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แนวโนมการใชจายของชาวอเมริกันชวงภาวะเงินเฟอ

เนื ้ อหาสาระข า ว เมื ่ อวั น พุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565 Mr. Jerome Powell ตำแหนงประธาน
ธนาคารกลางสหรั ฐฯ (Federal Reserve) ไดป ระกาศผลการพิจ ารณาปรับ อัตราดอกเบี้ย นโยบายในสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.5 ตอเนื่องจากที่กอนหนานี้เมื่อเดือนมีนาคมไดประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น
รอยละ 0.25 เปนครั้งแรกนับตั้งแตที่เกิดภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชวงตนป 2563 โดย
จุดประสงคหลักของการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเพื่อความคุมสถานการณดานอัตราเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ ที่
ปรั บ ตั ว เพิ ่ ม ส ู ง ขึ ้ น ส ู ง ที ่ ส ุ ด ในรอบ 40 ป โ ดย Mr. Powell ได ก ล  า ว ในระหว  า งการแถล งข า ว
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ใจความตอนหนึ่งระบุวา สถานการณดานภาวะเงินเฟอในตลาดตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงจนคอนขางนาเปนหวง
รัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันและกำลังใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ
ควบคุมสถานการณ
จากการสำรวจขอมูลตลาดดานผลกระทบจากภาวะเงินเฟอในตลาดตอพฤติกรรมการใชจายของ
ผูบริโภคในสหรัฐฯ โดยบริษัท Toluna ซึ่งไดสำรวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชาวอเมริกันทั้งสิ้น 1,000 คน
ระหวางวันที่ 23 -29 มีนาคมที่ผานมา โดยพบวากวารอยละ 61 ของกลุมตัวอยางมีความกังวลตอสถานการณดาน
การเงินของตนเองในอนาคต
อยางไรก็ตามกลับพบวา ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดสวนใหญยังมีแนวโนมที่จะวางแผนเพื่อใช
จายเงินซื้อสินคาเกี่ยวของกับสุขอนามัยสวนบุคคล (Personal Care) อุปกรณกอสรางและตกแตงบาน (Home
Improvement) และวางแผนการเดินทางทองเที่ยวในชวงอนาคตอันใกลนี้ดวย
Mr. Roger Ma ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนทางการเงิน ผูกอตั้งบริษัท Lifelaidout และผูแตง
หนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินระบุวา การเปลี่ยนแปลงดานภาวะเงินเฟอมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคของผูบริโภคในตลาดเชนเดียวกับตัวแปรชนิดอื่นกลาวคือ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเงิน เชน
การเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงาน และการวางแผนลงทุนซื้อบานในอนาคต มักจะสงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการ
บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและจะทำใหผู บริโภคกลับ มาพิจ ารณาจัดการวางแผนใชจ ายเงิน ของตนเพื่อใหบ รรลุ
เปาหมายทางการเงินของตนในอนาคต
ในขณะที่ ภ าวะเงิ น เฟ อในตลาดที่ป รับ ตัวเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ อาจจะส งผลกระทบทำใหชาว
อเมริกันในตลาดตัดสินใจยกเลิกการซื้อสินคาหรือบริการในระบบสมาชิก (Subscription) และสินคาพรีเมี่ยม แลว
หันไปเลือกซื้อสินคาแบรนดรานคา (Store Brands) และเนื้อสัตวที่มีราคาถูกเพื่อลดภาระคาใชจายก็ตาม แต
โดยรวมการสำรวจดังกลาวยังพบวา ชาวอเมริกันในตลาดยังมีแนวโนมที่จะเลือกใชจายสำหรับการทองเที่ยวในชวง
วันหยุด (Holidays) เพิ่มขึ้นรอยละ 35 การใชจายเพื่อซื้อสินคาสำหรับทำความสะอาด (Cleaning Products)
เพิ่มขึ้นรอยละ 33 การใชจายเพื่อซื้อสินคาอุปกรณกอสรางและตกแตงบาน (Home Improvements) รอยละ 32
