
 
 

 
 

1 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

       
 
 
 
 

 

ชาวอเมริกันซ้ือสินคาแฟช่ันมากข้ึน 

 

เนื้อหาสาระขาว ผูเชี่ยวชาญในตลาดรายงานพฤติกรรมผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดมีแนวโนม

ท่ีจะเลือกซ้ือเสื้อผา เครื่องสำอาง และเครื่องประดับเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากปจจัยลักษณะการใชชีวิตของชาวอเมริกัน

ในปจจุบันท่ีสามารถดำเนินชีวิตไดใกลเคียงกับสภาวะปกติสามารถออกไปทำกิจกรรมและทำงานไดเกือบจะเหมือน

ชวงกอนหนาที่จะเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 แมวาสถานการณดานอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงข้ึน

อาจจะสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ก็ตาม  

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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เมื่อสัปดาหที่ผานมา Mr. Jeff Gennette ตำแหนงประธานกรรมการบริหารหางสรรพสินคา 

Macy’s กลาววา การผอนผันมาตรการสวมหนากากอนามัยและการเวนระยะหางทางสังคมในสหรัฐฯ นาจะสงผล

ดีตอภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไดพิจารณาปรับเพิ่มเปาหมายกำไรของบริษัท

เพ่ิมข้ึนในปนีเ้พ่ือใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

โดยแนวโนมการขยายตัวของยอดจำหนายปลีกของหางสรรพสินคา Macy’s ดังกลาวเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับบริษัท Ultra Beauty และบริษัท Anthropology ผูประกอบการคาปลีกสินคาเครื่องสำอาง

และเสื้อผาเครื่องนุงหมรายใหญในสหรัฐฯ ท่ีเม่ือสัปดาหท่ีผานมาตางก็ไดออกมารายงานตัวเลขผลประกอบการใน

ไตรมาสที่ผานมาซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนมาจากการดำเนินชีวิตของผูบริโภคในตลาดที ่เริ่ม

กลับไปเปนปกติทำใหผูบริโภคตองการซ้ือสินคาเสื้อผา เครื่องประดับ และเครื่องสำอางสำหรับการแตงตัวเขาสังคม  

อยางไรก็ตาม บริษัท Walmart และบริษัท Target ผูประกอบการหางคาปลีกรายใหญในตลาด

กลับมีแนวคิดท่ีสวนทางกัน โดยบริษัทคาดวา พฤติกรรมผูบริโภคชาวอเมริกันในปนี้จะระมัดระวังในการใชจายและ

มีความออนไหวตอราคาสินคา (Price Sensitive) มากข้ึนอันเปนผลจากแนวโนมการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟอ

ในตลาดท่ีขณะนี้ยังอยูในระดับสูงมากท่ีสุดในรอบ 40 ป ซ่ึงปจจัยดังกลาวนาจะสงผลทำใหผูบริโภคในตลาดชะลอ

การบริโภคลง ทำใหบริษัทตัดสินใจปรับลดเปาหมายผลประกอบการในปนีล้ง   

ท้ังนี้ การปรับเพ่ิมข้ึนของราคาสินคาในตลาดโดยเฉพาะสินคากลุมอาหารและสินคากลุมพลังงาน

ในปจจุบันนาจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันกลุมที่มีรายไดนอยทำใหลดการใชจายลง

เพื่อซื้อสินคาและบริการลงได แตคาดวาปจจัยดังกลาวไมนาจะสงผลตอกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันที่มีรายไดสูง 

ในทางกลับกันกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงยังคงมีแนวโนมที่จะใชจายตอเนื่องเพื่อซื้อสินคาและบริการเพิ่มมากข้ึน

เพ่ือชดเชยกับชวงท่ีเกิดการแพรระบาดกอนหนานี้ซ่ึงไมสามารถใชจายไดตามปกต ิ

โดยหางสรรพสินคา Macy’s พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชเวลาเดินเลือกซื้อสินคาภายในหางนาน

ข้ึนเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ อีกท้ัง ยังพบวาผูบริโภคชาวอเมริกันกลุมท่ีมีรายไดนอยกวา 

