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แนวโนมการใชจายของชาวอเมริกันชวงภาวะเงินเฟอ 

 

เนื ้อหาสาระขาว เมื ่อวันพุธที ่ 4 พฤษภาคม 2565 Mr. Jerome Powell ตำแหนงประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ไดประกาศผลการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 0.5 ตอเนื่องจากที่กอนหนานี้เมื่อเดือนมีนาคมไดประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ึน 

รอยละ 0.25 เปนครั้งแรกนับตั้งแตที ่เกิดภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในชวงตนป 2563 โดย

จุดประสงคหลักของการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเพื่อความคุมสถานการณดานอัตราเงินเฟอในตลาดสหรัฐฯ ท่ี
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ใจความตอนหนึ่งระบุวา สถานการณดานภาวะเงินเฟอในตลาดตอนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงจนคอนขางนาเปนหวง

รัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของชาวอเมริกันและกำลังใชความพยายามอยางเต็มที่ในการ

ควบคุมสถานการณ 

จากการสำรวจขอมูลตลาดดานผลกระทบจากภาวะเงินเฟอในตลาดตอพฤติกรรมการใชจายของ

ผูบริโภคในสหรัฐฯ โดยบริษัท Toluna ซึ่งไดสำรวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชาวอเมริกันทั้งสิ้น 1,000 คน

ระหวางวันท่ี 23 -29 มีนาคมท่ีผานมา โดยพบวากวารอยละ 61 ของกลุมตัวอยางมีความกังวลตอสถานการณดาน

การเงินของตนเองในอนาคต 

อยางไรก็ตามกลับพบวา ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดสวนใหญยังมีแนวโนมที่จะวางแผนเพื่อใช

จายเงินซื้อสินคาเกี่ยวของกับสุขอนามัยสวนบุคคล (Personal Care) อุปกรณกอสรางและตกแตงบาน (Home 

Improvement) และวางแผนการเดินทางทองเท่ียวในชวงอนาคตอันใกลนี้ดวย  

Mr. Roger Ma ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนทางการเงิน ผูกอตั้งบริษัท Lifelaidout และผูแตง

หนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินระบุวา การเปลี่ยนแปลงดานภาวะเงินเฟอมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การบริโภคของผูบริโภคในตลาดเชนเดียวกับตัวแปรชนิดอื่นกลาวคือ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเงิน เชน 

การเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงาน และการวางแผนลงทุนซ้ือบานในอนาคต มักจะสงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการ

บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและจะทำใหผู บริโภคกลับมาพิจารณาจัดการวางแผนใชจายเงินของตนเพื ่อใหบรรลุ

เปาหมายทางการเงินของตนในอนาคต 

ในขณะท่ีภาวะเงินเฟอในตลาดที ่ปรับตัวเพิ ่มสูงขึ ้นในขณะนี้อาจจะสงผลกระทบทำใหชาว

อเมริกันในตลาดตัดสินใจยกเลิกการซ้ือสินคาหรือบริการในระบบสมาชิก (Subscription) และสินคาพรีเม่ียม แลว

หันไปเลือกซื้อสินคาแบรนดรานคา (Store Brands) และเนื้อสัตวที่มีราคาถูกเพื่อลดภาระคาใชจายก็ตาม แต

โดยรวมการสำรวจดังกลาวยังพบวา ชาวอเมริกันในตลาดยังมีแนวโนมท่ีจะเลือกใชจายสำหรับการทองเท่ียวในชวง

วันหยุด (Holidays) เพิ่มขึ้นรอยละ 35 การใชจายเพื่อซื้อสินคาสำหรับทำความสะอาด (Cleaning Products) 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 33 การใชจายเพ่ือซ้ือสินคาอุปกรณกอสรางและตกแตงบาน (Home Improvements) รอยละ 32 

การซ้ือยานพาหนะใหม (Buying a Car) รอยละ 27 การใชจายสำหรับความบันเทิง (Entertainment) รอยละ 27 

การใชจายสำหรับการลงทุน (Investing) รอยละ 22 และ การซื ้อสินคาอุปกรณสำหรับการเรียน (School 

Supplies) รอยละ 22 ตามลำดับ  
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แผนภาพแสดงแนวโนมพฤติกรรมการใชจายของชาวอเมริกัน 

