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ฉบับท่ี 176, 13-17 มิถุนายน 2559 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสคต. ณ นครนิวยอร์ก 
(WEEKLY NEWS FROM NEW YORK) 

 

1. ราคาน าเข้าของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 ปี 
U.S. Labor Department เปิดเผยว่าในเดือนพฤษภาคม 2016 ราคา

น าเข้าของสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 1.4% นับเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 4 ปี 
และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสะท้อนถึงราคาน ามันที่สูงขึ้น  

ราคาน้ ามันน าเข้าเพ่ิมขึ้น 16.2% ในเดือนพฤษภาคมหลังจากเพ่ิมขึ้น 
9.4% ในเดือนเมษายน นับเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนที่สูงที่สุด 

 

 
ภาพแสดงอัตราการขยายตัวของราคาน าเข้าและราคาสง่ออก

หัวข้อข่าว 
 ราคาน าเข้าของสหรัฐฯ ปรับ

เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 ปี 
 ค้ า ป ลี ก ส ห รั ฐ ฯ  ใ น เ ดื อ น

พฤษภาคมยังคงเดินหน้า 
 ธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ มี

ความมั่นใจมากขึ้นท่ามกลาง
ความกังวลด้านยอดขาย 
 

***************************** 
คอลัมน์ 

Eyes on America  

By Aun. 

********************************* 
Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดย
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นคร
นิวยอร์ก จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ
เกิดจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
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หากไม่รวมการน าเข้าน้ ามันราคาน าเข้ารวมจะ
เพ่ิมขึ้นเพียง 03% ในเดือนพฤษภาคมและ 0.1% ในเดือน
เมษายนซึ่งยังนับว่าสูงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 

นอกจากนี้ราคาสินค้าประเภทอุตสาหกรรม 
รถยนต์ สินค้าโภคภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่มที่สูงขึ้นก็
เป็นปัจจัยหนุนที่ท าให้ราคาน าเข้าเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

Labor Department ยังเปิดเผยเพ่ิมเติมว่า 
ราคาส่งออกก็ปรับเพ่ิมขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้  โดย
เพ่ิมขึ้น 1.1% ในเดือนพฤษภาคมเทียบกับ 0.5% ในเดือน
เมษายน 

ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเพ่ิมที่สูงแต่ระดับราคา
น าเข้าของเดือนพฤษภาคมก็ยังต่ ากว่าเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน 5% และราคาส่งออกก็ลดลงจากปีก่อน 4.5%  

NASDAQ 
14 มิถุนายน 2559 

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

2. ค้าปลีกสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมยังคง
เดินหน้า 

แม้ว่าอัตราการเติบโตของยอดค้าปลีกในเดือน
พฤษภาคมจะไม่สูงเท่าเดือนเมษายน แต่ก็ยังเป็นการ
เติบโตที่แข็งแกร่ง แสดงให้ เห็นถึงการใช้ จ่ายอย่าง
ต่อเนื่องของผู้บริโภคในไตรมาสปัจจุบัน 

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯเพ่ิมขึ้น 0.5% เป็นผลจาก
ราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น โดยหากไม่นับรวมยอดค้าปลีก
น้ ามันจะเพ่ิมข้ึน 0.3% 

หลักจากการจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวังใน
ไตรมาสแรก ผู้บริโภคอเมริกันก็เริ่มใช้จ่ายมากขึ้นในเดือน
เมษายน โดยมีการเติบโตของยอดค้าปลีก 1.3% สูงสุดใน
รอบ 13 เดือน คาดว่าเป็นเพราะตลาดงานที่แข็งแกร่ง
ก าลัง ภาระหนี้สินที่ลดลง และราคาบ้านที่สูงขึ้นก าลัง
ส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีความมั่นใจในการใช้จ่ายมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การจ้ างงานที่ เ พ่ิมขึ้นเ พียง 38,000 
ต าแหน่งในเดือนพฤษภาคมท าให้นักเศรษฐศาสตร์

คาดการณ์ว่าอาจท าให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะชะลอ
ตัวลง 

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคมยอดขายน้ ามันปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 2.1% ท่ามกลางราคาน้ ามันที่ก าลังเพ่ิมขึ้นและ
ยอดขายรถยนต์ก็เพ่ิมข้ึน 0.5% อีกด้วย 

ยอดค้าปลีกคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของยอดการ
บริโภคของชาวอเมริกันซึ่งคิดเป็น 70% ของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ส่งผลให้ยอดค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ 
Federal Reserve จะใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

USA Today 
14 มิถุนายน 2559 

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

3. ธุรกิจขนาดเล็กของสหรัฐฯ มีความมั่นใจ
มากขึ้นท่ามกลางความกงัวลด้านยอดขาย 

ในเดือนพฤษภาคมธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐฯ มี
ความมั่นใจเพ่ิมขึ้นท่ามกลางยอดขายที่ชะลอตัวที่ก าลัง
ส่งผลให้มีการลงทุนด้านการสั่งซื้อสินค้าลดลง 