75,000 ดอลลารสหรัฐตอปยังคงใหความสำคัญและมักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินคาโดยพิจารณาจากโปรโมชั่นลด

ราคาเปนหลัก 

นอกจากนี้ บริษัท Anthropology ผูประกอบการคาปลีกสินคาเสื้อผาในสหรัฐฯ ยังพบวา ยอด

จำหนายสินคาเสื้อผาสำหรับกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูงของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปท่ี
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ผานมาในขณะท่ีกลุมสินคาสำหรับผูบริโภครุนใหมท่ีมีรายไดนอยกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นไมมากนักเพียงรอยละ 1 

เทานั้น อยางไรก็ตามแมวา กลุมผูบริโภคที่มีรายไดนอยจะคอนขางระมัดระวังในการใชจายเพื่อซื้อสินคาอุปโภค

บริโภค แตก็ยังมีพฤติกรรมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาและของใชตาง ๆ ทันทีหากรูสึกวาสินคาดังกลาวมีจำนวน

จำกัดในตลาด 

Mr. Jan Kniffen ตำแหนงประธานกรรมการบริหารบริษัท J Rogers Kniffen Worldwide 

บริษัทที่ปรึกษาดานการคาปลีกในสหรัฐฯ กลาววา ในทางจิตวิทยาเมื่อผูบริโภคในตลาดเริ่มตนทำอะไรใหม เชน 

การกลับเขาไปทำงานท่ีสำนักงานหลังจากท่ีตองทำงานท่ีบานมาเปนเวลานาน ก็มักจะตองการเลือกซ้ือสินคาเสื้อผา

และของใชใหมสำหรับใชทำงานดวย ซ่ึงนาจะสงผลดีตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมคาปลีกเสื้อผา เครื่องประดับ 

และเครื่องสำอาง ในขณะที่กลุมสินคาอาหารซึ่งเปนสินคาทดแทนกันไดผู บริโภคในตลาดอาจจะยังคงไดรับ

ผลกระทบจากภาวะเงินเฟอในตลาดทำใหผูบริโภคมีแนวโนมที่จะหันไปเลือกซื้อสินคาแบรนดของราน (Store 

Brand) ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับแตมีราคาจำหนายถูกกวาได 

Mr. Dave Kimbell ตำแหนงประธานกรรมการบริหารบริษัท Ultra กลาววา ปนี้ผูบริโภคนาจะ

ตองการซื้อสินคาเครื่องสำอางเพื่อตอบสนองความตองการของตนมากขึ้น จึงไดปรับคาดการณยอดจำหนายของ

บริษัทในปนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 18 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยคาดวาเครื่องสำอางสีสันสดใส (Bright) ดู

หรูหรา (Glam) และมีความแวววาว (Glitter) จะไดรับความนิยมเปนพิเศษในปนี้ 

อยางไรก็ตาม ในสวนของกลุ มสินคาเสื้อผาสวมใสสบายในชวงหยุดอยู บาน (Pandemic – 

Friendly Clothes) เชน ชุดนอน และชุดวอรม ซึ่งบริษัท American Eagle บริษัท Abercrombie & Fitch และ

บริษัท Gap ตางก็ไดรับอานิสงคจากแนวโนมดังกลาวมียอดขายสินคาเสื้อผาสวมใสสบายเพิ่มขึ้นในชวงกอนหนานี้

อาจจะไดรับผลกระทบมียอดจำหนายลดลงไดในปนี้ ในทางกลับกันบริษัท Banana Republic ผูจำหนายสินคา

เสื้อผาเครื่องนุงหมสำหรับการออกงานเขาสังคมซึ่งมีราคาสูงกวากลับมียอดจำหนายขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวงตนปท่ี

ผานมา 

บทวิเคราะห: การดำเนินมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐฯ 

ในชวงที่ผานมาสงผลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมาการเลือกซื้อสินคาในกลุมผูบริโภคเปนวงกวาง

โดยเฉพาะกลุมสินคาเสื้อผา เครื่องสำอาง และเครื่องประดับ โดยสวนหนึ่งมาจากการสั่งปดหรือลดระยะเวลาการ