 

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC และ บริษัท Toluna 

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกลาวยังพบวาผูบริโภคชาวอเมริกันกวาครึ่งหนึ่งมีพฤติกรรมที่คอนขางเปด

กวางและกลาที่จะทดสอบสินคาแบรนดใหม ๆ ที่จะสามารถชวยลดภาระคาใชจายในชีวิตประจำวันได โดยเฉพาะ

กลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่ม สินคาอุปกรณทำความสะอาด และสินคาเก่ียวของกับสุขอนามัยสวนบุคคล เปนตน 

นอกจากนี้ ยังพบวาผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดราวรอยละ 25 ไดเปลี่ยนไปเลือกซ้ือสินคาแบรนดใหมท่ีมีราคาท่ี

ถูกกวาแลวดวย 

บทวิเคราะห: ภาวะอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ ในปจจุบันสงผลกระทบ

โดยตรงตอพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคาและบริการ ทำใหผูบริโภคในตลาดสวนใหญเลือกท่ีจะชะลอการบริโภค

สินคาและบริการลงเพื่อรักษากำลังการซื้อของตนสำหรับยามฉุกเฉินในอนาคต อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา

ปจจุบันสหรัฐฯ กำลังกาวเขาสูชวงฤดูรอนซึ่งเปนชวงที่ชาวอเมริกันมักจะใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการเพื่อการ

ทองเท่ียวและสันทนาการมากท่ีสุดในแตละป เนื่องจากเปนชวงเวลาระยะสั้น ๆ เพียงไมก่ีเดือนท่ีผูบริโภคสามารถ

ดำเนินชีวิตหรือพักผอนเดินทางทองเที่ยวไดกอนที่จะเริ ่มกลับเขาสูภาวะฤดูหนาวอีกครั้ง โดยเฉพาะในปนี้ท่ี
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สถานการณดานการแพรระบาดเริ่มผอนคลายมากขึ้น ชาวอเมริกันสามารถเดินทางทองเที่ยวไดเกือบจะเปนปกติ

รัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการปองกันตาง ๆ ที่เคยเปนอุปสรรคสำหรับการเดินทางของชาวอเมริกันเกือบจะ

ทั้งหมด ดังนั้น จึงคาดวาชาวอเมริกันจะตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวมากขึ้นในชวงฤดูรอนปนี้แมวาสถานการณดาน

ภาวะเงินเฟอในตลาดจะคงอยูในระดับสูงก็ตาม  

โดยแนวโนมดังกลาวนาจะผลักดันใหกลุมผูประกอบการโรงแรม รานอาหาร และกลุมสถาน

ประกอบการทองเที่ยวตางๆ ตองการนำเขาสินคากลุมอุปโภคบริโภค เชน อาหารและเครื่องดื่ม ของใชในหองน้ำ

สำหรับโรงแรม (Toiletry) ของขวัญและของชำรวยตาง ๆ มากข้ึนดวย นอกจากนี้ แนวโนมการเดินทางทองเท่ียวท่ี

เพิ่มสูงขึ ้นยังนาจะทำใหชาวอเมริกันตองการนำเขาสินคากลุมสำหรับการบำรุงรักษารถยนตเพื่อใหมีสภาพ

เหมาะสมในการเดินทางดวย เชน ใบปดน้ำฝน น้ำมันเครื่อง ไสกรองอากาศ และยางรถยนต เปนตน ซึ่งลวนแต

เปนสินคาศักยภาพของไทยในตลาดสหรัฐฯ แทบท้ังสิ้น 

อีกทั้ง ชวงฤดูรอนยังเปนชวงที่ชาวอเมริกันสวนใหญนิยมเลือกปรับปรุงบานพักอาศัยเนื่องจาก

ปจจัยดานสภาพอากาศท่ีคอนขางเอ้ืออำนวย รวมถึงการทำกิจกรรมสันทนาการนอกบานดวย ดังนั้น จึงนาจะเปน

โอกาสในการขยายมูลคาการสงออกสินคากลุ มอุปกรณกอสรางและตกแตงบาน เชน ประตู ชั ้นวางของ 

เฟอรนิเจอรนอกบาน เกาอ้ีสนาม เตายางบารบีคิว รวมถึงกลุมสินคาของเลนและอุปกรณสันทนาการ เชน คันเบ็ด

