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คาดการณตลาดการคาและการบริโภคสหรัฐฯ ในป 2022  
      คาดการณวาในป 2022 สถานการณเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม จะทวีอิทธิพลตอการใชจายและการเลือกซื้อสินคาของ

ผูบริโภคในสหรัฐฯ มากขึ้น 

สถานการณเศรษฐกิจมีอิทธิพลแตกตางกันในแตละกลุมอายุและสถานที่อยูอาศัย มีรายงานวาผูบริโภคกลุม Gen Z เปนกลุมที่มี

ความรูสึกตอสถานะทางการเงินในป 2022 ในแงดีมากที่สุด รองลงมาคือกลุม Millennials, Gen X, และ Baby Boomers คนอเมริกันที่อยู

อาศัยบนฝงตะวันตกมีมุมมองที่ดีตอเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือ คนที่อยูทางตอนใต ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกตอนกลาง 

อยางไรก็ดี คนอเมริกันสวนใหญมีแนวโนมที่จะสรางหนี้สินนอยลง มุงอดออมและลงทุนมากขึ้น หนึ่งในมาตรการปรับลดคาใชจายคือการลด

การรับประทานอาหารนอกบาน เพ่ิมการทำอาหารรับประทานเองบอยครั้งขึ้น    

      การเมือง สังคม และ สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหา Climate Change ความเสมอภาคในสังคม ความรับผิดชอบตอสังคม การปฏิบัติตอ

แรงงาน (สิทธิมนุษยชน คาจางแรงงานที่ยุติธรรม) และกฎหมาย/กฎระเบียบตางๆ ของภาครัฐที่บริหารจัดการเรื่องเหลานี้ จะไดรับความสนใจ

จากผูบริโภคมากข้ึน รวมถึงการใหความสนใจกับสินคาที่มุงเนนความย่ังยืน (Sustainability) โดยเฉพาะกลุม Gen Z ซึ่งจากการสำรวจพบวา 

Sustainability เปนเงื่อนไขสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินคา มากกวาลักษณะ/ราคาสินคา ทัศนคติที่ใหความสำคัญตอ Sustainability ของคน

อเมริกันจะเห็นไดชัดเจนที่สุดในสินคาแฟชั่น และการเติบโตของการคาปลีกการขายสินคาแฟชั่นมือสอง/ธุรกิจใหเชาสินคาแฟชั่น เชน บริษัท

The RealReal, Poshmark, Depop และ Rent the Runway เปนตน 

       วิกฤต COVID-19 ยังคงดำเนินตอไปและจะเปนเงื่อนไขสำคัญตอพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการคาดังนี้ 

- จ ะ ส ง ผ ล

กระทบทางลบตอสถานะทางการเงินของผูบริโภคสวนใหญ จากการสูญเสียรายไดจากธุรกิจ การจางงาน และ   เงินชวยเหลือกระตุน

เศรษฐกิจจากภาครัฐบาลที่ไมมีใหอีกตอไป  

- เป น ป จ จั ย

สนับสนุนการเติบโตของความตองการบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพ สินคาจากธรรมชาติ สินคาออรแกนิกส สินคา plant-based

สินคาและอุปกรณออกกำลังกายตางๆ เปนตน  

- ค ว า ม วิ ต ก



กังวลตอการแพรระบาดของไวรัส จะเปนปจจัยสนับสนุนการเติบโตของการซื้อสินคาออนไลน ระดับความรุนแรงของการแพร

ระบาดที่ลดลง การ re-open ธุรกิจ และความเบ่ือหนายตอการใชชีวิตอยูภายในบานเปนเวลานาน จะทำใหผูบริโภคออกไปซื้อหา

สินคาในรานคาปลีกเพิ่มมากข้ึนเชนกัน กลายเปนพฤติกรรมผสมผสานการซื้อสินคา 2 ชองทาง ซึ่งหมายถึงการเติบโตของการคา

ปลีกในรูป Omnichannel 
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- พฤติกรรม “stay home” จะยังคงอยูตอไป ผูบริโภคกลุมนี้มีแนวโนมสูงที่จะทำอาหารรับประทานเองที่บาน ซอมแซมสิ่งตางๆ ใน

บานดวยตนเอง และใชเวลาสวนใหญอยูกับการตกแตงบานหรือหาความบันเทิงจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและสื่อดิจิทัลตางๆ 

