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ผูประกอบการลดขนาดบรรจุภัณฑสินคาเพ่ือรักษาตลาด 

 

เนื้อหาสาระขาว ปจจัยดานอัตราเงินเฟอในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นสงผลกระทบตอราคาจำหนาย

สินคาทำใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายและมีพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการลดลง ดังนั้น ผูประกอบการผลิต

และจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดบางรายจึงตัดสินใจเลือกผลิตสินคาขนาดเล็กลงเพื่อคงราคาจำหนาย

สินคาในตลาดและรักษาตลาดกลุมผูบริโภคท่ีออนไหวตอปจจัยดานราคาจากภาวะเงินเฟอท่ีปรับตัวสูงข้ึน  

เมื่อสัปดาหที่ผานมาสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหดตัวลงเปนไตรมาสท่ี

สองติดตอกันซ่ึงโดยท่ัวไปแลวถือวาเปนชวงภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) แมวาทางการสหรัฐฯ จะยังไมได

ประกาศอยางเปนทางการก็ตาม โดยปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดภาวะถดถอยในสหรัฐฯ มาจากการชะลอตัวของการ

บริโภคภาคประชาชนเนื่องจากภาวะเงินเฟอในตลาดท่ีปรับตัวสูงข้ึน ผูประกอบการจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคใน

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ตลาดสวนใหญตางรายงานตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสที่สองลดลงซึ่งเปนผลกระทบจากการปรับราคา

จำหนายสินคาเพ่ือใหครอบคลุมตนทุนคาใชจายท่ีปรับตัวสูงข้ึนทำใหผูบริโภคในตลาดชะลอการบริโภคสินคาลง 

Mr. Alan Jope ผูบริหารระดับสูง บริษัท Unilever Pcl. กลาวในระหวางการประชุมรายงานผล

ประกอบการของบริษัทวา ปจจัยดานความกังวลที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ สงผลกระทบตอความ

เชื ่อมั ่นของผู บริโภคในตลาดทำใหผู บริโภคมีแนวโนมเปลี ่ยนแปลงรูปแบบและพฤติกรรมการเลือกสินคา 

เชนเดียวกันกับบริษัท Procter & Gamble Co. ซึ่งรายงานพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดท่ีลดปริมาณการเลือกซ้ือ

สินคาลงและหันไปเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคแบรนดรานคา (Store Brands) ซึ่งมีราคาจำหนายต่ำกวาสินคา

ทั่วไป โดยบริษัทคาดวา แนวโนมดังกลาวจะทำใหอุตสาหกรรมคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภคในสหรัฐฯ หดตัวลง

ประมาณรอยละ 1 เม่ือเทียบกับปทีผานมาซ่ึงขยายตัวรอยละ 5  

ผู บริโภคกลุ มที ่มีรายไดนอยมักจะมีพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินคาราคาถูก (Trade Down 

Behavior) ในชวงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้นเพื่อปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันผูประกอบการใน

ตลาดบางรายไดหันไปเลือกผลิตสินคาขนาดเล็กลงเพื่อคงราคาจำหนายในตลาดสำหรับผูบริโภคในตลาดที่มีความ

ออนไหวดานราคาใหผูบริโภคยังสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑได เชน ผลิตภัณฑระงับกลิ่นกายแบรนด Degree 

deodorant แชมพูแบรนด Suave สบู แบรนด Dove มักะโรนีชีสแบรนด Kraft และแผนตอติญาทอดกรอบ       

แบรนด Santitas เปนตน   

อยางไรก็ตาม จากสถานการณดานการจางงานในตลาดสหรัฐฯ ปจจุบันยังคงอยูในระดับที่นา

พอใจ ผูบริโภคชาวอเมริกันสวนใหญยังมีเงินเก็บมากขึ้นจากชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซ่ึง

ทำใหไมสามารถใชจายไดตามปกติ นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดการแพรระบาดผูบริโภคในตลาดยังเคยชินกับการซ้ือ

สินคาพรีเมี่ยมทำเองที่บานแทนการออกไปใชบริการนอกบาน เชน การบริการทำผม และการบริการสปา เปนตน 

ซ่ึงแนวโนมพฤติกรรมดังกลาวนาจะยังคงขยายตัวตอเนื่องในชวงท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในสหรัฐฯ ดวย  

ผูประกอบการในตลาดบางรายจึงใชโอกาสดังกลาววางจำหนายสินคากลุมของพรีเมี ่ยมเพ่ือ

ทดแทนการออกไปใชบริการตามปกติ เชน สินคาบำรุงผมแบรนด SheaMoisture ท่ีวางจำหนายเพ่ือทำตลาดกลุม