The National Federation of Independent 
Business (NFIB) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ
ขนาดเล็ก (small business optimism index) ปรับตัว
สูงขึน้ 0.2 จุดอยู่ที่ 93.8 จุด ในเดือนพฤษภาคม 

การลงทุนด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรกล และการ
ลงทุนด้านสินค้าที่ชะลอตัวลงก าลังส่งผลกระทบต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจ านวนมาก
เปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของยอดขายลดลง 2% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน 
 58% ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กรายงาน
ว่าพวกเขาลงทุนด้าน capital investment น้อยลง 2% 
จากเดือนเมษายนและคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 
3-6 เดือนข้างหน้า 
 นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กยังประสบปัญหาด้าน
การหาแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย 56% ของ
ผู้ประกอบการเปิดเผยว่าพวกเขาได้ท าการจ้างหรือ
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พยายามจ้างแรงงานและ 48% รายงานว่าไม่สามารถหา
แรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการได้ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่มีการจ้างงานมากข้ึน 

CNBC 
14 มิถุนายน 2559 

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

 

By Thai Trade Center NY  

“Free Shipping, Free Return” 

สวัสดีอีกครั้งกับคอลัมน์เปิดโลกกับผม Kittinun S. ครับ ใน
สัปดาห์นี้ผนจะน าเสนอกลยุทธ์ด้านธุรกิจท่ีมีสว่นส าคัญกับธุรกิจค้าปลกี
ออนไลน์ โดยผู้บริโภคบางคน (รวมถึงผมด้วย) ให้ความส าคัญกับการ
รูปแบบธุรกิจดังกล่าวมากเวลาตัดสินใจซื้อสินค้าหลายๆ ชนิด 

 

ในปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์มีการแข่งขันที่ดุเดือดและเชือด
เฉือนกันมากและแต่ละบริษัทก็มีบริการและโปรโมช่ันต่างๆ เพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค ซึ่ง Amazon ที่ครองต าแหน่งราชาแห่ง ecommerce ได้ก็
เพราะส่วนหนึ่งมาจากการบริการและโปรโมช่ันที่ครบวงจร โดย 
Amazon มีการบริการหลักคือ Free Shipping และ Free Return 
หรือส่งสินค้าและคืนสินค้าแบบไม่มีค่าใช่จ่าย ท าให้เป็นที่นิยมของ
ลูกค้าจ านวนมาก โดยบริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในสิทธิพิเศษของ
สมาชิก Amazon Prime ทีผู่้ใช้จะต้องเสียค่าสมาชิกรายปี  

ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งอย่าง Jet, eBay 
และ Walmart ที่ก าลังพยายามเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดออนไลน์ 
ท าให้ Amazon ต้องจับมือกับบริษัท Logistic ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อออก
บริการ 1 day Free Shipping หรือการส่งสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายใน 1 วัน  

  

นอกจากน้ี ยังมีบริการสุดล้ าแบบ Amazon’s Prime Now 
ซึ่งเป็นบริการส่งสินค้าท่ีถูกคดัสรรให้แก่ลูกค้าในเมืองใหญ่ เช่น
นิวยอร์ก หรือบอสตั้น ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง โดยมีค่าบริการส่งเพยีง 8 
เหรียญสหรัฐต่อการสั่ง 1 ครั้ง และสง่สินค้าภายใน 3-4 ช่ัวโมงแบบไม่
มีค่าใช้จ่าย ซึ่งนับว่าไดร้ับความนยิมในหมู่ผู้บริโภคที่ต้องการความ
สะดวกหรือเป็นผู้ที่ข้ีลืมมาก (เช่นตัวผมเอง)  

  

การให้บริการด้านการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและ
เช่ือถือได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ Amazon ก้าวขึ้นเป็นผู้น าตลาด
ออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ก็ต่างก าลังพัฒนา
โปรโมช่ันและรูปแบบการส่งสินค้าของตนเอง เช่นการส่งสินค้าในช่วง
สุดสัปดาห์การส่งสินค้าแบบถึงมือผู้รับโดยตรง หรือการส่งสินค้าฟรี
หากสั่งสินค้าจ านวนมาก 

จะเห็นได้ว่าการให้บริการเสริมแก่ลูกค้ามีความส าคัญมาก
เพราะนอกจากจะท าให้ได้รับสียงสะท้อนที่ดีจากผู้บริโภคแล้วยัง
สามารถพัฒนาต่อยอดการบริการดังกล่าวไปในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย 

Aun. 

http://www.ditp.go.th/