ตกปลา เรือคายัค ลูกบอลเปาลม เละเกมสสันทนาการอ่ืน ๆ จากไทยไปยังสหรัฐฯ มากข้ึนใดวย   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาตลาดสหรัฐฯ จะยังคงมีความตองการบริโภคสินคาและบริการใน

ปริมาณสูงอยูก็ตาม แตปจจัยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอในตลาดยังคงเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอ

พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคในตลาดกลาวคือ ผูบริโภคในตลาดมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินคาราคาถูกลงท่ี

สามารถทดแทนกันได ดังนั้น การควบคุมตนทุนการผลิตสินคาใหอยูในระดับต่ำ จึงนาจะเปนปจจัยสำคัญท่ีชวยให

ผูประกอบการไทยสามารถรักษาสัดสวนตลาดสงออกในสหรัฐฯ ไดในชวงท่ีสหรัฐฯ ยังตองเผชิญกับภาวะเงินเฟอใน

ขณะนี้  

ทั้งนี้ ปจจัยดานการปรับเพิ่มของตนทุนวัตถุดิบในการผลิตที่ไดรับผลกระทบจากภาวะปญหาใน

ระบบหวงโซอุปทาน และแนวโนมคาแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตไทยท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงเม่ือเทียบกับประเทศ

คูแขงยังเปนอุปสรรคท่ีสำคัญสำหรับผูประกอบการไทย หากผูประกอบการสามารถบริหารจัดการแกไขปญหา

ประเด็นดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเลือกใชวัสดุการผลิตทนแทนท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับวัสดุเดิมแตมี
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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ราคาถูกลง หรือการใชเครื ่องจักรทดแทนการพึ ่งพิงแรงงานคนในอุตสาหกรรมก็อาจจะมีสวนชวยเพิ ่มขีด

ความสามารถของสินคาไทยในตลาดได 

อีกทั้ง ปจจุบันตนทุนคาขนสงสินคายังเปนอุปสรรคสำคัญในการสงออกสินคาของไทยจาก

แนวโนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในตลาดโลก ประเทศไทยเองคอนขางเสียเปรียบคูแขงพอสมควร

เนื่องจากมีระยะทางการขนสงที่คอนขางไกลเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงทั้งในภูมิภาคเอเชียเองรวมถึงภูมิภาค

อเมริกาและภูมิภาคยุโรป ดังนั้น หากผูประกอบการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ/สินคาใหสามารถลดขนาดหีบหอ

บรรจุภัณฑใหมีขนาดเล็กเพื่อประหยัดพื้นท่ีระวางสินคาไดนอกจากจะชวยประหยัดตนทุนคาขนสงสินคาและคา

วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑแลวยังจะชวยรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดดวย 

นอกจากนี้ ปจจัยดานฤดูกาลมีความสัมพันธทางตรงตอการสงออกสินคาบางกลุมรายการ เชน 

สินคาอุปกรณกอสรางและตกแตงบานที่มักจะมีความตองการเพิ่มขึ้นสูงในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอน และสินคา

อุปกรณเครื่องเขียนแบบเรียนที่มักจะขายดีในชวงปลายฤดูรอนกอนเปดภาคเรียน เปนตน ดังนั้น ผูประกอบการ

ไทยที่สนใจทำตลาดกลุมสินคาดังกลาวจึงควรศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาของผูประกอบการในตลาดอยาง

ละเอียดเพื่อใหสามารถวางแผนเตรียมเสนอขายสินคาและจัดสงสินคาไดตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโดย

ปกติผูนำเขาในตลาดจะวางแผนเจรจาและสั่งซ้ือสินคาจากผูผลิตลวงหนาอยางนอยราว 3 – 6 เดือนเพ่ือใหมีสินคา

พอจำหนายในชวงท่ีผูบริโภคในตลาดมีความตองการสูง 
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ท่ีมา: สำนักขาว CNBC 

 เรื่อง: “Here’s what Americans plan to spend more money on as inflation pushes prices higher”  

โดย: Carmen Reinicke  

สคต. ไมอามี /วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/

	เรื่อง: “Here’s what Americans plan to spend more money on as inflation pushes prices higher”
	โดย: Carmen Reinicke