ผูบริโภคท่ีมีพฤติกรรมลดการออกไปใชบริการตามรานทำผมใหสามารถทำที่บานไดเอง ทั้งนี้ Ms. Esi Eggleston 

Bracey ประธานบริษัท Unilever สหรัฐฯ กลาววา ผูบริโภคชาวอเมริกันยังคงสนใจเลือกซื ้อสินคาพรีเมี ่ยม 

(Premiumization) หากสินคาเหลานั้นมีราคาจำหนายในตลาดท่ีเหมาะสมผูบริโภคมีกำลังสามารถซ้ือได 

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


 
 

 
 

3 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

นอกจากนี้ ในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ผูบริโภคชาวอเมริกันยังมี

พฤติกรรมหันไปเลือกซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น โดยชื่อและสโลแกนสินคาก็มีผลสำคัญตอการคนหา

สินคาผานชองทางออนไลนดวย ดังนั้น ผูประกอบการในตลาดบางรายจึงเลือกที่จะปรับปรุงชื่อสินคาโดยเลือกใช

คำท่ีผูบริโภคนิยมเลือกใชสำหรับคนหาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายสินคามากข้ึน เชน สินคาสบูแบรนด Dove ท่ีปรับ

สโลแกนสินคาจากเดิม “Dove Beauty Bar Sensitive Skin” เปน “More Moisturizing Than Bar Soap” เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการแสดงผลเม่ือผูบริโภคคนหาสินคาผานชองทางออนไลน 

ทั้งนี้ แมวาปจจุบันจะมีผูบริโภคชาวอเมริกันสนใจเลือกซื้อสินคาราคาถูกเพิ่มมากขึ้นในตลาดแต

โดยรวมยังมีกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันที่สนใจเลือกซื้อสินคาพรีเมี่ยมมากพอสมควร ผูประกอบการในตลาดสวน

ใหญจึงยังคงใหความสำคัญกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑใหมๆ เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคใน

ตลาดกลาที่จะใชจายเพื่อซื้อสินคามากขึ้นในอนาคต เชน บริษัท Danone ที่ประกาศแผนพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑสินคาโยเกิรตแบรนด Activia แบรนด Oikos และแบรนด Silk เพื่อทำตลาดในสหรัฐฯ อยางไรก็

ตาม บริษัทยังไดเตรียมพรอมวางแผนการผลิตสินคาราคาถูกเพื่อทำตลาดกลุมผูบริโภคที่ตองการเลือกซื้อสินคา

ราคาถูกในตลาดดวย 

บทวิเคราะห: ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากการปญหาใน

ระบบการขนสงและหวงโซที่กอใหเกิดภาวะเงินเฟอสูงถึงรอยละ 9.1 ในเดือนมิถุนายนที่ผานมาซึ่งเปนระดับท่ีสูง

ที่สุดในรอบเกือบ 41 ป สงผลทำใหธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดเพิ่มข้ึน

อีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผานมาเปนรอยละ 2.25 – 2.50 ในปจจุบันจากเดิมรอยละ 0 – 0.25 ในชวงตนปท่ี

ผานมาซ่ึงถือวาเปนการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดท่ีคอนขางสูงและรวดเร็วมาก ซ่ึงการปรับเพ่ิมข้ึนของ

อัตราดอกเบี้ยในตลาดเปรียบเสมือนการเหยียบเบรกในระบบเศรษฐกิจ การปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาด

อยางรวดเร็วและรุนแรงจะสงผลทำใหผูบริโภคในตลาดเกิดความกังวลระมัดระวังการเลือกซื้อสินคาและบริการ

มากข้ึนและสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซ่ึงลาสุดหดตัวลงติดตอกันเปนไตรมาสท่ีสองและมีแนวโนม

ชะลอตัวตอเนื่องในชวงครึ่งปหลังปนี้ดวย  

แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวลดลงสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคา

และบริการของชาวอเมริกันตอราคาสินคาที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาด จากผลการสำรวจผูบริโภคชาวอเมริกันโดย

บริษัท NPD Group ลาสุดพบวา ชาวอเมริกันราว 8 ใน 10 มีแนวโนมที่จะลดการใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ

ลงในชวงหกเดือนขางหนาและตั้งใจที่จะเลือกซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปนตอการใชชีวิตเปนหลัก อีกทั้ง ยังมี
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แนวโนมท่ีจะเลือกซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคแบรนดรานคาท่ีมีราคาจำหนายถูกกวาสินคาแบรนดติดตลาดโดยเฉพาะ