ใหบริการรานคาปลีกในบางพื้นที่ซึ่งทำใหผูบริโภคในตลาดไมสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามปกติ นอกจากนี้ การท่ี

ผูบริโภคไมสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบานหรือเขารวมงานสังคมไดทำใหความตองการบริโภคสินคาเสื้อผา 
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เครื่องประดับ และเครื่องสำอางในชวงท่ีเกิดการแพรระบาดในสหรัฐฯ หดตัวลงอยางเห็นไดชัดกวารอยละ 20 ในป 

2563 และเริ่มปรับตัวดีขึ ้นในป 2564 โดยมูลคาการคาปลีกสินคาแฟชั่นสหรัฐฯ ในป 2564 มีมูลคารวมทั้งสิ้น

ประมาณ 4.44 แสนลานดอลลาร แบงเปนกลุมสินคาเครื่องนุงหมเปนมูลคาทั้งสิ้น 3.64 แสนลานดอลลารสหรัฐ 

สินคาเครื่องประดับเปนมูลคาทั้งสิ้น 6.28 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ และสินคาเครื่องสำอางเปนมูลคาทั้งสิ้น 1.71 

หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ โดยคาดวาตลาดจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนมูลคาท้ังสิ้น 4.85 ลานดอลลารสหรัฐหรือขยายตัว

รอยละ 9.19 ในป 2565 

ในปนี ้สถานการณดานการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ ้นมากรัฐบาล

สหรัฐฯ ประกาศยกเลิกมาตรการปองกันการแพรระบาดเกือบจะทั้งหมดทำใหชาวอเมริกันเริ่มสามารถดำเนินชีวิต

ไดเกือบจะเปนปกติท้ังการกลับเขาไปทำงานในสำนักงานและการจัดกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงปจจัยดังกลาวลวนแตมี

สวนสนับสนุนใหผูบริโภคในตลาดมีความตองการซื้อสินคากลุมแฟชั่นเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ผูบริโภคชะลอ

การบริโภคสินคาเหลานี้เปนระยะเวลานานกวา 2 ปยังอาจจะสงผลทำใหเกิดผูบริโภคในตลาดมีพฤติกรรมบริโภค

เพื ่อการลางแคน (Revenge Shipping) ดวย ซึ ่งนาจะสงผลดีตอยอดจำหนายสินคาปลีกในปนี ้ทั ้งในชวง 

Spring/Summer และชวง Fall/Winter แมวาปจจัยดานการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอในตลาดจะสงผล

กระทบอยูบางแตกลุมผูบริโภคสวนใหญโดยเฉพาะกลุมท่ีมีรายไดสูงซ่ึงมีเงินเก็บมากข้ึนในชวงท่ีเกิดการแพรระบาด

ยังนาจะมีพฤติกรรมเลือกซ้ือสินคาแฟชั่นมากข้ึนและเปนตัวแปรสำคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปนี้  

ในชวงระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 สหรัฐฯ นำเขาสินคากลุมเสื้อผาเครื่องนุ งหม 

เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง เปนมูลคาทั้งสิ้น 4.72 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 27.58 เมื่อเทียบ

กับชวงเวลาเดียวกันกับปที่ผานมา โดยแหลงนำเขาหลัก ไดแก สวิตเซอรแลนด (รอยละ 14.16) อินเดีย (รอยละ 

10.59) จีน (รอยละ 8.01) เวียดนาม (รอยละ 5.65) แคนาดา (รอยละ 5.13) แอฟริกาใต (รอยละ 4.76) เม็กซิโก 

(รอยละ 4.14) อิสราเอล (รอยละ 3.93) เบลเยียม (รอยละ 2.62) และอิตาลี (รอยละ 2.35) ตามลำดับ สวนไทยมี

มูลคาการสงออกไปสหรัฐฯ สูงสุดอันดับท่ี 19 เปนมูลคาท้ังสิ้น 705.60 ลานดอลลารสหรัฐ ขยายตัวรอยละ 53.09 

สินคาสงออกศักยภาพของไทยในกลุมนี้ ไดแก เครื่องประดับและตัวเรือนเครื่องประดับ อัญมณี เพชร เสื้อแจ็คเก็ต 