การซื้อยานพาหนะใหม (Buying a Car) รอยละ 27 การใชจายสำหรับความบันเทิง (Entertainment) รอยละ 27
การใช จ  า ยสำหรั บ การลงทุ น (Investing) ร อยละ 22 และ การซื้อสิน คา อุ ป กรณส ำหรับ การเรีย น (School
Supplies) รอยละ 22 ตามลำดับ
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แผนภาพแสดงแนวโนมพฤติกรรมการใชจายของชาวอเมริกัน

ที่มา: สำนักขาว CNBC และ บริษัท Toluna
ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกลาวยังพบวาผูบริโภคชาวอเมริกันกวาครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรมที่คอนขางเปด
กวางและกลาที่จะทดสอบสินคาแบรนดใหม ๆ ที่จะสามารถชวยลดภาระคาใชจายในชีวิตประจำวันได โดยเฉพาะ
กลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่ม สินคาอุปกรณทำความสะอาด และสินคาเกี่ยวของกับสุขอนามัยสวนบุคคล เปนตน
นอกจากนี้ ยังพบวาผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดราวรอยละ 25 ไดเปลี่ยนไปเลือกซื้อสินคาแบรนดใหมที่มีราคาที่
ถูกกวาแลวดวย
บทวิเคราะห: ภาวะอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ ในปจจุบันสงผลกระทบ
โดยตรงตอพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคาและบริการ ทำใหผูบริโภคในตลาดสวนใหญเลือกที่จะชะลอการบริโภค
สินคาและบริการลงเพื่อรักษากำลังการซื้อของตนสำหรับยามฉุกเฉินในอนาคต อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา
ปจจุบันสหรัฐฯ กำลังกาวเขาสูชวงฤดูรอนซึ่งเปนชวงที่ชาวอเมริกันมักจะใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการเพื่อการ
ทองเที่ยวและสันทนาการมากที่สุดในแตละป เนื่องจากเปนชวงเวลาระยะสั้น ๆ เพียงไมกี่เดือนที่ผูบริโภคสามารถ
ดำเนินชีวิตหรือพักผอนเดินทางทองเที่ยวไดกอนที่จะเริ่มกลับเขาสูภาวะฤดูหนาวอีกครั้ง โดยเฉพาะในปนี้ที่
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สถานการณดานการแพรระบาดเริ่มผอนคลายมากขึ้น ชาวอเมริกันสามารถเดินทางทองเที่ยวไดเกือบจะเปนปกติ
รัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการปองกันตาง ๆ ที่เคยเปนอุปสรรคสำหรับการเดินทางของชาวอเมริกันเกือบจะ
ทั้งหมด ดังนั้น จึงคาดวาชาวอเมริกันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวมากขึ้นในชวงฤดูรอนปนี้แมวาสถานการณดา น
ภาวะเงินเฟอในตลาดจะคงอยูในระดับสูงก็ตาม
โดยแนวโนมดังกลาวนาจะผลักดันใหกลุมผูประกอบการโรงแรม รานอาหาร และกลุมสถาน
ประกอบการทองเที่ยวตางๆ ตองการนำเขาสินคากลุมอุปโภคบริโภค เชน อาหารและเครื่องดื่ม ของใชในหองน้ำ
สำหรับโรงแรม (Toiletry) ของขวัญและของชำรวยตาง ๆ มากขึ้นดวย นอกจากนี้ แนวโนมการเดินทางทองเที่ยวที่
เพิ่มสูงขึ้นยังนาจะทำใหชาวอเมริกันต องการนำเขาสินคากลุ มสำหรั บการบำรุงรักษารถยนต เ พื่ อใหมี ส ภาพ
เหมาะสมในการเดินทางดวย เชน ใบปดน้ำฝน น้ำมันเครื่อง ไสกรองอากาศ และยางรถยนต เปนตน ซึ่งลวนแต
เปนสินคาศักยภาพของไทยในตลาดสหรัฐฯ แทบทั้งสิ้น
อีกทั้ง ชวงฤดูรอนยังเปนชวงที่ชาวอเมริกันสวนใหญนิยมเลือกปรับปรุงบานพักอาศัยเนื่องจาก
ปจจัยดานสภาพอากาศที่คอนขางเอื้ออำนวย รวมถึงการทำกิจกรรมสันทนาการนอกบานดวย ดังนั้น จึงนาจะเปน
โอกาสในการขยายมู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า กลุ  ม อุ ป กรณ ก  อ สร า งและตกแต ง บ า น เช น ประตู ชั ้ น วางของ
เฟอรนิเจอรนอกบาน เกาอี้สนาม เตายางบารบีคิว รวมถึงกลุมสินคาของเลนและอุปกรณสันทนาการ เชน คันเบ็ด
ตกปลา เรือคายัค ลูกบอลเปาลม เละเกมสสันทนาการอื่น ๆ จากไทยไปยังสหรัฐฯ มากขึ้นใดวย