กลุมสินคาอาหารและของใชภายในบานเพื่อลดภาระคาใชจายลงดวย นอกจากนี้ ผู บริโภคชาวอเมริกันยังมี

แนวโนมท่ีจะชะลอการเลือกซ้ือสินคาราคาแพงขนาดใหญ เชน บาน รถยนต เฟอรนิเจอร และอุปกรณไฟฟาภายใน

บานขนาดใหญในชวงหกเดือนขางหนาอีกดวย 

อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการชะลอตัวของสหรัฐฯ ไมนาจะสงผลกระทบตอภาวะการสงออก

ของไทยมากนักเนื่องจากสหรัฐฯ ยังคงมีความตองการนำเขาสินคาอุปโภคบริโภคเพ่ือลดปริมาณอุปสงคสวนเกินซ่ึง

เปนสาเหตุหลักสำคัญท่ีกอใหเกิดภาวะเงินเฟอในตลาด ประกอบกับการนำเขาสินคาจากจีนซึ่งเปนแหลงนำเขา

หลักของสหรัฐฯ ยังคงไดรับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการตอบโตทางการคาของสหรัฐฯ รวมถึงความตึง

เครียดดานความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศ รวมถึงการดำเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโควิด 

– 19 ของจีนเอง ประกอบกับอัตราแลกเปลี ่ยนเงินบาทที ่ออนคาลงทำใหสินคาไทยยังคงสามารถรักษา

ความสามารถในการแขงขันในตลาดสหรัฐฯ ไดในปนี้  โดยคาดวามูลคาการสงออกสินคากลุมอุปโภคบริโภคของ

ไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ จะยังคงรักษาระดับท่ีมูลคาท้ังสิ้น 1 พันลานดอลลารสหรัฐหรือขยายตัวราวรอยละ 10 ในปนี้ 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาแนวโนมการสงออกสินคาไทยไปยังสหรัฐฯ ไมนาจะไดรับ

ผลกระทบจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ มากนักเนื่องจากตลาดยังคงมีความตองการบริโภคสินคา

อุปโภคบริโภคอยูพอสมควร ผูประกอบการไทยยังควรท่ีจะปรับตัวศึกษาแนวโนมความตองการบริโภคชาวอเมริกัน

ในตลาดซึ่งปจจุบันระมัดระวังการใชจายเงินมากขึ้น โดยการควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับเหมาะสม

สามารถแขงขันไดเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหสินคาไทยสามารถรักษาตลาดไดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ การเลือกปรับ

ขนาดบรรจุภัณฑสินคาหรือประเภทบรรจุภัณฑใหเหมาะสมเพื่อรักษาราคาสินคาตอหนวยใหอยูในระดับใกลเคียง

กับราคาเดิมก็นาจะชวยใหสินคาไทยรักษาตลาดในสหรัฐฯ ได   

อีกทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาพรีเมียมใหมๆ โดยเฉพาะกลุมสินคาที่ชวยอำนวยความสะดวก

ใหผูบริโภคสามารถทำเองไดท่ีบาน (DIY Set) เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมาการลดการออกไปใชบริการนอกบาน เชน 

ชุดดูแลเสนผม ชุดสปาสมุนจากไพรไทย ชุดน้ำมันนวดจากผลิตภัณฑธรรมชาติ และชุดประกอบอาหารไทย (Meal 

Kit) เปนตน โดยเนนสินคาออกแบบผลิตภัณฑขนาดกะทัดรัดใชงานงายไมกินพื้นที่ในการขนสงและเก็บรักษา ก็

นาจะชวยเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาอุปโภคบริโภคไทยในชวงท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับ

ภาวะชะลอตัวได  

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


 
 

 
 

5 
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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อยางไรก็ตาม แมวากำลังการซื้อของผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดจะเริ่มชะลอตัวลงแตผูบริโภค

ในตลาดก็ยังคงใหความสำคัญกับปจจัยดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการบริโภคสินคาที่ให

อรรถประโยชนเพิ่มเติมดวย ดังนั้น การออกแบบขนาดสินคาบรรจุภัณฑที่เหมาะสมโดยเลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับ

ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมหรือการลดการใชบรรจุภัณฑที ่ทำลายธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม รวมถึงการเพ่ิม

อรรถประโยชนในตัวสินคาเพ่ือสรางความนาสนใจก็นาจะมีสวนชวยใหสินคาไทยสามารถรักษาตลาดในสหรัฐฯ ได 

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

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal 

เรื่อง: “Snack, deodorant makers target cost-conscious shopper with new brands and sizes” 

โดย: Saabira Chaudhuri  
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