เสื้อผาออกกำลังกาย เสื้อผาเด็ก และเสื้อยืด เปนตน สวนสินคากลุมเครื่องสำอางมีสัดสวนสงออกไมมากนักมีมูลคา

สงออกเพียง 9 ลานดอลลารสหรัฐในชวงดังกลาว   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แนวโนมการขยายตัวของตลาดคาปลีกสินคาแฟชั่นเสื้อผาเครื่องนุงหม 

เครื่องประดับ และเครื่องสำอางในสหรัฐ นาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมสินคาดังกลาวให
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สามารถสงออกสินคาไดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมสินคาเครื่องประดับและเสื้อผาที่ไทยมีฐานสงออกในตลาดสหรัฐ

พอสมควร อยางไรก็ตาม ปจจัยดานการปรับเพิ่มของราคาคาวัสดุในการผลิต คาแรงงาน คาขนสง ในตลาดลวน

สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดโดยเฉพาะจีนและเวียดนามซึ่งเปนประเทศ

คูแขงที่สำคัญในภูมิภาคซึ่งมีความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรใหความสำคัญ

กับการควบคุมรักษาตนทุนการผลิตใหอยูในระดับเหมาะสมเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยใน

ตลาด นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาพัฒนายกระดับแบรนดสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับในกลุมผูบริโภคในตลาดเพ่ือลด

การแขงขันในตลาดสินคาระดับลางท่ีผูนำเขามักจะพิจารณาใหความสำคัญกับราคาเปนหลัก 

นอกจากนี้ การเลือกใชวัสดุนำกลับมาใช (Recycled) วัสดุอนุรักษธรรมชาติที่สนับสนุนความ

ยั่งยืนยังนาจะชวยใหสินคาไทยเปนที่สนใจและยอมรับของกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันที่ปจจุบันไมไดพิจารณาเลือก

ซื้อสินคาจากปจจัยดานราคาและคุณภาพเพียงอยางเดียว อีกทั้ง การเลือกใชบรรจุภัณฑขนาดเล็กกะทัดรัดจาก

วัสดุธรรมชาติแทนวัสดุพลาสติกนอกจากจะสามารถชวยประหยัดพ้ืนท่ีในการขนสงและจัดเก็บสินคาแลวยังจะชวย

ลดตนทุนคาขนสงสินคาไดดวย 

ปจจุบันแมวาจีนจะเริ่มสงสัญญาณเริ่มเปดเมืองทางเศรษฐกิจ เชน เซี่ยงไฮ และปกกิ่งอีกครั้ง

หลังจากท่ีดำเนินมาตรการปดเมือง (Lockdown) ไปเปนเวลากวา 2 เดือนเพ่ือควบคุมสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศ แตคาดวาจีนยังตองใชเวลาอีกพอสมควรกวาที่จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตไดเต็มศักยภาพ ซึ่งเปน

โอกาสสำหรับผูประกอบการไทยที่จะเพิ่มสวนแบงตลาดในสหรัฐฯ อีกทั้ง ปจจุบันผูประกอบการในสหรัฐฯ ที่มี

สัดสวนพ่ึงพิงการนำเขาจากจีนสูงก็เริ่มท่ีจะพิจารณากระจายฐานการผลิตสินคาไปตามประเทศผูผลิต ในเอเชียเพ่ือ

ลดความเสี่ยงในอนาคต ดังนั้น หากไทยสามารถควบคุมบรรยากาศการคาการลงทุนภายในประเทศทั้งในแงของ

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบการจัดหาวัตถุดิบการผลิต และระดับคาจางแรงงท่ีเหมาะสมไดก็นาจะสามารถดึงดูด

กลุมธุรกิจเหลานั้นใหขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศไทยไดมากข้ึนในอนาคต 

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

ท่ีมา: สำนักขาว CNBC  

เรื่อง: “Glam makeup and dressing up are back – and that’s benefit retailers like Macy’s and Ulta”  

โดย: Lauren Thomas  

สคต. ไมอามี /วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
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