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาตลาดสหรัฐฯ จะยังคงมีความตองการบริโภคสินคาและบริการใน
ปริมาณสูงอยูก็ตาม แตปจจัยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ อในตลาดยั งคงเปนปจจัยสำคัญที่ส งผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคในตลาดกลาวคือ ผูบริโภคในตลาดมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินคาราคาถูกลงที่
สามารถทดแทนกันได ดังนั้น การควบคุมตนทุนการผลิตสินคาใหอยูในระดับต่ำ จึงนาจะเปนปจจัยสำคัญที่ชวยให
ผูป ระกอบการไทยสามารถรักษาสัดสวนตลาดสงออกในสหรัฐฯ ไดในชวงที่สหรัฐฯ ยังตองเผชิญกับภาวะเงินเฟอใน
ขณะนี้
ทั้งนี้ ปจจัยดานการปรับเพิ่มของตนทุนวัตถุดิบในการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากภาวะปญหาใน
ระบบหวงโซอุปทาน และแนวโนมคาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับประเทศ
คูแขงยังเปนอุปสรรคที่สำคัญสำหรับผูประกอบการไทย หากผูประกอบการสามารถบริหารจัดการแกไขปญหา
ประเด็นดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเลือกใชวัสดุการผลิตทนแทนที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับวัสดุเดิมแตมี
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ราคาถู กลง หรื อการใช เ ครื ่ องจั กรทดแทนการพึ่ง พิ งแรงงานคนในอุตสาหกรรมก็อ าจจะมีส ว นชว ยเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของสินคาไทยในตลาดได
อีกทั้ง ปจจุบันตนทุนคาขนสงสิน คายังเปน อุปสรรคสำคัญในการสงออกสิน คาของไทยจาก
แนวโนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในตลาดโลก ประเทศไทยเองคอนขางเสียเปรียบคูแขงพอสมควร
เนื่องจากมีระยะทางการขนสงที่คอนขางไกลเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงทั้งในภูมิภาคเอเชียเองรวมถึงภูมิภ าค
อเมริกาและภูมิภาคยุโรป ดังนั้น หากผูประกอบการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ/สินคาใหสามารถลดขนาดหีบหอ
บรรจุภัณฑใหมีขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่ระวางสินคาไดนอกจากจะชวยประหยัดตนทุนคาขนสงสินคาและคา
วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑแลวยังจะชวยรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดดวย
นอกจากนี้ ปจจัยดานฤดูกาลมีความสัมพันธทางตรงตอการสงออกสินคาบางกลุมรายการ เชน
สินคาอุปกรณกอสรางและตกแตงบานที่มักจะมีความตองการเพิ่มขึ้นสูงในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอน และสินคา
อุปกรณเครื่องเขียนแบบเรียนที่มักจะขายดีในชวงปลายฤดูรอนกอนเปดภาคเรียน เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการ
ไทยที่สนใจทำตลาดกลุมสินคาดังกลาวจึงควรศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาของผูประกอบการในตลาดอยาง
ละเอียดเพื่อใหสามารถวางแผนเตรียมเสนอขายสินคาและจัดสงสินคาไดตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโดย
ปกติผูนำเขาในตลาดจะวางแผนเจรจาและสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตลวงหนาอยางนอยราว 3 – 6 เดือนเพื่อใหมีสินคา
พอจำหนายในชวงที่ผูบริโภคในตลาดมีความตองการสูง
*********************************************************
ที่มา: สำนักขาว CNBC
เรื่อง: “Here’s what Americans plan to spend more money on as inflation pushes prices higher”
โดย: Carmen Reinicke
สคต. ไมอามี /วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
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