- การเติบโตอยางมากของธุรกิจบริการจัดสงสินคาตรงถึงผูรับ ทำใหผูบริโภคคาดหวังบริการจัดสงสินคาทุกชนิดจากธุรกิจคาปลีก การ

จัดสงอยางรวดเร็วและการจัดสงฟรีจึงเปนเงื่อนไขที่จะทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคา  

 

  วิกฤต COVID-19 มีบทบาทสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดเพ่ือสงเสริมการขายสินคาดวยเชนกัน  

- มีรายงานวาวิกฤต COVID-19 และอัตราเงินเฟอสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของคนอเมริกันจำนวนมาก นักการตลาดคนพบวาใน

ชวงเวลานี้ อารมณขันและความบันเทิง เปนวิธีการสื่อสารที่จะไดรับความสนใจจากผูบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือการสื่อสารที่

สรางแรงกระตุนและแรงบันดาลใจ การสื่อสารที่เปนการใหความรู  กระตุนความคิดและความทาทาย และการทำใหผูบริโภคมี

ความรูสึกที่ดีๆ ตอตนเอง 

- การทำการตลาดที่เขาถึงผูบริโภคที่บานกำลังไดรับความนิยมสูง เชน การทำ live streaming โดย influencer, celebrities และ

hosts การใช Virtual Reality หรือ Augmented Reality หรือการกระตุนการขายในรานคาดวย     การสรางสรรค specialty 

stores ขึ้นภายในรานคา หรือการจัดทำการสงเสริมการขายใหเฉพาะแกผูซื้อสินคาในราน เปนตน 

 

ที่มา: 1.  Fairtrade America: “2021 GlobeScan: Fairtrade & the Sustainable Shopper”, July 27, 2021    

2. Digital Information World: “The 2022 American Consumer: Digital Marketing Trends to Watch”,  

3. Bankrate: “Survey: 2 in 3 see no boost in personal finances in 2022”, by Karen Bennett, December 20, 2021 

4. French American Chamber of Commerce: “Consumer Trends in the United States and Abroad”, November 24, 2021 

 



ขอคิดเห็นของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. การใหความสนใจเรื่องสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตอแรงงาน และความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ กลายเปนเครื่องมือที่กลุม/องคกร

ตางๆ นำมาโจมตีภาคธุรกิจตางๆ และโนมนาวผบูริโภคใหสนับสนุนแนวคิดดังกลาวโดยการยกเลิกไมสนับสนุนสินคา/บริการของธุรกิจ

ไมปฏิบัติตาม ดังนั้น เงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม การปฏิบัติตอแรงงาน และความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนสิ่งสำคัญที่ผูประกอบการตอง

ใหความสนใจ เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาตอภาพลักษณของสินคา 
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2. สินคาเพ่ือสุขภาพ สินคาจากธรรมชาติ สินคาออรแกนิกส สินคา plant-based สินคาและอุปกรณออกกำลังกายตางๆ     ของตกแตง

บาน สินคาและอุปกรณที่ใชในการซอมแซมบาน สนิค้าทตีอบสนองต่อพฤตกิรรม Do-It-Yourself (DIY) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เกมส 

ตลอดจน meal-kit ที่อำนวยความสะดวกในการทำอาหารรับประทานท่ีบาน จะยังคงเปนสินคาศักยภาพท่ีเปนที่ตองการของตลาด

ตอเนื่องในป 2022 

3. ปจจุบันการทำการตลาดผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย/สื่อดิจิทัลมีคาใชจายต่ำแตใหผลตอบแทนสูง ผูประกอบการไทยเลือกใชชองทาง

ดังกลาวเพื่อเจาะกลุมผูซื้อเปาหมาย กระตุนความตองการสินคาของตนท่ีมีวางจำหนายในตลาดสหรัฐฯ หรือในตลาดตางประเทศอ่ืนๆ

ควบคูไปกับการสงเสริมการขายในรูปแบบอื่นๆ รวมกับหาง/รานคาปลีก จะชวยเสริมความตองการสินคาไทย 

4. ผูประกอบการไทยที่ตองการขยายตลาดมายังสหรัฐฯ อาจพิจารณาใชประโยชนจากแพลตฟอรมออนไลนตางๆ อาทิ Amazon.com, 

Etsy.com (สินคาไลฟสไตลและแฟชั่น), Wayfair.com (เฟอรนิเจอรและของตกแตงบาน) เปนจุดเริ่มตน 

 

          

 
           คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

  

 

 

 

 

                                                 
 


