให9ราคาสินค9า
ปรับตัวสูงขึ ้น เนื ่องจากผู 9ประกอบการตQางต9องพยายามหาทางปรับตัวเพื ่อรองรับความต9องการที ่ขยายตัว
โดยเฉพาะในกลุQมธุรกิจบริการร9านอาหารในสหรัฐฯ ที่ตQางกำลังประสบปyญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
อยQางหนัก ซึ่งสQงผลกระทบให9ไมQสามารถให9บริการได9เต็มท่ี อีกทั้ง ปyจจัยด9านราคาต9นทุนวัตถุดิบอาหารที่ปรับตัว
สูงขึ้นประกอบกับแนวโน9มการเพิ่มจำนวนของผู9ติดเชื้อในสหรัฐฯ เป�นผลให9ยอดจำหนQายปลีกในกลุQมธุรกิจบริการ
ร9านอาหารในชQวงระหวQางเดือนกันยายนและตุลาคมท่ีผQานมาขยายตัวได9ไมQเต็มศักยภาพอีกด9วย 

บทวิเคราะหP: การค9าปลีกภายในประเทศเป�นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
โดยในชQวงไตรมาที่ 2 ป\ 2563 หลังจากที่เกิดการแพรQระบาดของเชื้อไวรัสการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได9รับ
ผลกระทบอยQางหนักชะลอตัวลงกวQาร9อยละ 30 เนื่องจากผู9ประกอบการและบริโภคตQางเกิดความกังวลและลดการ
ใช9จQายเงินเพื่อซื้อสินค9าและบริการ เพื่อประเมินสถานการณkและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดประกอบกับ
มาตรการการควบคุมการแพรQระบาดของรัฐบาลท9องถ่ิน ซึ่งเป�นอุปสรรคสำคัญสำหรับการใช9จQายภาคประชาชน 
ทำให9ผู9บริโภคชาวอเมริกันบางสQวนมีเงินเก็บเหลือเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งเมื่อสหรัฐฯ เริ่มฉีดวัคซีนให9กับประชาชน
มากขึ้นในชQวงต9นป\ 2564 สถานการณkด9านการแพรQระบาดเริ่มดีขึ้นชาวอเมริกันเริ่มสามารถใช9ชีวิตได9ใกล9เคียงกับ
ปกติ ทำให9มีความต9องการบริโภคสินค9าและบริการเพื่อทดแทนชQวงที่ต9องปฏิบัติตนตามมาตรการปaองกันการแพรQ
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ระบาดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศผู9ผลิตในเอเชียยังคงได9รับผลกระทบไมQสามารถผลิตและสQงออกสินค9าได9ตามปกติ 
ประกอบกับปyญหาด9านเรือและตู9ขนสQงสินค9าขาดแคลนจนเกิดผลกระทบลูกโซQเป�นวงกว9าง 

หากพิจารณาจากมูลคQาการนำเข9าพบวQา ในชQวงระหวQางเดือนมกราคม - กันยายน 2564 สหรัฐฯ 
มีความต9องการนำเข9าสินค9าเพิ่มขึ้นคิดเป�นร9อยละ 22.27 เมื่อเทียบกับชQวงเวลาเดียวกันกับป\ที่ผQานมา และคิดเป�น
ร9อยละ 10.20 เมื่อเทียบกับชQวงเวลาเดียวกันในป\ 2562 กQอนที่จะเกิดการแพรQระบาด แม9วQาจีนจะยังคงเป�น
ประเทศผู9สQงออกรายใหญQที่สุดของสหรัฐฯ แตQก็มีสัดสQวนการสQงออกขยายตัวต่ำกวQาการอัตราการขยายตัวเฉล่ีย
โดยรวมของสหรัฐฯ เนื่องจากจีนยังไมQสามารถขยายการผลิตสินค9าได9เต็มศักยภาพจากภาวะการแพรQระบาด 
ประกอบกับภาวการณkขนสQงที่ยังประสบปyญหาในตลาด รวมถึงนโยบายการกีดกันทางการค9าจากจีนของสหรัฐฯ 
เองด9วย ซึ่งสQงผลทำให9ผู9ประกอบการในตลาดโดยเฉพาะกลุQมสินค9าไลฟสไตลk เชQน เสื้อผ9า ของแตQงบ9าน และ
เฟอรkนิเจอรk ซึ่งในอดีตนำเข9าจากจีนเป�นหลักต9องแสวงหาแหลQงนำเข9าแหลQงใหมQทดแทนและเป�นอานิสงคkทำให9
มูลคQาการสQงออกสินค9ากลุQมดังกลQาวของไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึนในชQวงดังกลQาวด9วย 

อีกทั้ง แนวโน9มความต9องการบริโภคของผู9บริโภคชาวเมริกันที่มีแนวโน9มขยายตัวเพิ่มขึ้นในชQวง
เทศกาลปลายป\นี้ยังเป�นโอกาสสำหรับผู9ประกอบการไทยในกลุQมสินค9าของขวัญของชำรQวย ของแตQงบ9านตาม
เทศกาล เครื่องใช9ไฟฟaาภายในบ9าน อุปกรณkอิเล็กทรอนิกสkขนาดเล็ก รวมถึงกลุQมสินค9าอาหารและเครื่องดื่มในการ
ขยายตลาดสQงออกเพื่อรองรับกำลังความต9องการผู9บริโภคในตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวQานQาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน
ตQอเนื่องไปจนกระทั่งต9นป\ 2565 ตามแนวโน9มของนโยบายการเป�ดประเทศของสหรัฐฯ ท่ีทำให9การใช9ชีวิตของชาว
อเมริกันเริ่มกลับเข9าสูQภาวะปกติตามลำดับ โดยเฉพาะกลุQมผู9ประกอบการร9านอาหารไทยในพื้นที่ซึ่งคาดวQานQาจะมี
ยอดจำหนQายเพิ่มขึ้นมากในชQวงเทศกาลปลายป\ และเป�นโอกาสในการเพิ่มมูลคQาการสQงออกกลุQมสินค9าวัตถุดิบการ
ปรุงอาหารไทยด9วย  

ข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ: ผู9ประกอบการไทยในกลุQมสินค9าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข9องควรปรับตัว
และใช9โอกาสจากการขยายตัวด9านอุปสงคkในกลุQมผู9บริโภคชาวอเมริกันในตลาด เพื่อเพิ่มสQวนแบQงตลาดในภูมิภาค 
โดยให9ความสำคัญกับการควบคุมและบริหารการผลิตให9มีปริมาณสินค9าสม่ำเสมอถือเป�นกุญแจสำคัญสำหรับตลาด
สหรัฐฯ ในปyจจุบัน นอกจากนี้ หากผู9ประกอบการไทยสามารถบริหารการจัดสQงสินค9าให9ตรงตามกรอบระยะเวลาท่ี
กำหนดรวมถึงการควบคุมต9นทุนการผลิตและการขนสQงให9เกิดประสิทธิภาพก็จะชQวยให9สามารถเพิ่มสQวนแบQงใน
ตลาดได9  

นอกจากนี้ ปyจจัยด9านความเคยชินของกลุQมผู9บริโภคในตลาดผู9บริโภคชาวอเมริกันที่หันไปเลือก
บริโภคสินค9าผQานชQองทางออนไลนkเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแตQชQวงที่เกิดการแพรQระบาดในชQวงต9นป\ 2563 ยังนQาจะคงอยูQ
ตQอเนื่องแม9วQาสถานการณkด9านการแพรQระบาดในสหรัฐฯ จะเริ่มดีขึ้นแล9วก็ตาม ดังนั้น ผู9ประกอบการไทยท่ีสนใจทำ
ตลาดสQงออกสินค9าไปยังสหรัฐฯ จึงควรพิจารณาเลือกใช9ชQองทางการค9าแบบออฟไลนkควบคูQกับชQองทางการค9า
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ออนไลนkเพื่อชQวยรQนระยะเวลาในการเจรจาการค9าและกQอให9เกิดประสิทธิภาพในการขยายตลาดสQงออกไทยสูงสุด
ในอนาคต 

อยQางไรก็ดี จากการขยายตัวด9านชQองทางการค9าแบบออนไลนk สQงผลให9ผู9ประกอบการในหลาย
ประเทศหันมาลงทุนเชQา warehouse เพื ่อจัดสQงสินค9าและกระจายสินค9าให9แกQผู 9บริโภคได9โดยตรง ดังน้ัน
ผู9ประกอบการไทยในกลุQมสินค9าของขวัญของชำรQวย ของแตQงบ9านตามเทศกาล เครื่องใช9ไฟฟaาภายในบ9าน อุปกรณk
อิเล็กทรอนิกสkขนาดเล็ก รวมถึงกลุQมสินค9าอาหารและเครื่องดื่มควรรวมตัวกันจัดตั้งศูนยkกระจายสินค9าดังกลQาว 
เพ่ือรองรับการค9าในรูปแบบใหมQซ่ึงกำลังขยายตัวเป�นอยQางมากในภูมิภาคน้ี 

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

ท่ีมา: หนังสือพิมพk The Wall Street Journal  
เร่ือง: “Retail Sales Rose by 1.7% in October Despite High Inflation”” 

โดย: Gabriel T. Rubin 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 


